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«Η έμή διδαχή ουκ έστιν εμή, αλλά του πέμψαντός

με. Εάν τις θέλη το θέλημα αυτού ποιείν, γνώσεται

περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστιν, ή εγώ

απ' εμαυτού λαλώ. » Ιωάν. ζ'. 17.
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ΒΑΣΙΛΕΥ,

β) Προθυμουμένω μοι δείγμα δούναι της

εμης τελείας τη ΥΜΕΤΕΡΑΙΜΕΓΑΛΕΙ

ΟΤΗΤΙ αφοσιώσεως και της βαθείας ευγνωμο

σύνης, ών ένεκα παρ'ΑΥΤΗΣ ήξίωμαι πολ

λών τε και μεγάλων ευεργετημάτων, προσε

νεγκόντα ΑΥΤΗΙ ώς ιερον είναι ανακεισόμε

νον τόδε ανάθημα, άλλο μοι παρ' ΑΥΤΗΣ

επεδαψιλεύθη ούκ έλαττον των προτέρων ευερ

γέτημα. Προς γαρ το οποιονούν τόδε μου

φιλοπόνημα βασιλικώς επιστρέψασα, και ευ

μένει και λέωτώ όμματι επιδείν ευδοκήσασα,

ούχ όπως προσενεχθέν, αποδοχής ουκ απηξίω

σεν, αλλά, το δή μέγιστον, και το ΑΥΤΗΣ

κλεινοτάτω τε και αθανάτω ονόματι επαγλαί

σθήναίτε και μεγαλυνθήναι αυτό επέτρεψεν.
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Το δε ούτω μικρά μετά τηλικαύτης ευμενείας

αποδέχεσθαι, εις την προαίρεσιν αφορώσαν του

προσφέροντος, ου μόνον βασιλικόν ατεχνώς,

αλλά και ευεργετικόν μάλιστα, ώς θάρρους

ποιητικόν, και ζήλου υπέρ της λογικής τε και

ήθικης προκοπής του πιστού Αυτής υπηκόου

διεγερτικόν. "

Δικαιότατον δεηγούμαι τα τοιαύτα των φι

λοπονημάτων τη ΥΜΕΤΕΡΑΙ ανατίθεσθ

ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΙ, ώς γαρ καρπός το

υπο της βασιλικής Σου δεξιάς φιλοτίμως

ανεγερθέντος πανεπιστημείου, κείσονται και

τοις επερχομένοις μαρτύρια της μεγαλό

φρονος φιλοτιμίας και βασιλικής κηδεμονίας,

όπως παλινδρομήσασαι και αύθις εις την αρ

χαίαν αυτών πατρίδακαι έστίαν αιμούσαι, μη

μόνον την χώραν ταύτην κατακοσμήσωσιν,

αλλάκαι περαιτέρω,της προσηκούσης θεραπείας

τεκαι τιμής και ενισχύσεως ενταύθαεπαπολαύ

ουσαι, καθάπερ πάλαι εντεύθενπρος δυσμάς ή

λίου όρμηθείσαι, πολλά και παντοϊατηευδαίμονι

Ευρώπη παρέσχον τα αγαθά, ούτως αύθις και

προς ανατολάς εντεύθεν νύντραπείσαι, τα ονη

σίδωρα αυτών αγαθά κακεί επιδαψιλεύσωσιν.
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Προώρισται γάρ άνωθεν, ώς έoικεν, ή κλεινή

του θεοστηρίκτου βασιλείου Σου χώρα, εστία

διατελείν του λογικού φωτός, εν ήάπτοντε και

τρεφόμενον, και εις τον λοιπόν ορίζοντα της

γης τάςζωηφόρους αυτού λαμπηδόνας εκπέμ

πει και καταυγάζει, τα της αγνοίας νέφη δια

λύον.

Οίον δε κλέος, κύδιστε"Αναξ! τηλικούτοις

Αφαίνεσθαι σκοπoίς της πανσόφου και παναγά

"θου προνοίας προθύμωςτε και αξιοπρεπώς υπη

ρετείν! Ηλίκη δε δόξα, όταν ή της Ελλάδος

αψευδής ιστορία, την παλιγγενεσίαν αυτής πα

ραδιδούσα, μαρτυρεί και τούτο, ότι επί Οθω

νος του πρώτου εναύτη βασιλεύσαντος, ήρξα

το, ευθύς αυτού επιδημήσαντος, και ενεργούν

τος, και προθύμως καλούντος, και ήτων Μου

σών εις αυτήν επάνοδος! Κληθείσα γάρ ήΥ

ΜΕΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ, ώς πάλαι

ποτέ υπό της μεγαλοδόξου Ρώμης Νουμάς ε

κείνος ο πάνυ, ίνα στηρίξη τε και παγιώση ην

εαυτοίς, ευδοκίαΘεού, περιεποιήσαντο αυτονο

μίαν και ελευθερίαν οι Έλληνες, ου μόνη τη

καταπαύσει τωνταράχων ήρκέσθη, και τηκα

ταστάσει της πάσι τελεσφόρου ειρηνεύσεώςτε
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και ευταξίας, πάντων τα δίκαια εν ασφαλείκ

διά σοφών και ωφελίμων θεσμοθεσιών τιθείσα,

αλλά, και τη του Έθνους λογική τε και ηθική

αναπλάσει αυτίκα επεχείρησε, και επί της "Υ

μετέρας βασιλείας τοιαύτα και τοσαύτα προς

διάδοσιν των γραμμάτων συνέστησαν καθι

δρύματα, οία παρά πολλοίς και πολυπληθε

στέροις και εύπορωτέροις έθνεσι, μόλις μετά

πολλών ετών ειρήνηντε και κατάστασιν συστή-ν
2 - Χ Ο » - « *

να εξεγένετο. Και δέδεικται άρα εν Αύτη ή

του σολομωντίου λόγου αλήθεια, ότι « Βασι

λεύς δίκαιος ανίστησι χώραν » (α) την εαυτού

δόξαν εν τη των αρχομένων ευημερίατε και

αυξήσει τιθέμενος.

Οδε πρεπωδέστατόν Σοι τόδετο ανάθημα

δείκνυσι τούτο εστί μάλιστα, ότι πασών, ών ή

βίβλος αύτη συνίστησιν ηθικών αρετών, λαμ

πρότατονή"ΥμετέραΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣπα

ράδειγμα εν τω καθ' ημέραν βίω παρέχεται,

και ζήλον ένθεον δείκνυσιν, όπως και εν τοιςβα

σιλευομένοις το του ήθους χρηστόν και ευσε

βες και δίκαιον και σώφρον διαδιδόμενον,

αύξη, ευ ειδυία, ότι χωρίς ευσεβείας τε και

(α) Παροιμ. κθ'. 4.
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αρετής ουδεμία αν είη ευδαιμονία αληθής.

Τούτόμεποιείτοδαυίτικον ανακράζειν, Υίοι

Ελλάδος αγαλλιάσθωσαν επί τό Βασιλείαύ

των, και ασάτωσαν εν ευφροσύνη. Ημέρας

εφ' ημέρας του Βασιλέως προσθείη Κύριος! τα

έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς ! το

κέρας αυτού υψωθείη ενδόξη! Δέξαιο τοίνυνπα

νευμενώς, Κράτιστε Βασιλεύ, και την θερμήν

ταύτηνευχήν, ην διηνεκώς μετά πάντων των

πιστων υπηκόων Σουεκ βαθέων αναπέμπω προς

τόνύψιστον βασιλέα, τόντα σκήπτρα της βασι

είας και δωρούμενον και κρατύνοντα και

μεγαλύνονται

Της υμετέρας θεοφρουρήτου

ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

Αθήνησιν εν έτει σωτηρίω μεν αωμζ,

της δε θεοσώστου Αυτης βασιλείας ιγ',

κατά μήνα Ιανουάριον.

Ο ευπειθέστατος και πιστότατος υπή

κοος και ελάχιστος των θεραπόντων

ΜΙΣΑΗΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΙΙΣ.
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Τοις εντυγχάνoυσι.

Έχετε ήδη, ώ φιλόχριστοι, ανά χείρας, τή του ελεούν

τος Θεού βοηθεία, ην προανήγγειλα πραγματείαν της κατά

Χριστονήθικής. Μη θαυμάσητε δε, εάν, εγκύπτοντες αυτή,

μηδέν καινόν, ή αλλότριον ευρίσκητε, ειμή αυτά ταύτα,

άπερ από βρέφους, ώς εν τω κόλπω της κοινής μητρός

ήμών εκκλησίας γεννηθέντες, ακούετε και οίδατε ιερά

γράμματα, τα δυνάμενα σοφίσαι ημάς εις σωτηρίαν ουδε

γαρ ουδ' άλλο ουδεν προύκειτο, ώς και η τής βίβλου

επιγραφή δηλοί, ή το εν επιστημονική μεθόδω παραθεί

ναι τα πρακτικά αξιώματα και τας εντολάς του Κυ

ρίου, μετά της λογικής αναπτύξεως και των πορισμά

των, άτινα φυσικώς εξ αυτών εξάγονται προς την σύ

στασιν και τον καταρτισμόν του κατά την πίστιν εναρέτου

βίου. Ταύτα γάρ διδαχθέντα μεν πρώτον υπό του κυ

ρίου ημών Ιησού Χριστού, ύστερον δε και πανταχού υπό

των αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων κηρυχθέντα,

και εν τοις θεοπνεύστoις αυτών συγγράμμασιν εκτε

θέντα, ταίς περιστάσεσι και ταις ανάγκαις των,

προς ους έγραφον, προσαρμοζόμενα, την θαυμαστην του

διεφθαρμένου κόσμου κατειργάσαντο αλλοίωσιν.

Περιέστειλε μεν γαρ αληθώς πάσαν αυτού την ηθι

κήν διλασκαλίαν ο Κύριος ημών εν τη μεγάλη εντολή

της αγάπης της προς τον Θεόν, ώς κοινόν πάντων

ανθρώπων πατέρα ευμενή και αγαθοποιόν, και της προς

τον πλησίον, ώς αδελφόν ημών, και τέκνον Θεού, και εξ

αυτής της εναργούς εντολής ραδίως πάντα τα του αν

θρώπου καθήκοντα παράγονται αλλ' όμως ουκ ήρκέσθη
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ταύτη μόνη τη καθολική εντολή, αλλ' εν διαφόροις πε

ριστάσεσι διδάσκων, και εις πάσαν λεπτομέρειαν του αν

θρωπίνου βίου καταβαίνων, ουδεμίαν αφήκεν αρετήν, ην

ου σηνέστησεν, ουδεμίαν κακίαν, ην ουκ απηγόρευσεν, ουδε

πάθος, ούτινος την βλάβην ουκ έδειξεν, ουδε τάξιν ή κα

τάστασιν ανθρώπων, ής τα καθήκοντα ουκ ιχνογράφησεν.

"Ινα δε το κακόν και πρόρριζον ανασπάση, και εντελώς

θεραπεύση, και τους πονηρούς λογισμούς και τας κακάς

επιθυμίας απηγόρευσε. Διατείνονται μέντινες, ότι κρείττον

εν μόνοις τοις κατά την δικαιοσύνην καθήκoυσι περιο

ρίζεσθαι την ηθικήν, εννοούντες ούτω, μόνα τα τώ πλη

σίον οφειλόμενα αλλ' ουδέν άρα και τω Θεώ παρά του

ανθρώπου οφείλεται; Ο δε θείος ημών διδάσκαλος, ώς σο

φία του Θεού, περιλαμβάνει μεν πάντα τα αγαθά έργα εν

τώ της δικαιοσύνης καθολικώ ονόματι, αλλ' ομολογείται

παρά πάντων, ότι εν τη Καινή Διαθήκη, καθάπερ και εν τη

Παλαιά, δίκαιος καλείται ο πάντα τα εαυτού καθήκονταπι

στώς εκπληρών τά τε προς τον Θεόν, και τα προς ε

αυτόν, και τα προς τον πλησίον. Πώς δ' αν ετήρει ταύτα

πάντα πιστώς, ει μη ηγάπα τον μεν Θεόν υπέρ πάντα,

τον δε πλησίον ώς εαυτόν; Έτι δε προς τούτοις ο Σω

τήρ ημών εθεμελίωσε την εαυτού ηθικήν επί την αληθή

αυτής βάσιν, ήτοι επί το θέλημα του Θεού, του υψίστου

νομοθέτου και κριτου και μισθαποδότου, επί την ασφάλειαν

των εν τη μελλούση ζωή αμοιβών της αρετής και κο

λάσεων της κακίας και καλεί τάς αγίας αυτού εντολάς

θέλημα του Θεού και πατρός, ός και ως υπέρτατος δι

καστής, τοις μεν δικαίoις δωρείται ζωήν και μακαριότητα

αιώνιον, τους δε πονηρούς αποπέμπει εις κόλασιν αιώνιον.

Αλλ' ουδ' εκ των φυσικών λόγων, όσοι σεμνοί όντες, προ

τρέπoιεν αν εις την αρετήν, ουδένα παρέλιπεν, ειρήνην ψυ

χής επαγγειλάμενος τοίς τον άγιον αυτού νόμον τηρούσι,
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και ανάπαυσιν της συνειδήσεως, και εξουσίαν επί

των καρδιών, και δόξαν αγαθήν, και τιμήν παρά τοις

ανθρώποις, και αυτά δ' έτι τα πρόσκαιρα αγαθά.

« Αρατε, έλεγε, τον ζυγόν μου εφ' υμάς, και μάθετε

απ' εμού, ότι πράός ειμι, και ταπεινός τη καρδία,

και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών,(α)« Μακάριοι

φησιν, οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσου σι την γην»,

και αλλαχού, « Μή ούν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φά

γωμεν, ή τί πίωμεν, ή τι περιβαλώμεθα, οίδε γαρ ο

πατήρ υμών ο ουράνιος, ότι χρήζετε τούτων απάντων»

(β). Τη δ' υψηλή ταύτ η διδασκαλία και την ισχύν προσ

έθηκε του παραδείγματος. Ουδέν γάρ ενετείλατο, ο ουκ

αυτός πρώτος έπραξεν, υπόδειγμα ημίν εαυτόν εν πάσι

παρεχόμενος. «Εάν τας εντολάς μου τηρήσητε, έλεγε,

μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του

πατρός μου τετήρηκα, και μένω αυτού εν τη αγάπη » (γ).

Διά ταύτ' άρα η κατά Χριστόν Ηθική εστιν η πασών των

ηθικών διδασκαλιών αρίστη και τελειοτάτη, ανυψούσα

και καλλύνουσα της ανθρωπίνης φύσεως την ευγένειαν,

και κατεργαζομένη, ό,τι ή κενόφωνος των σοφών του

κόσμου διδασκαλία, και τοι πολλούς αιώνας πρότερον α

γωνιζομένη, ουκ ίσχυσε κατεργάσασθαι. Εν αυτή όντως ε

φανερώθη δύναμίς τις εσωτερική της αληθείας, αναπλάτ

τουσα θαυμασίως και μεταμορφούσα την ανθρωπίνην

καρδίαν εις το αγαθόν. Διά τούτο και ο μακάριος Παύ

λος έλεγεν, «Ουκ επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χρι

στού δύναμις γαρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τώ

πιστεύοντι » (δ). Εδείχθη δε μάλιστα η δύναμις αύτη

εν οις τη κοινωνία των ανθρώπων επήγαγεν. Ει γαρ

και κυριώτατος σκοπός της θείας οικονομίας, εστίν η

(α) Ματθ. ιά. (β) Ματθ. έ. 4. (γ) Ιωαν, ιέ, 10, (δ) Ρωμ. ά. 16.
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των ανθρώπων αιώνιος σωτηρία, αλλ' όμως και τον επί

γης βίον αυτών ουχ ήττον σώφρονά τε και μακαριώτε

ρον απεργάζεται, ώς ή νυν του χριστιανικού κόσμου πο

λιτική ελευθερία και κατάστασις μαρτυρεί Ταϊς μεν γαρ

κατά νόμον αρχαίς καινήν τινα δόξαν και μονιμότη

τα εμποιεί, ώς υπό του Θεού τεταγμένας λογίζεσθαι

αυτάς διδάσκουσα, και υπακούειν αυταίς πείθουσα, την

δε άνομον δυναστείαν και τον δεσποτισμόν καταστρέφει,

και τας στάσεις απελαύνει, την υπακοήν επί τοσούτον

συνιστάσα, εφ' όσον η του ανθρώπου επιτρέπει αξία,

Έτι δε και τα δεσμά της κτηνώδους δουλείας, και του

ανδραποδισμού κατά πάντα τα χριστιανικά βασίλεια

διέρρηξε, την δε αγωγήν και εκπαίδευσιν της νεολαίας

ώς καθήκον ιερόν επιβάλλει, δι' ών πείθει πανταχού εις

την σύστασιν και διατήρησιν δημοσίων σχολείων. Προς δε

τούτοις και το της ευποιίας φρόνημα σταθερον εμπνέουσα,

παρέχει τοις πένησι, τοις ορφανοίς, τη ασθενεία του

γήρως, και όλως τη δεινοπαθούση της ανθρωπότητος

αρωγήν και παραμυθίαν. Και αυτή δε των ιερών μο

ναστηρίων η ανέγερσις, καρπός ούσα της κατά Χριστόν

ηθικής, ου μικρον υπήρξε τοις ανθρώποις ευεργέτημα,

και τοι μή μετά της δεούσης ευγνωμοσύνης εν εσχά

τοις καιρούς αναγνωρισθέν. Ει δέποτε οιόν τε ήν αφα

νισθήναι από των ανθρώπων την διδασκαλίαν ταύτην,

ουδέν αν άλλο προσεδοκήσαμεν, ή ιδείν αύθις τον ασια

νόν δεσποτισμόν επανερχόμενον, ή την σκυθικήν βαρ

βαρότητα, ή την μεσημβρινήν χλιδην και μαλθακότητα.

Τέλος δε και αυτόν τον οικιακόν βίον επηνώρθωσε

και εξευγένισε, τας μεν κτηνώδεις και παρά φύσιν α

υ,

καθαρσίας πάσας και βδελυρίας, ώς ασύγγνωστα αμαρ

τήματα αυστηρώς καταδικάζουσα, και την εκ φιληδονίας

ακολασίαν καταστέλλουσα, την δε σωφροσύνην παραγ
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γέλλουσα, και την πολυγαμίαν κωλύουσα, και την αυ

θαίρετον του γάμου διάλυσιν, δν εις μυστήριον μέγα

και ιερον, ώς κρηπίδα της κατ' οίκον ευδαιμονίας ανύψω

σεν. Ούτω δε και την μέθην απαγορεύει και την αδηφα

γίαν, και τη γυναικι τα του ανθρώπου δικαιώματα α

πέδωκε, και την πολυάριθμον τάξιν των οικετών ανέ

πλασε, και την ηθικήν αγωγήν των νέων ώς χρέος θρη

σκευτικόν συνέστησε,

Πολλούς αιώνας προ Χριστου ηγωνίζοντο οι των Ε

θνών φιλόσοφοι, ίνα την εαυτών ηθικήνφιλοσοφίαν επί τους

λόγους εκείνους εποικοδομήσειαν, ους και οι εκείνων

οπαδοί μέχρι του νύν, ώς ισχυρούς και αποχρώντας θαυ

μάζουσιν, αλλ' ουδείς αγνοεί, οία παράδοξα ίσχυσεν ή

τοιαύτη διδασκαλία, και οία ήν εν τώ τότε χρόνω παρά

τοις έθνεσιν ή των ηθών εξαχρείωσις και διαφθορά.

Πιστην γάρ ταύτης εικόνα κατέλιπεν ημίν ο μακά

ριος Παύλος εν τώ πρώτω κεφαλαίω της προς Ρω

μαίους επιστολής, μαρτυρούσαν ταύτα τρανώς. Ορθώς

άρα και δικαίως οι αρχαίοι της πίστεως απολογηται

τη των ενεργειών της χριστιανικής διδασκαλίας παραθέσει

προς τας της εθνικής φιλοσοφίας χρώμενοι, την θειότητα

ταύτης απεδείκνυον, και την" των κατηγόρων αυτής

στόμαργον γλωσσαλγίαν απεστόμουν. « Η διδαχή του

Ιησού, έλεγέ τις, εμποιεί θαυμασίαν τινά πραότητα και

καταστολήν του ήθους, και φιλανθρωπίαν, και χρηστό

τητα, και ημερότητα εν τοις μη διά τά βιωτικά, ή τινας

χρείας ανθρωπικάς, υποκρινομένοις, αλλά παραδεξαμέ

νοις γνησίως τον περί Θεού και Χριστού και της εσο

μένης κρίσεως λόγον. Οι δε κατήγοροι του χριστια

νισμού ουχ ορώσιν, όσων πάθη, και όσων χύσις κακίας

καταστέλλεται, και όσων άγρια ήθη ημερούται προφά

σει του λόγου ώ έδει αυχούντας αυτούς το κοινωνικόν
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χάριτας ομολογείν, καινή μεθόδω πολλών κακών με
«ω

ταστήσαντι τους ανθρώπους, και μαρτυρείν γε αυτώ,4.
κ

ει και μη αλήθειαν, αλλά το λυσιτελές τώ των ανθρώ

πων γένει » (α). ν.

Και ταύτα μεν τα περί ών πραγματεύεται το βιβλίον. Ουκ

έστι δ' όλως αμφιβάλλειν, ότι και νύν έτι διαμένει εν

αυτοίς ή εσωτερική εκείνη δύναμις, ή της του κόσμου

διαφθοράς κατισχύσασα, και ανακαινίσασα αυτόν το γαρ

άγιον και ζωοποιόν πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, ο

πέμψειν ο Χριστός επηγγείλατο, ίνα μένοι μεθ' ημών

εις τον αιώνα, εμποιεί και διατηρεί έτι και νύν τώ θείω

λόγω την αναγεννητικήν ταύτην δύναμιν. Έτι και νύν,

ο λόγος του Θεού μελετώμενός τε και διδασκόμενος,

όπως δεί, ουχ ήττον ισχύει μετασχηματίζειν τε κατά

Χριστόν και μεταμορφούν καινούν και καρδίαν των πι

στών, και αναδεικνύναι αυτούς εικόνας ζώσας επί της

γης του ουρανίου πατρός. Ούτως ούν περί της αυτού

ισχύος τε και ενεργείας κράτιστα πεπεισμένος, εις

φώς εκδούναι την παρούσαν πραγματείαν έθάρρησα,

κατά μίμησιν των εν Ευρώπη λογίων ανδρών ώς εις

την ευχερή και βάσιμον διδασκαλίαν του θείου νόμου

συντελούσαν. Περιέχει γαρ, ώς είρηται, το κεφάλαιον

των ηθικών κανόνων, ους ο κύριος ημών Ιησούς Χρι

στός και οι πνευματέμφοροι αυτού Απόστολοι εδίδαξαν,

οι δε της εκκλησίας πατέρες πολλαχώς προς καταρ

τισμόν των πιστών διετράνωσαν ερμηνεύει δε και την

ιερωτάτην και αναλλοίωτον σχέσιν του ανθρώπου προς

τον εαυτου ποιητήν και πατέρα Θεόν, και προς πάντα

τα όντα της εαυτού φύσεως, και πάντα, όσα ο θείος

νόμος κατά την σχέσιν ταύτην, πράττειν ή φεύγειν εν

τέλλεται και τα εις τήρησιν αυτών προτρέποντα ημάς

(α) Ωριγ. κ. Κέλσου, βιβλ. ά. S 67,

".

και,

Ν
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αίτια, ίνα αδιάλυτός τε και αδιάρρηκτος ή σχέσις αύτη

διαμένη. Ταύτα δε δήπου και ιδίως υφ' εκάστου των

πιστων μελετώμενα, και υπό των σοφών διδασκάλων

επιμελώς τη νεολαία παραδιδόμενα, ισχυρά καταβάλ

λουσιν εν ταις ψυχαίς τα της ευσεβείας και αρετής

σπέρματα, άτινα βλαστάνοντα, μυριοπλάσια εν καιρώ

καρποφορήσουσι. Και η μεν πρόθεσις και προθυμία γε

ή έμή τοιαύτη ει δε και του σκοπού εν τη πραγμα

τεία έτυχον, άλλοις έφείται περί τούτου την ψήφον ε

πενεγκείν, ίσως γούν ετέροις παρέξεται την αφορμήν, ικα

νωτέροις τε και πλείονα την σχολήν έχoυσι, περί την

τελειοτέραν επεξεργασίαν της σπουδαιοτάτης και ώς

μάλιστα κοινωφελεστάτης ταύτης υποθέσεως σπουδάσαι,

εμοι δε και τούτο αρκέσει, εάν, τόγε νύν έχον, μέχρις

ου τα τελεώτερα φανώσι, μη άχρηστον, η περιττόν

όλως κριθή αλλ' ου τοιούτον, ευ οίδ’ έγωγε, κριθήσεται, ει

μη πάνυ ανεπιεικών τύχοιμι των δικαστών. Ουκ άποδε σκο

που μοι δοκεί και περί του, ώ εχρησάμην, εν τη ερμη

νεία ιδιώματος ειπείν τι. Ούτε γαρ το νυν ειθισμένον

παρά τοις πολλοίς των λογίων εστίν, ούτε το ακρα

τώς αττικόν των αρχαίων, αλλ' εκείνου μεν κανονι

κώτερον, τούτου δε κοινότερόν τε και ιδιωτικώτερον,

Προειλόμην δε τούτο μάλιστα δυοίν ένεκα, το μεν, ότι

ταίς επιστημονικαίς τε και διδακτικαίς των πραγματειών

εν γένει, αρμόττειν μάλλον δοκεί μοι το αρχαιότερον

ιδίωμα, ώς κανονικώτερον, και έστηκός ήδη, και τους των

πραγμάτων όρους ακριβέστερόν τε και συντομώτερον

αποδίδουν το δε, ότι, εν τη παρούση μάλιστα πραγμα

τεία, μεστή ούση των γραφικών ρήσεων και εξ αυτών τα

πλείστα συνυφασμένη, μεγίστη αν πάντως η ανωμαλία

συνέβαινεν, ει ιδιώματι πάνυ διαφόρω του των αγίων

Γραφών εχρησάμην. Τούτο δε κυρίως εστιν, ο μ' έπεισεν

Β



ιη.

ιδιώματι χρήσασθαι παραπλησίω,όσον οίόντε,τώ τωναγίων

Γραφών, αλλά και ούτω προύργου μοι εγένετο παντα

χού φεύγειν το ασαφές, και της αττικής καλλιεπείας πρό

τερον τίθεσθαι το καθαρόν και σαφές, τη κοινοτέρα φράσει

προς τούτο χρώμενον. Ου γαρ επιδείξεως, αλλ' ωφελείας

μάλιστα προύκειτο σκοπός η δε ωφέλεια εκ της εναρ

γούς των λεγομένων παραστάσεως γίνεται. Και ταύτα

μεν περί τούτου, ικανά, ώς έμοιγε δοκεί, εις δικαίωσιν.

Αποδέξασθε τοίνυν, ώ φιλόχριστοι, το προσφερόμενον

ευμενώς, εις την του προσφέροντος αφορώντες γνώμην

κάν γάρ έλαττον της προσδοκίας υμών φανή, αλλά τοις

γε μετά της δεούσης σπουδής εντυγχάνουσιν ουκ ανόνη

τον πάντως δειχθήσεται.

Έγραφον Αθήνησι του σωτηρίου έτους αωμζ

κατά μήνα Ιανουάριον.

ΜΙΣΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.
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Όρος της κατά Χριστόν Ηθικής.

Πηγαι της κατά Χριστόν Ηθικής.

Μέθοδος του σπουδάζειν την επιστήμην.

Το της επιστήμης ώφέλιμον και αναγκαίον.

ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΗΘΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Προυπόμνησις προς κατανόησιν της καθολικής

αρχής. -

Πόθεν ή προς τον Θεόν και η πρός το ομόφυλον

σχέσις ημών δηλούται.

Περί της εκ του Θεού γενέσεως του ανθρώπου.

Περί των διαφόρων χαρισμάτων του ανθρώπου.

Περί του τέλους εις ο εκλήθη ο άνθρωπος,

Τίνα τα βοηθούντα ημίν εις το γνώναι το κράτι

στον ημών τέλος.

Περί της πρώτης γενέσεως του ηθικού κακού

ήτοι της αμαρτίας.

Περί της μεταδόσεως της φθοράς,

ερί της επανορθώσεως του ανθρώπου δια της

ενσάρκου οικονομίας,

10. Τίς ή δουλεία της σαρκός.

11. Τίς ή του πνεύματος ελευθερία,

τον Θεόν αι πράξεις αυτού.
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14. Περί νόμου και των διαφόρων αυτού διαιρέσεων. Σελ.

15. Περί του καθολικού νόμου της Ηθικής.

16. "Οτι όντως ο νόμος ούτος υπάρχει.

17. Τίνα τα εις τήρησιν αυτού πειστήρια.

18. Πώς δεί έχειν προς τον ηθικόν νόμον.

19. Περί της του ανθρώπου αξίας.

20. Τίνι προσήκει το νομοθετείν,

21. "Οτι υπακούειν οφείλομεν τους νομοθετουμένοις.

22. "Ορια της νομοθετικής εξουσίας ο καθολικός

νόμος.

23. Η φυσική δύναμις.

24. Το τέλος της νομοθεσίας.

25. Περί ακυρώσεως των πολιτικών νόμων,

26. Μέχρι τίνος ισχύει η οφειλή του εκπληρούν

τους πολιτικούς νόμους,

ν

27. Τίσιν επίκειται η οφειλή της εκπληρώσεως

των νόμων. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. Γ. ΠΕΡΙ ΚΑΘπκοΝΤΩΝ,

28. "Ορος του καθήκοντος και διαίρεσις καθολική.

29. Υποδιαίρεσις των καθηκόντων.

30. Περί διακρίσεως των καθηκόντων.

31. Περί αιρέσεως των καθηκόντων, επειδάν αλ

λήλοις συμπίπτωσι.

32. Περί του δικαιώματος,

33. Περί της χρήσεως των δικαιωμάτων,

34. "Ορος της δικαιοσύνης και της αδικίας.

35. Περί επιεικείας και αυστηρότητος.

36. Περί του πώς δεί έχειν την δικαιοσύνην και

την επιείκειαν προς αλλήλας,

37. Περί της σχέσεως των καθηκόντων και των

δικαιωμάτων.
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Περί συνειδήσεως και των αυτής διαιρέσεων. Σελ.

Περί των διαφόρων προσωνυμιών της συνειδήσεως.

Αι κυριώτεραι διαιρέσεις της συνειδήσεως.

Κανόνες πρακτικοί.

Περί ευσυνειδησίας.

Προαγωγικά της αληθούς ευσυνειδησίας,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Περί αρετής.

"Ότι καρπός της επιμελείας και του αγώνος.

Περί των αυτής ιδιωμάτων.

Περί των αυτής αιτίων.

Περί των εν τη θεία Γραφή ονομάτων αυτής.

Περί των απολύτως αναγκαίων προς την αρετήν.

Το της αρετής αναγκαίον,

Ενότης και ποικιλία της αρετής.

Περί της αξίας της αρετής,

Περί του συνδέσμου της αρετής μετά της θείας

λατρείας και της ευδαιμονίας.
φy " • Α' αγ

Οτι ουχ ώς το αποτέλεσμα εκ της αιτίας, ούτως

ή ευδαιμονία εκ της αρετής, αλλ' εκ της

αγαθότητος του Θεού.

» 55. Περί της μακαριότητος ακριβέστερον.
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"Ορος και, αίτια της κακίας και αμαρτίας,

Τίνα τα συντελούντα τη του ανθρώπου διαφθορά,

Η προς την ευπάθειαν των αισθήσεων ροπή,

και περί του πειρασμού εις την αμαρτίαν.

"Οτι και κατά παραχώρησιν και κατ' ευδο--

κίαν συμβαίνουσι πειρασμοί.
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Κανόνες περί των πειρασμών. Σελ.

Περί των σατανικών πειρασμών,

Η γένεσις της αμαρτίας. -

"Οτι παρεκτροπή από του ηθικού νόμου προς

υπακοήν εις το θέλημα της σαρκός.

"Οτι η προς το αμαρτάνειν διάθεσις χαλεπόν

και κινδυνώδες. -

. Περί διαφόρων διαιρέσεων της αμαρτίας.

66. Ετέρα διαίρεσις,

"Οτι καιτους εκ προαιρετικής αγνοίας αμαρτάνουσι

μεγάλη επίκειται ευθύνη. -

Ετέρα διαίρεσις των αμαρτημάτων εις συγγνωστά

και ασύγγνωστα.

Πώς άντις τό τωναμαρτημάτων μέγεθος διακρίνοι.

Περί της κατά το ποιον διαφοράς των αμαρτημάτων. 97'

Περί της κατά τον αριθμόν διακρίσεως αυτών,

Περί των κακών, όσα τα αμαρτήματα αναγκαίως

συνεπάγονται,

Περί της συνηθείας του αμαρτάνειν.

"Οτι παρά τας φυσικάς εισι και θετικαί πoιναι

της αμαρτίας.

Αλεξήματα της φαύλης συνηθείας,

Περί καταλογισμού των εκ των φαύλων πράξεων

αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Περί των θανασίμων αμαρτημάτων.

Περί υπερηφανίας

Περί της υπερηφανίας,

Περί των εκδηλώσεων αυτής.

Τα εφ' οίς ή υπερηφανία.

Περί της προσηκούσης τώ ανθρώπω διαγωγής,

Αλεξήματα κατά της υπερηφανίας,

Περί Φιλαργυρίας

Φιλαργυρία ή περί της γενέσεως αυτής.
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93 Τί χρή ποιείν, όταν, και παρά γνώμην η σαρ

Περί των διαφόρων ειδών αυτής. Σελ.

Περί των εκ της φιλαργυρίας κακών,

Εν τίνι το της φιλαργυρίας κακόν,

Περί της εν τη φιλαργυρία ευθύνης,

Αι συνήθεις των φιλαργύρων προφάσεις,

Της φιλαργυρίας αλεξήματα.

Περί Πορνείας
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• 100. Αλεξήματα κατά του φθόνου.

Περί Γαστριμαργίας

» 101. "Οτι φυσική ανάγκη το εσθίειν και πίνειν.

» 102. Πώς δε δεί των πρός τροφήν μεταλαμβάνειν.

» 103. Τα εκ της γαστριμαργίας κακά.

» 104. Η επί τη γαστριμαργία ευθύνη.

» 105. Τα της γαστριμαργίας σοφίσματα,

» 106. Αλεξήματα κατά της γαστριμαργίας,

Περί οξυθυμίας και οργής
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Ζ 110 Αλεξήματα κατά της οξυθυμίας. . Σελ.

» 111 Περί οργής και εκδικήσεως εκτενέστερον.

» 112 Περί των εκ της οργής κακών, -

» 113 Περί των κενών προφάσεων των όργιζομένων,

• 114 Αλεξήματα κατά της οργής.

Περί ακηδίας
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» 116 Περί της επί τη ακηδία ευθύνης.
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ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Β',

Τα κοινά πάσι καθήκοντα περιέγον..

» 1 Περί καθηκόντων εν γένει.

» 2 Διασάφησις των ειρημένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περί των καθηκόντων ημών πρός τόν Θεόν,

» 3"Οτι ο Θεός εστι το σπουδαιότατον αντικείμενον

της ημετέρας γνώσεως και λογικής λατρείας. -

» 4 Πώς άν τις εις τελειοτέραν επίγνωσιν του Θεού

αφίκοιτο.

» 5 Οτι εκ των θείων Γραφών ή του Θεού μεγαλω

σύνη τρανώτατα διδάσκεται.

6"Οτι και εκ των λόγων των σοφών και αγίων

-
ανδρών.

» 7 Πώς ή του Θεού επίγνωσις τη οφειλομένη αυτώ

λατρεία συνέχεται.

8. Περί της εις τον Θεόν οφειλομένης ευσεβείας τε

και λατρείας.

Σ)

» 9. Περί της θρησκευτικότητος,

» 10. Συνέχεια του αυτού,

» 11. Πίστις, ως απόδειξις της θρησκευτικότητος και

καθήκον του ανθρώπου προς τον Θεόν.
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30
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Α' \ φν -υ ν Αν
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ΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΗΣ

Μέρος Α'.

-Θθθ

S. 1. Ορος αυτής,

Η κατά Χριστόν ηθική εστιν υφήγησις επιστημονική

προς την ηθικήν τελειότητα κατά τα εκ του θείου λόγου

αξιώματα. Κατά τούτο δε και πάσης άλλης επιστήμης

διαφέρει, και αυτής έτι της κατά την θύραθεν φιλοσο

φίαν ηθικής, ήτις εκ μόνου του ανθρωπίνου λόγου τάς

αρχάς αυτής, πορίζεται,

S. 2. Πηγαι της κατά Χριστόν ηθικής,

Η κατά Χριστόν ηθική μίαν και μόνην κυρίως έχει

πηγήν, τον θείον λόγον, εξ ού πάσαν την προς οικοδο

μην εαυτης αναγκαίαν ύλην πλουσίως αρύεται. Υπό δε

τον θείον λόγον εννοείται πάσα γνώσις και διδασκαλία, ην

ηυδόκησεν ο Θεός διά την άφατον αυτού προς ημάς

αγάπην μεταδούναι ημίν, ίνα περί πολλών πραγμάτων

προς την ημετέραν σωτηρίαν αναγκαίων φωτίση ημάς

σαφέστερόν τε και τελειότερον, ή όσον δυνάμεθα κατα

νοήσαι περί αυτών εκ μόνου του φυσικού φωτός του λο

γικού. Του δε θείου λόγου το μεν έφθασεν εις ημάς

γραπτον, το δ' εκ παραδόσεως αμφότερα δε περιέχουσι

πλήθος νυν μεν δογμάτων, νύν δε εντολών, χρησίμων

αμφοτέρων προς διόρθωσιν του τε φρονήματος και του

Η



2 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

βίου ημών. Και περί μεν του γραπτού λόγου αποφαί

νεται ο θείος Παύλος ότι « πάσα Γραφή θεόπνευστος,

και ώφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς

επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρ

τιος ή ο τού Θεού άνθρωπος προς πάν έργον αγαθόν

εξηρτισμένος. » (α)

Περί δε της αγράφου παραδόσεως λέγει ο υψιπέτης

αετός της θεολογίας Ιωάννης «Έστι δε και άλλα πολ

λά, όσα εποίησεν ο Ιησούς, α ουκ έστι γεγραμμένα εν

τώ βιβλίω τούτω (β).

Πάλιν δε γραπτός λόγος του Θεού λέγεται ου μόνον

ο υπό των θεοπνεύστων Αποστόλων του Κυρίου εν τω

Ευαγγελίω και τους λοιπούς βιβλίοις της Καινής Διαθή

κης παραδοθείς, αλλά και ο εν τοις της Παλαιάς Διαθή

κης υπό των αγίων Προφητών λαληθείς, ού τινος και

αυτός ο σωτήρ και κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι

θεοκήρυκες αυτού Απόστολοι ώς θείου λόγου εμνημό

ΥΕUΟΥ).
-

Ο δε εκ παραδόσεως θείος λόγος εστίν ο μη εγγρά

φως, αλλά διά ζώσης φωνής παρά των Αποστόλων δι

δαχθείς, και φθάσας ούτως εις ημάς. Ευρίσκεται δε τα

νύν ά, εν τοις των αρχαίων πατέρων και διδασκάλων

συγγράμμασι β, εν τοις όροις και ταις αποφάσεσι των

αγίων συνόδων γ, εν τοις ανέκαθεν καθολικώς παρα

δεδεγμένοις υπό της εκκλησίας ήθεσι και εθίμοις. Πάντα

γαρ ταύτα εκ του ενός και του αυτού πνεύματος του

Θεού προήλθον, και προς την των ανθρώπων ώφέλειαν

εγνώσθησαν, και εν τη εκκλησία διετηρήθησαν.

(α) Β'. Προς Τιμοθ. γ'. 15. 16.

(β) Ιωάν, κά. 24.
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Εκ πάντων ούν τούτων επιμελώς συλλέγεται η προς

την οικοδομήν της κατά Χριστόν ηθικής επιστήμης αναγ

καία ύλη. -

S. 3. Μέθοδος του σπουδάζειν την επιστήμην ταύτην,

Διττώς δύναται και η κατά Χριστόν ηθική, ώς και πάσα

άλληεπιστήμη, θεωρηθήναι,ήγουν κατά την ύληναυτής, και

κατά το σπουδάζον αυτήν πρόσωπον. Εκ μεν ουν τηςύλης

θεωρουμένη, το κεφάλαιόν εστι πάντων των ηθικών αξιω

μάτων μετά των αιτίων και των αποδείξεων αυτών, άτινα

συντελούσιν εις την ηθικήν ημών τελειότητα εκ δε του

προσώπου, η επιστημονική αυτών γνώσις. Και η μεν

ύλη, όσον αν ή καλώς τε και ευμεθόδως επεξεργασμένη,

ουδεμίαν δύναται παρέχειν ώφέλειαν τοις ανθρώποις,

εάν μη γένηται διά συντόνου και διηνεκούς σπουδής επι

στήμη του ανθρώπου, ήν οφείλει καθ' εκάστην προάγειν

εν εαυτώ εξ εσωτερικής αγάπης και ροπής εις αυτήν,

και δραστηρίως ασκείν επί τοσούτον, μέχρις ου το κατ'

αντικείμενον της επιστήμης εις τελείαν πεποίθησιν του

προσώπου αποβη. Η γαρ σύντονος και διηνεκής μελέ

τη ά, πλατύνει επί μάλλον και μάλλον και διορθοί

και τελειοποιεί τας ιδέας και γνώσεις β', σχηματίζει

και σταθερον απεργάζεται το ήθος γ', εμποιεί δε και

έξιν του εκτιμάν κατ' αξίαν τα ηθικά αξιώματα, και

τας αποδείξεις και τα αίτια αυτών, και εφαρμόζειν ταύ

τα εις τον ίδιον βίον, και άλλοις μεταδιδόναι.

Ουκ άρα επιπολαίως την επιστήμην ταύτην σπουδα

στέον, ουδε προς απλήν επίδειξιν, αλλά μετ' αγάπης εί

λικρινούς και προθυμίας επιμελητέον, ίνα πάντα τα δι

δάγματα ταύτης ιδιοκτησία γίνωνται του πνεύματος εκά
Ι κ.



4 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

στου. Το γαρ μετά βίας και παρά γνώμην εγχαρατ

τόμενον τη μνήμη, και μη δια της σπουδαίας σκέψεως

οικειοποιούμενον, ταχέως, ώς ο καπνός εν τη ατμοσφαί

ρα, διασκεδάννυται, συνήθως μηδεν ίχνος της προτέρας

αυτού υπάρξεως απολείπον.

S. 4. Το τής επιστήμης ωφέλιμον και αναγκαίον.

Εκ δύω τινών μάλιστα δηλούται το της επιστήμης

ταύτης ώφέλιμον, ήτοι ά, εκ της υποθέσεως αυτής, και

β, εκ του τέλους προς ο τείνει. Και υπόθεσιν μεν έχει

την λεπτομερή παράστασιν της του ανθρώπου σχέσεως

προς τον Θεόν και προς άπαν το ομόφυλον, ώς εκ της

συνεχείας του λόγου δηλωθήσεται, έτι δε και την έκ

θεσιν των κατά την σχέσιν ταύτην πρακτέων ή φευ

κτέων υπό παντός ανθρώπου και εν πάση περιστάσει

του βίου. Προς δε τούτο πραγματεύεται ιδίως ά, περί

της γενέσεως του ανθρώπου β', περί των χαρισμάτων αυ

του γ', περί της υψηλής αξίας και του προορισμού αυ

του δ', περί των χρησίμων αυτώ μέσων, και περί των

κωλυμάτων, ών τα μεν δεί προσεκτικώς φεύγειν, τα

δε μετά θάρρους υπερβάλλειν η εξομαλύνειν, ίνα επί

μάλλον και μάλλον εις τον υψηλόν αυτού προορισμόν

προσεγγίζη. Τί δ' άλλο ή ώφελιμώτερον ή προυργιαίτε

ρον αν είη παντί ανθρώπω, ή το ορθώς και βασίμως περί

πάντων τούτων διδαχθήναι και ακριβώς επίστασθαι ταύτα,

Τέλος δε σκοπιμώτατον, προς δ ή κατά Χριστόν ηθι

κη αφορά, έστι τούτο, οδηγήσαι τον άνθρωπον διά της

διδασκαλίας ταύτης εις την ηθικήν αυτού τελειότητα,

ήτις εστίν η πρός τόν Θεόν εξομοίωσις και η ένωσις

αυτού μετ' αυτού. Αύτη δε εστί και της ανθρωπότητος
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ο ύψιστος προορισμός και το έσχατον τέλος. Ου μό

νον δε λόγοις ψυχροίς διδάσκει το τέλος τούτο η κατά

Χριστόν ηθική, αλλά και αίτια ισχυρότατα επάγει, να

πείση αυτόν επιμελείσθαι και μανθάνειν και σπεύδειν

πάση δυνάμει προς αυτό. Και το σπουδαίον άρα και η

μεγάλη αξία της επιστήμης ταύτης εισί λόγοι απο

χρώντες, ίνα πάντες επιμελώνται μάλιστα περί της

αναπτύξεως και διαδόσεως αυτής. Έτι δε, ώς τώ ε

σχάτω τέλει του ανθρώπου στενώς συνδεδεμένης, όσω

μάλλον ολιγωρούσιν, ή και παντάπασι καταφρονούσιν

αυτής, τοσούτον εις θηριώδη αγροικίαν, και εις κτηνώ

δη υλισμόν εκπίπτουσι, πόρρω του εσχάτου τέλους αυ

των αποπλανώμενοι ή δ εντεύθεν γεννωμένη πάση

τη ανθρωπότητι ζημία αμέτρητός τε και αναρίθμητος

εστί. Διά τούτο ουδέποτε ουδένα ούτε κοινή ούτε ιδία

ολιγωρείν έδει της σπουδής ταύτης, ή αδιαφορείν προς

την γνώσιν αυτής, τοις πάσι γαρ διαφέρει, και πάντες

οφείλoυσι μανθάνειν τάγε ουσιώδη αυτής

ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΗΘΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

S. 1. Προϋπόμνησις προς κατανόησιν της καθολικής

αρχής,

"Ωςπερ εν πάση επιστήμη, ίνα ή κυρίως τοιαύτη, α

παιτείται πάντως μία τις καθολική αρχή, άλλως γαρ

παύει του είναι επιστήμη, ούτω και εν τη κατά Χριστόν

ηθική τοιαύτη τις καθολική αρχή απαιτείται, ήτις έ

σται ώς βάσις, εφ' ής άπαν το σύστημα εποικοδομείται
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και ώς κέντρον, εξ ού προέρχεται, και εις ο αύθις επα

νακάμπτει το πάν. Δεί δε ταύτην και ακράδαντον μένειν

από πάσης σοφιστικής προσβολής, και ώς τοιαύτην υπό

παντός φίλου της αληθείας ανομολογείσθαι.

Αλλ' υπάρχει άράγε εν τώ θείω λόγω τοιαύτη τις

αρχή, και ει υπάρχει, ποία τις άρα εστί; Παντί τώ

μετά προσοχής αναγινώσκοντι τάς θείας γραφάς ου χα

λεπόν συνιδείν, ότι πάσαι αι εν αυταίς ήθικαι γνώμαι,

όσον αν άλλως απαντώνται διεσπαρμένα, εις εν και

μόνον κοινόν κέντρον περιστρέφονται, προέρχονται εξ αυ

του και εις αυτό επανέρχονται, δηλαδή μία τις καθο

λική αρχή υπόκειται πάσαις ώς βάσις, ήτις ρητώς μεν

ουδαμού εκφράζεται, δηλούται δε ούτω σαφώς, ώστε

αδύνατον μή ραδίως αυτήν πάντα τινα διαγνώναι. Ταύ

την εδήλωσεν ο Ιησούς Χριστός σαφέστατα, ότε εί

πεν, " Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους εχθρούς υμών,

καλώς ποιείτε τους μισούντας υμάς, και προσεύχεσθε

υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς όπως

γέν η σθ ε υ ι ο ι τ ο υ π α τ ρ ό ς υ μ ώ ν τ ο υ εν

ο υ ρ α ν ο ίς " (α).

Ενταύθα υπετυπώθη σαφώς η καθολική αρχή, ήτις

υπόκειται ώς βάσις πάντων της κατά Χριστόν ηθικής

των κανόνων έστι δε αύτη ή προς τον Θεόν εξαίρετος

ημών σχέσις και η προς το ομόφυλον διά γαρ ταύτην

αναγκαίον ημίν καθίσταται, ίνα εν τη ελευθέρα ημών

διαγωγή όρον τινά σταθερον φυλάττωμεν διά παντός

προς αυτά.

S 2. Δηλούται δε η τοιαύτη εξαίρετος ημών σχέσις

1------

(α) Ματθ, έ, 44.
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εκ της κοινής ημών γενέσεως β', εκ των φυσικών χα

ρισμάτων, οίς τυγχάνομεν κατηρτισμένοι γ', εκ της υ

ψηλής αξίας και του τέλους, εις ο εκλήθημεν παρά του

Θεού. Εκ γαρ τούτων αποδείκνυται η μεν προς τον

Θεόν σχέσις ημών τοιαύτη, oία ή του παιδός προς τον

φιλόστοργον και κηδεμονικόν αυτού πατέρα, του τεχνουρ

γήματος προς το τεχνούργημα, και της εικόνος προς

το αρχέτυπον η δε προς το ομόφυλον, oία ή τών γνη

σίων αδελφών των αφ' ενός και του αυτού πατρός προς

αλλήλους,

8. 5. Περί της εκ του Θεού γενέσεως

τού ανθρώπου,

Απόδειξις εκ του Θείου λόγου.

Το αρχαιότατον βιβλίον των θείων αποκαλύψεων πα

ρέχει τας εφεξής λύσεις περί του προκειμένου ζητή

ματος. «Είπεν ο Θεός, Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα

» ημετέραν και καθ' ομοίωσιν και εποίησεν ο Θεός τον

» άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν

» και θήλυ εποίησεν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο

» Θεός λέγων, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώ

» σατε την γην, και κατακυριεύσατε αυτής. » (α)

Και αύθις κατωτέρω, «Και έπλασεν ο Θεός τον άν

θρωπον, χούν λαβών από της γης, και ενεφύσησεν εις το

πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος

εις ψυχήν ζώσαν» (β),

(1) Γεν. ά, 26-28.

(2) Γεν. β. 7.
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Κατά τούτο και ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο

μονογενής Υιός του Θεού, ο ών εις τον κόλπον του

πατρός, και εξηγησάμενος ημίν τόν Θεόν (α), εδίδα

ξεν υπ' ουδεμίαν άλλην εικόνα θεωρείν αυτόν, ή υπό

την εικόνα του κοινού πατρός, μηδ' άλλην προσωνυμίαν

αποδιδόναι αυτώ, ή την του πατρός. «Ούτω προσεύχε

σθε, είπε, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς » (β).

Και αλλαχού εντέλλεται, « Και πατέρα μη κα

λέσητε υμών επί της γης εις γάρ έστιν ο πατήρ υ

μών ο εν τοις ουρανοίς. ». (γ) Εννοητέον δ' ενταύθα το

πατήρ κατά την υψίστην αυτού σημασίαν, ήτοι ποιητής

και δημιουργός και πρωταίτιος ημίν του είναι και του

ζήν «εν αυτώ γάρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν» (δ)

εντεύθεν και ο θείος Παύλος επάγει το συμπέρασμα,

ότι οι πάντες υπάρχομεν γένος του Θεού (ε).

Ο άνθρωπος άρα εστί το του Θεού και δημιουργού άρι

στον τεχνούργημα, δηλ. αριστούργημα της παντοδυνα

μίας, της σοφίας και της πρακτικής αυτού αγαθότητος,

πεπλασμένον μεν εκ του χοος κατά το σώμα, εζωο

ποιημένον δε κατά το πνεύμα τη πνοή της ζωής, ίνα

υπάρχη επί της γης το ορατόν αυτού αφομοίωμα.

Οίον ύψος της του ανθρώπου κλήσεως! Ούτος μεταξύ

των αναριθμήτων κτισμάτων ευρίσκεται, εις δν οι δύο

κόσμοι ο σωματικός και ο πνευματικός συνενούνται, περιέ

χων και τους δύο εν εαυτώ.

Ο μακάριος Παύλος περιλαμβάνει το πάν εν τοις

(α) Ιωάν. α. 18. (β) Ματθ. ς'. 9.

(γ) Ματθ. κγ', 9. (δ) Πράξ. ιζ', 28.

(ε) Πράξ. ιζ. 29.
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εφεξής « Ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα

τα εν αυτώ , ο διδους πάσι ζωήν και πνοήν και τα

πάντα... εποίησέ τε εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων

κατοικείν επί πάν το πρόσωπον της γης, ορίσας προτεταγ

μένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών»

(α). Τα πάντα εκ του Θεού εισιν, ο άνθρωπος και πάντα

τα εν αυτώ, και πάν, ό,τι αν ίδιον εαυτού ονομάζη, είτε σω

ματικόν είτε πνευματικόν. Εκ τούτου καταφαίνεται ήδη

η εξιδιασμένη σχέσις του ανθρώπου προς τον Θεόν, και

προς το ομόφυλον αλλ' ή αυτή δηλούται προς τούτοις

και εκ των ποικίλων αυτού φυσικών χαρισμάτων.

S. 4. Περί των διαφόρων χαρισμάτων του ανθρώπου.

Τα υπό του Θεού δεδωρημένα τώ ανθρώπω χαρίσματα

διαιρούνται εις σωματικά και εις πνευματικά, και εκ μεν

των σωματικών διακρίνεται μάλιστα το όρθιον της στά

σεως, και των διαφόρων μελών το εύχρηστον και εύκαμ

πτον προς πάσαν εργασίαν και τέχνην, έτι δε τό των

πέντε αισθήσεων, δίών την γνώσιν πάντων των εκτός η

μών αισθητων κτώμεθα, και αι ποικίλαι δε ορμαι αι της

κλίσεως και της αποστροφής, αι προς την διατροφήν και

την συντήρησιν ημών συντελεστικαί, τω σώματι εμπεφύκα

σι. Των δε πνευματικών τά κράτιστά εισι, πρώτον μεν το

γνωστικόν, ήγουν ο νούς ώς δύναμις του γινώσκειν δεύ

τερον δε ή ελευθέρα θέλησις ή το αυτεξούσιον, ήτοι η δύνα

μις του αιρείσθαι και ορίζειν την εαυτού ενέργειαν. Οτι

δε πέφυκεν εν ημίν τοιαύτη δύναμις, δήλον μεν και εκ

της συνειδήσεως παραινούσης αει προ της πράξεως τί το

πρακτέον και το μη πρακτέον, μετά δε την πράξιν επι

(α) Πραξ. ιζ', 26.
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δοκιμαζούσης ή και αποδοκιμαζούσης το πεπραγμένον

κατά την αυτου ιδιότητα δήλον δε και εκ της θείας γρα

φής, ήπερ και ηθικών παραγγελμάτων πλήθος περιέχει,

και ρητώς διδάσκει, ότι «ο Θεός εξ αρχής εποίησε τον

άνθρωπον, και αφήκεν αυτόν εν χειρί διαβουλίου αυτού,

εάν θέλης, φησί, συντηρήσεις εντολάς . . . . παρέθηκέ σοι

πυρ και ύδωρ, ού εάν θέλης εκτενείς την χειρά σου

έναντι ανθρώπων η ζωή και ο θάνατος, και δ εάν ευ

δοκήση, δοθήσεται αυτό » (α).

S. 5. Περί του τέλους, εις δεκλήθη ο άνθρωπος,

Επει τοίνυν αμφότερα τότε γνωστικόν και το αυτε

ξούσιον αναπτύσσεσθαι και τελειοποιείσθαι επ' άπειρον πέ

φυκε, δήλον ώς ου προς τον σκοπόν μόνον του προσ

καίρως κατά τον επί γης βραχυν βίον διαλάμψαι

εδωρήθησαν τώ ανθρώπω, αλλά προς άλλο υψηλότερόν

τε και ευγενέστερον τέλος. Ποιον δε τούτο; Αμεσον μεν

και εγγύτατον, η ορθή γνώσις των πραγμάτων, και η

ταύτη σύμφωνος ορθή πράξις έμμεσον δε και απώτε

ρον, η κατά το φρονείν και πράττειν τελεία εξομοίωσις

ημών πρός τόν Θεόν. Το δε δεύτερον τούτο δια του πρώτου

επιτυγχάνεται, όσον εν τώ παρόντι βίω ενδέχεται. Διδα

σκόμεθα δε πάλιν και ταύτα έκ τε του θείου λόγου, και

εκ της των χαρισμάτων αυτών ιδιότητος,

Ο μεν θείος λόγος ούτω λέγει, « Και είπεν ο Θεός,

ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ο

μοίωσιν, και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα

Θεού εποίησεν αυτόν » (β).

(α) Σειράχ, ιέ, 14-18.

(β) Γεν. ά. 27.
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Και το « Γίνεσθε άγιοι, ότι καγώ άγιός ειμι, εγώ κύ

ριος ο Θεός υμών » (α). Έστι δε αγιωσύνη κατά τον

λόγον της γραφής, ο παντάπασιν ανεπίληπτος τρόπος

του ενεργείν, εκ της ορθής γνώσεως γεννώμενος, και αμε

τάτρεπτος και όμοιος εαυτώ πάντοτε διαμένων.

Εις τοιαύτην αγιωσύνην προσεκαλούντο εν τη ερήμω

οι υιοί του Ισραήλ εις τοιαύτην προσκαλεί και ημάς πάν

τας ο Σωτήρ ημών, όταν λέγη, « Εσεσθε ούν υμείς τέ

λειοι, ώσπερ και ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς

τέλειός εστι » (β). Ούτω και ο θείος Παύλος διδά

σκει « Γίνεσθε ούν μιμηται του Θεού ώς τέκνα α

γαπητά» (γ).

Εκ τούτων ούν πρόδηλον γίνεται, ότι πάντες ημείς

εσμεν προωρισμένοι και κεκλημένοι προσεγγίζειν αει τη

του Θεού αγιωσύνη και τελειότητι. Τούτο εστί το ύψι

στον και έσχατον ημών τέλος, προς δ αδιαλείπτως δεί

σπεύδειν.

S 6. Ίνα δε και γινώσκωμεν αυτό και σπεύδωμεν

εις αυτό, βοηθούσιν ημίν τα ειρημένα χαρίσματα, δη

λαδή, το γνωστικόν και το αυτεξούσιον διά μεν γαρ

του νοός δυνάμεθα προσεγγίζειν τω Θεώ κατά την γνώ

σιν και την σοφίαν αυτού δια δε του αυτεξουσίου κατά

την άμεμπτον και πάσης τροπής υπερτέραν αγαθότητα

και αγιωσύνην αυτού. Προς κατόρθωσιν δε τούτου απαι

τείται ά, τελεία, όσον ενδέχεται, και εναργής γνώσις του

Θεού β, ακριβής και πλατεία, όσον δίδεται, γνώσις της

προς τον Θεόν και της προς τον πλησίον σχέσεως ημών

(α) Λευϊτ. ιά. ά. 44.

(β) Ματθ. έ. 48.

(γ) Εφετ, έ, 1. ιδί και Πέτρου Β' α. 1-14.
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γ', σπουδαία και ακλόνητος γνώμη παρά της θελήσεως,

ίνα εκείνο μόνον διά παντός θέλωμεν, όπερ κρίνεται σύμ

φωνον και αρμόδιον τη ειρημένη σχέσει, και δια τούτο

δ', επιμελής ανάπτυξις και εκούσιος γύμνασις και χρή

σις ορθή πασών των δυνάμεων και χαρισμάτων των προς

τούτο κυρίως δοθέντων ημίν παρά του δημιουργού ημών

Θεού. Επει δε το μέγιστον κώλυμα εις αυτό υπάρχει

η σαρξ, απαιτείται προσέτι δια τούτο έ, διηνεκής επα

γρύπνησις εις την σάρκα, καταστολή μετά φρονήσεως

των ορμών αυτής, και αγών μετά καρτερίας κατά του

θελήματος και των επιθυμιών αυτής, όταν εις άδικόν τι

παροτρύνωσιν ημάς.

Διά τούτων δυνάμεθα ανυψωθήναι εις την υψηλήν αξίαν

της θείας εικόνος, εις την τελείαν αξίαν των τέκνων του

Θεού, εις την πραγματικήν εξομοίωσιν προς τον Θεόν.

Δια τούτο και φαίνονται τα διάφορα χαρίσματα, είτε σω

ματικά, είτε ψυχικά, προς την κτησιν τούτου του μεγί

στου θησαυρού δωρηθέντα ημίν, και εκ της αγαθής αυτών

χρήσεως ήρτητα η ασφαλής επίτευξις του υψίστου τέ

λους, εις δ προωρίσθημεν και εκλήθημεν παρά της πα

τρικής αγαθότητος του Θεού.

Εκ των μέχρι τούδε ειρημένων καταφαίνεται ήδη ευ

κρινέστερον το όλον της σχέσεως ημών προς τον Θεόν

και προς αλλήλους. Ο Θεός εστιν ου μόνον ο δημιουρ

γός και πατήρ ημών, παρ' ού έχομεν οι πάντες και το

ζήν και το είναι και πάν το εν ημίν αγαθόν και εξαί

ρετον, ου μόνον εστί το Α, ήγουν το κέντρον, εξού προ

έρχονται πάντα, αλλά και το Ω, ήγουν το τέρμα, εις ο

και εν ώ πάλιν επανακάμψουσι τα πάντα άπας γούν ο

πνευματικός κόσμος διά της προς αυτόν εξομοιώσεως
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επανελεύσεται εις αυτόν, καθώς ποτε εξήλθεν εξ αυτού.

Τούτό εστι το πανάγιον αυτού θέλημα και η εντολή:

προς τούτο προώρισε τας δυνάμεις και τα χαρίσματα,

όσα πραγματικώς παρατηρούμεν εν ημίν αυτοίς προς

τούτο τείνει και πάσα ή πάνσοφος οικονομία, ήν από

της αρχής της δημιουργίας μέχρι τούδε κατά καιρούς

φιλανθρώπως υπέρ ημών και εν ημίν ώκονόμησεν. Οίας

ευγνωμοσύνης οφειλέται εσμέν προς αυτόν διά ταύτα!

Διο και αδύνατον αδιαφορείν αυτόν, όπως αν πολιτευώ

μεθα, είτε προς αυτόν, είτε προς αλλήλους καθάπερ ο

επίγειος πατήρ ου δύναται αδιαφορείν περί της προς εαυ

τον ή και της προς άλληλα των τέκνων αυτού διαγωγής.

S. 7. Οι πρωτόπλαστοι έζων κατ' αρχάς ώς έπρεπε τη

ειρημένη σχέσει, και δια τούτο και το φρόνημα και

ή διαγωγή αυτών ήσαν δίκαια και άγια, κατά την μαρ

τυρίαν της αγίας Γραφής, και εν όσω διέμενον ούτω,

μακάριοι διετέλουν. Μη όντες δε κατ' ανάγκην τοιού

τοι, αλλ' εξ αρχής το αυτεξούσιον έχοντες, ήδύ

ναντο και μένειν εν τω Θεώ τώ ποιητή αυτών, και

απoστηναι απ' αυτού και διαρρήξαι την πρός τόν Θεόν

σχέσιν αυτών, τραπέντες μάλλον επί τα αισθητά. Τού

το δε και διδασκόμεθα εκ της θείας αποκαλύψεως ότι

αληθώς εγένετο (α) Οι γενάρχαι, τώ αυτεξουσίω κα

ταχρώμενοι, κατεφρόνησαν της παρά του Θεού δοθεί

σης αυτοίς σωτηρίου εντολής, και ήμαρτον διαρρήξαν

τες αληθώς την πρός τόν Θεόν σχέσιν αυτών, Εξ εκεί

νου δε του χρόνου στερηθέντες της μακαριότητος και

της αθανασίας, έζων ζωήν πρόσκαιρον μυρίοις πάθεσι

(α) Ρεν. γ'. 1-7.
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και δεινοίς υποκειμένην « Και έγνωσαν (λέγει η θεία Γρα

φή), ότι γυμνοί ήσαν, και έρραψαν φύλλα συκής, και ε

ποίησαν εαυτοίς περιζώματα » (α) Προήλθον δε εκ της

αμαρτίας ταύτης ταύτα μάλιστα,

Α'. Η πρότερον μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού

οικειοτάτη αναστροφή έπαυσεν ευθύς, και οι άνθρωποι κα

τέστησαν τέκνα οργής.

Β'. Αποκλίναντες από του Θεού ώς από του κέν

τρου αυτών, ήχμαλωτίσθησαν κατά κράτος εις τας αι

σθήσεις, ποιούντες τα θελήματα της σαρκός. (β.)

Γ'. Διά του χωρισμού εκείνου από του Θεού, το μεν

γνωστικόν του ανθρώπου επληρώθη απάτης και αγνοίας,

ή δε θέλησις εδεσμεύθη εις μόνα τα αισθητά κατά το

θέλημα της σαρκός, ώστε ουκέτι επί τα κρείττω ανυ

ψωθήναι δύναται, εάν μη αύθις υπό κρείττονος αντιλή

ψεως βοηθήται.

Δ'. Και αυτό δε το ανθρώπινον σώμα υπέπεσεν εξ α

νάγκης τη διηνεκεί μεταβολή και τη φθορά και διαλύσει

κατά τα πρόσκαιρα και φθαρτά, οίς πρόσκειται η σάρξ.

Και τοιαύτα μεν τα εκ της παρακοής των πρωτοπλά

στων εκ δε τούτων πάλιν άλλο σμήνος κακών προήλ

θε, των μεν φυσικών, των δε ηθικών, υφ’ ών εξ εκεί

νου του χρόνου οι απόγονοι αυτών πάντες κατεπιέζοντο,

και έτι μέχρι τούδε καταπιέζονται, εξαχρειωθέντων διά

της αποπτώσεως από του Θεού πάντων των κατ' αυ

τούς. -

S. 8. Περί της μεταδόσεως της φθοράς,

Επει δ' οι πρωτόπλαστοι ήσαν οιονεί ρίζα και στέ

(α) Γέν. γ', 7. (β) Εφεσ. β', 3.
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λεχος, εξ ου ανεφύησαν ώς τοσούτοι βλαστοί πάντες

οι λοιποί των ανθρώπων, δωρηθείσης αυτοίς παρά του

Θεού και της κατασκευής και της εσωτερικής δυνάμεως

της προς τούτο αναγκαίας, δήλον ότι, ει εκείνοι, μη

αμαρτήσαντες, διέμενον εν τη μακαρία εκείνη μετά του

Θεού σχέσει, τότε και ημείς, ώς απόγονοι αυτών, ήμεν

αν συμμέτοχοι της εκείνων μακαριότητος, καθάπερ μετά

την έκπτωσιν αυτών κληρονόμοι εξ ανάγκης της αθλιό

τητος εκείνων εγενόμεθα. Πώς γαρ αν είη ρίζης εφθαρ

μένης βλαστός υγιής, -

Διά τούτο και η θεία Γραφή παρέστησε πάντας ο

μοίους τοίς γενάρχαις αυτών δηλ. ώς φύσει τη θεία

υποκειμένους οργή, και πόρρω του Θεού και της εν Θεώ

ζωής αφεστηκότας (α), ώς αιχμαλώτους τώ θελήματι

της σαρκός, και πάντοτε κατά την αρέσκειαν αυτής

ενεργούντας (β), ώς πεπωρωμένους τον νούν και την

καρδίαν, « Εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμούς αυτών,

και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία » (γ) ώς τώ κρά

τει του θανάτου υποκειμένους, «Ώσπερ δι' ενός ανθρώπου

η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε, και διά της αμαρτίας ο

θάνατος, και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος

διήλθεν, εφ' ώ πάντες ήμαρτον»(δ) ώς δεομένους τουςπάν

τας ολικής αναγεννήσεως, να δυνηθώσιν εισελθείν πά

λιν εις την βασιλείαν του Θεού, «Αμήν λέγω υμίν, εάν

μή τις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται

εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού. » (ε)

(α) Εφ. β'. 3. (β) Αυτόθι.

(γ) Ρωμ. ά. 21.

(δ) Ρωμ. έ. 12.

(ε) Ιωαν. γ. 8.
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Ο θείος Παύλος περιγράφει πάντα ταύτα εν τούτοις

«Ουκ έστι δίκαιος ουδε εις, ουκ έστιν ο συνιών, ουκ

έστιν ο εκζητών τόν Θεόν. Πάντες εξέκλιναν, άμα ήχρειώ

θησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός.

Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών ταις γλώσσας αυ

των εδολιούσαν ιός ασπίδος υπό τα χείλη αυτών, ών

το στόμα αράς και πικρίας γέμει οξείς οι πόδες αυ

των εκχέαι αίμα, σύντριμμα και ταλαιπωρία εν ταις

οδοίς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Ουκ έστι

φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. » (β)

Η εικών αύτη παρίστησιν ακριβώς τους μήπω διά

της χάριτος του Θεού αναγεννηθέντας εκ της πίστεως,

ή και εκπεσόντας πάλιν οι γαρ τοιούτοι γίνονται όλως

φίλαυτοι, και ποταποί δούλοι της σαρκός.

S. 9. Η επανόρθωσις της ανθρωπότητος διά της

ενσάρκου οικονομίας. -

Η εκ της πτώσεως επανόρθωσις της ανθρωπότητος

γίνεται μόνον εκ του Θεού, ώς ιδιαιτέρα ευεργεσία. Ο

Θεός μεν ην το καταφρονηθέν αλλ' όμως αυτός πρώ

τος εξέτεινε την χείρα, ίνα πάλιν ανορθώση τον παρα

πεσόντα. Και ήρξατο μεν αύτη η θεία οικονομία ευθύς

από της του ανθρώπου παραπτώσεως, ετελειώθη δε διά

της εις τον κόσμον παρουσίας του υιού του Θεού.

Καθάπερ δε οι καρποί της αμαρτίας κατά μικρόν εφά

νησαν πρώτον μεν εις το πνεύμα, εκείθεν δε και εις το

σώμα μετέβησαν, και επί μάλλον και μάλλον και εις

αυτά τα περί τον άνθρωπον ώς προζύμη την ζύμωσιν

(β) Ρωμ. γ'. 10, πρβλ. Ψαλ. ιγ. 3. νγ. 3. έ. 9. ρμ'. 3. ί. 7. Πα

ροιμ. ά. 16. Ησαϊ. νθ'. 7.
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εις τα πάντα μετέδωκαν ούτω και την επανόρθωσιν έδει

άρξασθαι μεν από του πνεύματος, ύστερον δε και εις

το σώμα προβήναι, αλλά το σώμα ώς φθαρτόν ουκ αν

άλλως αναγεννηθείη, ή μετά την τελείαν αυτού διάλυ

σιν, ώς νέας δημιουργίας εις τούτο δεόμενον. .

Και καθάπερ διά της γεννήσεως και της αγωγής

διεδόθησαν εις πάντας ανθρώπους τα εκ της αμαρτίας

κακά ώς κληρονομία, ούτω πάλιν και τα της επανορ

θώσεως ταύτης μεταδοθήνα δεί δι’ ιδίας τινός αναγεν

νήσεως και αγωγής, ην ητοίμασεν ο Θεός προς τούτο.

Ενεργείται δε η αναγέννησις αύτη, ά, διά τινος

επιτηδείας εις τούτο διδασκαλίας, β', διά των πρακ

τικών εντολών, γ', δι' εξαιρέτων και υψηλοτέρων βοηθη

μάτων. Η μεν γαρ διδασκαλία το σκότος και την απάτην

τά τη διανοία ημών ενοικήσαντα απελαύνει, νέον δια

χέουσα φώς αι δε πρακτικαι εντολαι δεικνύουσιν εις

την θέλησιν ημών την εις τα θελήματα της σαρκός

δεδουλωμένην, πολλώ κρείττονα πράγματα, να ταύτα

προαιρήται και ζητη τα δε υψηλότερα βοηθήματα αμ

φοτέρων τούτων, ήτοι και του νοός και της θελήσεως,

αντιλαμβάνονται, του μεν, ίνα δέχηται και στέργη το

εκ της διδασκαλίας καθαρόν φώς, της δε, να προς τα

κρείττονα ρέπη και εις αυτά διαμένη ακλόνητος. Πάντα

δε ταύτα εδωρήθησαν ημίν παρά του Θεού εν τη απο

καλύψει, και εν τω νόμω, και εν τοις υπό του Σωτήρος

ημών Ιησού Χριστού τεταγμένοις μυστηρίοις της χά

ριτος, οίς επιμελώς χρώμενοι πάσιν, απαλλατόμεθα μεν

κατά μικρόν από της δουλείας της σαρκός, προβαίνο

μεν δε εις την τελείαν ελευθερίαν του Πνεύματος, εν

ή όντες προ της παραπτώσεως οι πρωτόπλαστοι, αρρή

του μακαριότητος απήλαυον. -
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2. 10 Τίς ή δουλεία της σαρκός ,

Δουλεία της σαρκός ονομάζεται η εις μόνα τα

τη σαρκί αρέσκοντα προσκόλλησις, δι' ην ουδέν άλλο

υψηλότερον ή ευγενέστερον διανοείται τις, ή πώς αν το

θέλημα αυτής πράττοι. Η δε τοιαύτη ροπή κατισχύσασα

του ανθρώπου, γίνεται ιδία τις έξις εν αυτώ, ά, όσω μα

κρότερον διαμένει υπό την δεσποτείαν αυτής αμέριμνος

β, όσω συχνότερον τώ θελήματι αυτής υπακούει, κα

ταφρονών δι' αυτό των κρειττόνων της ανθρωπότητος συμ

φερόντων. Έστι δε η τοιαύτη δουλεία ή ολική ή μερική.

Ολική μεν, όταν τις μόνοις τοις θελήμασι προσέ

χων της σαρκός, πάντα άλλον υψηλότερον σκοπόν πε

ριορά. Ταύτην υπαινίτ τεται ο θείος Παύλος, όταν λέγη

«Εγώ δε σαρκικός ειμι, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν

» Ο γάρ κατεργάζομαι, ου γινώσκω ου γαρ ο θέλω,

» τούτο πράσσω αλλ' ο μισώ, τούτο ποιώ » (α).

Η ολική άρα δουλεία εστίν η τελεία κατίσχυσις της

σαρκός κατά του πνεύματος, η δε μερική, επειδάν τις

κατά τινα μεν μόνον υπακούη, κατ' άλλα δε πρός κρείτ

τονα τέλη τώ θελήματι αυτής ανθιστήται. Και εν ε

κείνη μεν ο του ανθρώπου βίος ουδαμώς ευρίσκεται

κρείττων του των κτηνών, έστι δ' ότε και χείρων και

αισχίων, διαφέρει δε μόνον, ότι προς τη κτηνωδία και

τινα σπινθήρα του λογικού διατηρεί, αλλά και τούτο

εις υπηρεσίαν της σαρκός εν δε τη μερική δουλεία,

κάν μη ζή ο άνθρωπος εντελώς βίον κτηνώδη, ζή ό

μως βίον άστατον, προς τους καιρούς αει μεταβαλλόμε

νον. Τοσούτω δε μάλλον κατάκριτος εφ' εκατέρα τη

δουλεία και αναπολόγητος μένει ο άνθρωπος, όσω πλειό

(α) Ρώμ. ζ. 14.
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νων έλαχε χαρισμάτων, ίνα της τοιαύτης αισχράς δου

λείας απαλλαγείς, εις την του πνεύματος αρθή ελευθε

ρίαν. Διά τούτο και ο Σωτήρ ημών εδίδασκε λέγων

» Εισέλθετε διά της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη,

» και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν,

» και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δι' αυτής (α).»

Το δωρηθεν ημίν λογικόν και το αυτεξούσιον αναδεί

κνυσιν ημάς εν μέρει ικανούς της τοιαύτης δουλείας

απαλλαγήναι ει γαρ προς τούτοις και κρείττονος δεό

μεθα βοηθείας, της παρά του Θεού χάριτος, αλλά και

αύτη δαψιλής παντί τω σπεύδοντι εις την πνευματικήν

ελευθερίαν μεταδίδοται. « Δεύτε πρός με πάντες οι κο

πιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς » τους

πάντας προσκαλεί ο Σωτήρ ημών, « Αρατέ, φησι, τον

ζυγόν μου εφ' υμάς, και μάθετε απ' εμού, ότι πράός ειμι

και ταπεινός τη καρδία, και εύρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυ

χαίς υμών ο γαρ ζυγός μου χρηστος, και το φορτίον

μου ελαφρόν εστιν (β) »Ούτω διδάσκει και ο θείος αυτού

Απόστολος « Αρα ούν, αδελφοί, οφειλέται εσμεν ου τη

» σαρκι, του κατά σάρκα ζήν. Ει γαρ κατά σάρκαζήτε,

» μέλλετε αποθνήσκειν ει δε πνεύματι τάς πράξεις του

» σώματος θανατούτε, ζήσεσθε. "Όσοι γαρ Πνεύματι

» Θεού άγονται, ούτοι εισιν υιοί Θεού (γ). » Το δε ζην

και το αποθνήσκειν ενταύθα ηθικώς εκλαμβάνονται, ήτοι

ο μόνοις προσέχων τοις θελήμασι της σαρκός, αυτός

αποθνήσκει κατά την υψηλοτέραν ηθικήν ζωήν, ώς της

σαρκός εις μόνην την εαυτης ευπάθειαν αφορώσης, και

ουδέποτε εις τα κρείττω και υψηλότερα.

Εκ τούτων και των τοιούτων λόγων της θείας απο

(α) Ματθ. ζ.13. (β) Ματθ. ιά, 28.

(γ) Ρωμ. ή 12 - 15.

-
2*
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καλύψεως προτρεπόμεθα οι πάντες, ώς λογικοί και τώ

αυτεξουσίω κεκοσμημένοι, απαλλαγήναι μεν από της δου

λείας της σαρκός, εις δε την ελευθερίαν του πνεύματος

ανελθείν, εν ή των μεν αθεμίτων της σαρκός θελήσεων

γενναίως καταφρονούμεν, το δε φώς του λογικού διά

παντός οδηγόν του βίου έχομεν ούτω δή και εις τον

Θεόν επανελθείν δυνάμεθα, ούτινος απέστημεν, υπήκοοι

τη σαρκί γενόμενοι. Πολλών δε πόνων και αγώ

νων δείται τις, ίνα την τοιαύτην εαυτώ ελευθερίαν περι

ποιήσηται.

S. 11. Τίς ή του πνεύματος ελευθερία,

Η του πνεύματος ελευθερία, ήτις και ηθική ελευθερία

καλείται, αντιθέτως έχει προς την της σαρκός δου

λείαν. Έστι γαρ φρόνημα του ανθρώπου, καθ' ό έπεται μεν

αει τή του λογικού οδηγία εν ταις πράξεσιν αυτού, ουδέπο

τε δε ταις αλόγοις ορμαΐς της σαρκός. Διαφέρει δ' αύτη της

προειρημένης, ότι αύτη εστίν η αυτή τη άλλως ονομα

ζομένη αρετή ή ηθική τελειότητι, εφ' όσον τυγχάνει εν

τώ παρόντι βίω εφικτή.

Την προς την ελευθερίαν ταύτην σπουδήν συνίστησι

τοις αυτού μαθηταίς πολλάκις ο Κύριος « Εάν υμείς

μείνητε, έλεγεν, εν τω λόγω τώ εμώ, αληθώς μαθη

ταί μου έστε, και γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια

ελευθερώσει υμάς. » (α)

Ουδείς δε αγνοεί, ότι τα πλείστα της του Σωτήρος

ημών διδασκαλίας έτεινον εις την εξήγησιν και διατρά

νωσιν της ημετέρας σχέσεως προς τον Θεόν και προς

τον πλησίον, και των κατά ταύτην την σχέσιν πρακτέων

ή φευκτέων. Πάς μεν ούν ο γινώσκων εναργώς την σχέ

σιν ταύτην, γινώσκει ατεχνώς την αλήθειαν η γάρ σχέ

(α) Ιωάν, ή, 31.

. .

*
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σις αύτη ουκ έστι κενόν της φαντασίας ανάπλασμα, αλλά

πραγματικόν τι εκ της γενέσεως, και των φυσικών χα

ρισμάτων, και του εσχάτου τέλους ημών γεννώμενον,

Πάς δέτι ο κατά την σχέσιν ταύτην διάγων τον βίον,

ουκ έτι πράττει κατά τας ορέξεις της σαρκός, αλλά κατά

την υφήγησιν του λογικού, και ελευθερούται άρα από της

δουλείας της σαρκός. Ούτως απαλλάττουσα της δου

λείας τον άνθρωπον ή αλήθεια, ανάγει αυτόν εις την ε

λευθερίαν των τέκνων του Θεού δια τούτο λέγει ο Από

στολος (α) «Ούδε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία,

Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν

Κυρίου κατοπτριζόμενοι, την αυτήν εικόνα μεταμορφού

μεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύ

ματος. » -

S. 12. Πώς έχουσι προς την σχέσιν ταύτη αι του αν

θρώπου πράξεις.

Των ανθρωπίνων πράξεων αι μεν αρμόττουσι τη ή -

μετέρα προς τον Θεόν και προς τον πλησίον σχέσει, και

συντελούσιν εις αυτήν, και απαιτούνται μάλιστα παρ'

αυτής αι δ, εξ εναντίας, αντιβαίνουσιν αυτή, και όλως

άχρηστοι εισι, μάλλον δε και διαλυτικαί γίνονται της

τοιαύτης σχέσεως άλλα δε τελευταίον φαίνονται α

διάφοροι και αμφιρρεπείς κατά την εσωτερικήν του πράτ

τοντος διάθεσιν, και κατά τον υποκείμενον αυταίς σκο

πόν γεννάται δε η διάκρισις αύτη αμέσως ά, εκ της

αϊδίου σχέσεως του ανθρώπου προς τον Θεόν και προς

τον πλησίον, και β', εκ της φυσικής αυτών των πράξεων

ιδιότητος, : - -

Αι μεν ούν αρμόδια εις την σχέσιν ταύτην, και εισι

και λέγονται αγαθαί αι δε προς ταύτην αντιβαίνουσαι

(β) Β'. Κορ. γ. 17.
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και εισί και λέγονται κακαί αδιάφοροι δε, όσα και αρ

μόττειν δύνανται, και αντιβαίνειν αυτή κατά την του

πράττοντος προαίρεσιν. -

8. 13. Καλείται δε εν γένει η τοιαύτη αγαθότης και η

κακία των ανθρωπίνων πράξεων αρχική και ουσιώδης,

ώς προ παντός άλλου θείου ή ανθρωπίνου νόμου θεω

ρητέα. Και αμαρτάνουσιν άρα οι λέγοντες, ότι το αγα

θόν ή κακόν των ανθρωπίνων πράξεων εκ της αυτών

συμφωνίας ή εναντιότητος προς τους καθεστώτας νό

μους κρίνεται. Δείδε ταύτην μάλισταπανταχού ώς βάσιν της

ηθικής νομοθεσίας υποκείσθαι, εάν οι νόμοι αυτής αγαθοί

και δίκαιοι έσεσθαιμέλλωσιν. Ίνα τοίνυν ορθώς τε καιασφα

λώς το αγαθόν ή κακόν εκάστης πράξεως κρίνητα, παρα

τηρητέον ά, την αναλλοίωτον ημών σχέσιν προς τον Θεόν

και προς το ομόφυλον β', την εσωτερικήν και φυσικήν

ιδιότητα αυτών των πράξεων. Τούτων γάρ των δύο

παραβαλλομένων προς άλληλα και σταθμιζομένων, γνω

ρίζεται ασφαλώς, ει η κρινομένη πράξις αγαθή έστιν

ή κακή, ή αδιάφορος. Ώστε τα δύο ταύτα αποτελούσι

την πρώτην αρχήν, καθ' ην το αγαθόν, ή το κακόν, ή

το αδιάφορον πάσης πράξεως εκτιμάσθαι και ορίζεσθαι

χρή. Καλείται δε διαφόρως υπό διαφόρων συγγραφέων

ή αρχή αύτη ο μεν γαρ μακάριος Παύλος ονομάζει

αυτήν, « Νόμον γραπτόν εν τη καρδία πάντων ημών (α)»,

άλλοι δε, αιώνιον του Θεού νόμον (β), και άλλοι, νόμον

της φύσεως, ώς επί της φύσεως του Θεού και της αν

θρωπότητος στηριζόμενον, ή επί της αναλλοιώτου σχέ

σεως ημών προς αυτόν. Κληθείη δ' αν μάλλον ο ύψι

(α) Ρωμ. β'. 15.

(β) Αυγουστ,
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στος λόγος και η βάσις και η πηγή παντός νόμου

επειδή πάντες οι νόμοι θείοι τε και ανθρώπινοι, ουδέν

εισιν άλλο, ή παραφυάδες τινές ή ρύακες εκ της πρω

τίστης ταύτης αρχής, ώς εκ κοινής απορρέοντες πηγής,

ει δε μή, ουδεμίαν δύνανται έχειν ηθικήν αξίαν.

Η αρχή άρα αύτη ου μόνον η Λυδία λίθος εστί,

προς ην δεί πάσας τάς ανθρωπίνους πράξεις δοκιμά

ζειν, αλλά και το ισχυρότατον αίτιον προς την διόρ

θωσιν αυτών. Εφ' όσον μεν γαρ επιμελείται τις αρμότ

τειν τας εαυτού πράξεις τη ρηθείση αρχή, τέκνον του

Θεού αληθώς δείκνυται, και εν τη αληθεί αυτού αξίαδια

μένει εάν δε πράττη εναντία της αρχής ταύτης, αδό

κιμος γίνεται. Έστι δε και ασφαλεστάτη η αρχή αύτη

και διά παντός αναλλοίωτος, ώσπερ και η φύσις του

Θεού και της ανθρωπότητος, και η τούτων προς αλλή

λας σχέσις, εξ ης γεννάται, ακράδαντος και αναλλοίω

τος διαμένει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

S. 14. Περί νόμου και των διαφόρων αυτού διαιρέσεων,

Νόμος εν γένει σημαίνει παράγγελμα, προστακτικόν

μεν, ών εν καιρώ δεί ποιείν, απαγορευτικόν δε, ών ου

δεί ποιείν, μετ' απειλής ζημίας, ει μη κατά σκοπον εκτε

λοίτο υπό τών, οις επιβάλλεται.

Εντεύθεν δηλούται πρώτον μεν, ότι μεταξύ της καθο

λικής αρχής της ηθικής και του νόμου μεγάλη διαφορά υ

πάρχει ο μεν γαρ εν μόνον είδος πράξεων αφορά, και περί

τούτων ορίζει το πρακτέον, ή μη πρακτέον, η δε καθο

λική αρχή εστι πάσης ανθρωπίνης πράξεως εν γένει ή

στάθμη είτα δ, ότι τον μεν νόμον τρία τινά ουσιώδη περιέ

χειν ανάγκη, ήγουν ά, εντολήν οριστικήν του πράττειν

τι ή του απέχειν από τινος β', σπουδαίαν απαίτησιν του
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υπακούειν τη δοθείση εντολή γ, αιτιολογίαν ισχυράν,

υφισταμένην εις την επαγγελίαν μεγάλων ώφελειών,

εάν αληθώς τηρήται, και εις την απειλήν ζημίας, εάν

τουναντίον αθετήται. Και τούτο δ’ απαραίτητον εν παντί

νόμω κρίνεται χωρίς γάρ τούτου ουδε τα δύο πρώτα

φυλάττονται, ουδε τιμώνται, όσον δεί. Τρίτον δε ο νόμος

είη αν ή προστακτικός του πρακτέου, ή απαγορευτικός,

συνεπάγων και την της ζημίας απειλήν επί τη παρα

βάσει, ώς αίτιον.

*.

S. 15. Περί του καθολικού νόμου της ηθικής,

Ο καθολικός νόμος διαφέρει της καθολικής αυτής

αρχής, ώς είρηται. Η μεν γαρ εστίν ο ύψιστος και έ

σχατος ηθικός λόγος, δι' όν των ανθρωπίνων πράξεων

αι μεν και εισί και κρίνονται αγαθαι υπό παντός λογι

κου ανθρώπου, αι δε τουναντίον και εισί και υπό παντός

λογικού ανθρώπου λογίζονται φαύλαι. Ο δε νόμος έπεται

μετ' αυτήν εντελλόμενος τας μεν πράττειν, τας αγαθάς,

τάς δε μη πράττειν, τας φαύλας. Περιλαμβάνει δε πά

σαν ανθρωπίνην πράξιν, ορίζων εν γένει το πρακτέον,

και πάντα άλλον κατά μέρος ηθικόν νόμον εν εαυτώ

περιέχων, .

Ούτος ο καθολικός νόμος εκφράζεται ώδέ πως.

Α'. Πάν ό,τι σύνoιδας πρέπον τη ημετέρα προς τον Θεόν

και τη προς το ομόφυλον σχέσει, τούτο πράττε αει και

πανταχού επιμελώς, ώς το αληθώς και απολύτως αγαθόν.

"Ο,τι δε γινώσκεις αντιβαίνον τη ειρημένη σχέσει, τούτο

φεύγε, ώς το αληθώς και απολύτως κακόν,

Β. Μηδέν προς ευπάθειαν ή όφελος πρόσκαιρον, η

προς αποφυγήν προσκαίρου ζημίας πράττε κατ' αθέτη

σιν του νόμου τούτου, φεύγε δε μηδέν προς την ακριβή

αυτού φυλακήν. -, - -
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Συμφωνεί δε μάλιστα τη καθολική αρχή ο καθολι

κός ούτος νόμος, και εν τη πράξει εις εκείνην χρή

διηνεκώς αφοράν απαντάται δε συχνότατα και εν τη

θεία γραφή, αλλά κατ' άλλον τύπον και κατ' άλ

λην φράσιν. Οιoν τό: « Εκκλινον από κακού και

ποίησoν αγαθόν » (α) έκκλινον από κακού, ήτοι από του

τη ειρημένη σχέσει αντιβαίνοντος και διαλύοντος ταύ

την τούτο γαρ και μόνον εστί το κακόν ποίησoν αγα

θόν, ήγουν το πρέπον τη σχέσει ταύτη τούτο γαρ και μό

νον εστί το αγαθόν. - " ..

Ο δε κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενετείλατο ούτως

« Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία

σου, και εν όλη τη ψυχή σου, και εν όλη τη διανοία σου,

αύτη εστίν η πρώτη και μεγάλη εντολή δευτέρα δε ομοία

αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν και (β) Προσ

κολλήθητι τω Θεώ εν αγάπη θερμή και καθαρά, αυτός

γάρ εστι το άκρον αγαθόν, και παντός αγαθού η πηγή

η αένναος, προσκολλήθητι αυτώ ώς υιός πατρί φιλο

στόργω, σεβόμενος και αγαπών αυτόν, και πιστεύων

αυτώ, και υπακούωντώ παναγίω αυτού θελήματι αυ

τός γάρ έστι πατήρ σου, δς εποίησέ σε κατ' εικόνα

αυτού, και εκάλεσε, και προώρισεν εις την προς αυτόν εξο

μοίωσιν. Πράττετοίνυν διά παντός κατά το πρέπον τηαγία

εκείνη σχέσει. Η δε δευτέρα εντολή διακελεύεται «Α

γαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν.» Ώσπερ αυτός έχεις

προς τον Θεόν, ούτω και ο αδελφός σου, οι πάντες γέ

νος εσμέν του Θεού. (γ) Διά το σέβας άρα και την α

γάπην και υπακοήν, άπερ οφείλομεν τω Θεώ τό κοινό

ω Ψαλμ. λή. 15. και Α. πίτε. ή 11.

(β) Ματθ. κβ'. 37. - - " -".

(γ) Πραξ. ιζ. 28. : : - - " .
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ποιητή ημών και πατρι, δέον και τους ανθρώπους, ώς

τέκνα του αυτού πατρός και αδελφούς ημών αγαπάν,

μετά φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης διάγοντες προς αυ

τους, ώς και η αξία και η κλήσις αυτών απαιτεί, και

η σχέσις ημών προς αυτούς. Εκ τούτου δηλούται, ότι

ή θεία γραφή ου μόνον απαιτεί παρ' ημών, όπερ και

ο εκτεθεις καθολικός νόμος, αλλά και τι πλέον, ήγουν,

το μετά χαράς και προθυμίας διάγειν, ώς πρέπει τη

ειρημένη σχέσει.

S. 16. Καθώς δε η πρός τόν Θεόν και προς τον πλη

σίον ημετέρα σχέσις, ούτω και ο ήθικός νόμος, ου κενόν

εστι της φαντασίας ανάπλασμα, αλλά σταθερόν τι και

πραγματικόν ώς τη σχέσει εκείνη επερειδόμενος και

πληρέστατα μετ' αυτής συμφωνών κατά πάντα.

S. 17. Καθώς δε πάς νόμος ηθικός, ούτω και ο καθολι

κός της ηθικής νόμος φέρει μεθ' εαυτού το αίτιον, όπερ

πείθει και ενισχύει εις την αυτού επιμελή εκπλήρωσιν

Ήγουν εφ' όσον ου βούλεται τις υπακούειν αυτώ, και

ακολουθείν αυτοπροαιρέτως, ουδεμία υπάρχει ιδιαιτέρα

κοινωνία μεταξύ αυτού και του Θεού, ούτε ελπίς ου

δεμία προς επίτευξιν της υψηλής αυτού κλήσεως, αλλ'

έτι απέχει μακράν του Θεού, ζών βίον πρόσκαιρον

και τυχαίον, όμοιος τώ ασώτω υιώ, όστις έφυγε μα

κράν της πατρικής αυτού οικίας, και κατηνάλωσεν εν

τη αλλοδαπή πάσαν αυτού την ουσίαν. (α) Εκ τού

του γεννάται η αδιάλειπτος εσωτερική ταραχή και

επαχθής προς εαυτόν δυσαρέσκεια, κολάζουσα αυτόν

διηνεκώς τουναντίον δε, όσω μάλλον υπακούει τώ νόμω

τούτω, και ατεχνώς διάγει κατ' αυτόν, τοσούτω και

επαισθητότερον επιδίδωσι ά, κατά την εσωτερικήν αυτού

(α) Λουκ. ιέ. 13.
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αξίαν β', κατά την καθ' εαυτόν ευχαρίστησιν γ', κατά

την ευδοκίμησιν ενώπιον Θεού και ανθρώπων δ, κατά

την ιδιαιτέραν και πραγματικήν εξομοίωσιν προς τον

Θεόν έ, κατά την φαιδράν ελπίδα περί της μελλούσης

αιωνίου αυτού καταστάσεως. Ολως δε η σταθερά και

ακριβής εκπλήρωσις τούτου του νόμου, περιποιεί τώ

ανθρώπω σταθερον και πολύτιμον χαρακτήρα, οίος και

αυτός ο νόμος, εφ' ου θεμελιούται. Και αι επαπειλού

μεναι άρα ζημίαι εκ της αθετήσεως τούτου του νόμου,

και αι εκ της ακριβούς αυτού εκπληρώσεως προσδοκώ

μεναι ποικίλα ώφέλειαι, αναγκάζουσιν εσωτερικώς πάντα

άνθρωπον, όταν σπουδαίως αναλογίζηται ταύτας, ίνα

πιστώς αυτό υπακούη και τηρή αυτόν. Διττά τοίνυν τα

αίτια, ώς εκ των ειρημένων δηλούται, τα μεν προτρε

πτικά, ενισχύοντα εις την πρόθυμον υπακοήν και τήρησιν

του νόμου, ώς δεικνύοντα τάς εκ ταύτης μεγάλας

ώφελείας, τα δε αποτρεπτικά από της αθετήσεως αυτού,

ώς δηλούντα τάς εκ ταύτης επαπειλουμένας μεγάλας

ζημίας. Λαμβάνονται δε έκ τε της βάσεως του νόμου

αυτού, και εκ των αφεύκτως τώ ανθρώπω συμβαινόντων

κατά την διέπουσαν τα πάντα θείαν πρόνοιαν, εκ της

υπακοής, ή της παραβάσεως τούτου του νόμου.

S. 18. Πώς δεί έγειν προς τον ήθικόν νόμον,

Τους κατά νόμον εν τω φανερώ μόνον διάγοντας και

ουχί εξ αγάπης του νόμου, αλλά διά την εξ αυτού προς

δοκωμένην ώφέλειαν, ώς επoίoυν οι πάλαι Φαρισαίοι,

απεδοκίμαζεν ο Κύριος ημών, λέγων ότι τοιαύτη κατ'

επιφάνειαν χρηστή διαγωγή χωρίς αγαθής προαιρέσεως,

ουδενός αξία κρίνεται παράγε τω Θεώ. Διό και τους εαυ

του μαθηταίς διεκελεύετο, λέγων «Προσέχετε την ελεη

μοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων, προς
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το θεαθήναι αυτοίς ει δε μήγε μισθόν ουκ έχετε πα

ρά τω Πατρί υμών τώ εν τοις ουρανοίς » (α). Τούτ' έ

στι, προσέχετε, επειδαν τας εντολάς του νόμου ποιήτε,

μή εις την παρά των ανθρώπων δόξαν και τιμήν ή το

εξ αυτών πρόσκαιρον κέρδος αποβλέπητε, αλλά προς αυ

το μόνον το αγαθόν και δίκαιον, και δι αυτό αγαπάτε

και πράττετε αυτό, διότι αγαθόν και δίκαιον. Τη δε εν

τολή ταύτη του Σωτήρος και ο καθολικός νους των αν

θρώπων συναινεί. Εκείνον γαρ μόνον οι πάντες ορθώς

πράττειν νομίζουσι, και τιμώσιν, δν αν γνώσι μόνω μεν

τώ εκ των αυτού έργων αγαθώ προσέχοντα, πάντα δ'

άλλον φιλαυτίας σκοπόν απωθούντα ώςπερ και τουναν

τίον, βδελύσσονται και πανταχού καταφρονούσιν ώς ρυ

παρού και ουτιδανού, δς αν γνωσθή εν τη πράξει του

αγαθού ουδέν άλλο ζητών, ή κέρδος πρόσκαιρον της

αυτού φιλαυτίας, και προς τούτο χρώμενος τώ άγιωτά

τω πάντων των εν ανθρώποις, ήτοι τη αρετή.

Όταν ούν τον ηθικόν νόμον εκπληρώμεν, προσεκτέον

μόνον εις τον έσχατον του νόμου τούτου σκοπόν, τούτ'

έστιν εις την αμώμητον αγιότητα ή εξομοίωσιν ημών

προς τον Θεόν ή δε τοιαύτη ροπή της θελήσεως εστί

κυρίως ή αγαθή διάθεσις, ην έχειν άει και διατηρείν προς

τον ηθικόν νόμον οφείλομεν, κάν ποτε εκλείπη, ή γούν υ

φίηται, επιμελητέον της ανακτήσεως και ανακαινίσεως

αυτής. Καλείται δε εν γένει αγαθή προαίρεσις, και θεω

ρείται η κατ' ενέργειαν ή καθ' έξιν, το μεν, επειδαν

επιχειρούντές τι, ευθύς εις τόν του καθολικού νόμου

σκοπόν αφορώμεν, και προς αυτόν πράττωμεν ην επιχει

ρούμεν πράξιν το δε, ει εξ αρχής τοιαύτη εδόθη ρο

πή τη θελήσει, και αδιαλείπτως εν ημίν διαμένει. Επι

μελητέον δε μάλιστα της τοιαύτης αγαθής προαιρέσεως

ων...…
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ώς αναπληρούσης εν εκάστη των ανθρωπίνων πράξεων

και την προτέραν, όπου αν μη δυνατόν ή ανεγείραι αυ

τήν. Γνωστόν γαρ εκ πείρας, ότι και ο σπουδαιότατος

των ανθρώπων, ο αδιαλείπτως αγωνιζόμενος προσπελά

ζειν εις τον πρός δν αυτού όρον, ου δύναται καθ' εκά

στην επιχείρησιν αφοράν εις τον του ηθικού νόμου σκά

πόν, ίνα κατ' αυτόν την προαίρεσιν απευθύνη, αρκεί δε, ότι

διεύθυνεν αυτην άπαξ εις τούτο, η δε τοιαύτη τάσις και

εις πάν επιχείρημα αυτού μεταδίδοται, εάν μόνον υπάρ

χη καθ' εαυτό ουσιωδώς αγαθόν και δίκαιον. Το γαρ κυ

ριώτατον, πάσαι αι πράξεις ημών, όσον αν ώσι καθ' εαυ

τάς αγαθαι, μόνον διά της ειρημένης αγαθής προαιρέ

σεως λαμβάνουσιν ηθικήν αξίαν, και ηθικήν αγαθότητα.

Μαρτυρεί μου τον λόγον ο θείος Παύλος λέγων «Εάν

ταϊς γλώσσας των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,

αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ήχών, ή κύμβαλον

αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν, και ειδώ τα μυ

στήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πά

σαν την πίστιν, ώςτε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω,

ουδέν ειμι. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου,

και εάν παραδώ το σώμά μου, ίνα καυθήσωμαι, αγάπην

δε μη έχω, ουδέν ώφελούμαι (α). » Διαφέρει γαρ όλως ή

της πράξεως ήθικη αγαθότης και αξία, της, ην ώνομάσα

μεν ουσιώδη αγαθότητα, αύτη μεν γαρ, ώς είρηται, εις το

της πράξεως αρμόδιον προς την μετά του Θεού και του

ομοφύλου σχέσιν ημών θεωρείται, η δε ήθικη αγαθότης

και αξία εις το αίτιον το προάγον την πράξιν. Όταν

ούν θεωρήται η πράξις, και γνωρίζηται ώς προσήκουσα

τη ημετέρα προς τον Θεόν και προς το ομόφυλον σχέσει,

και δια τούτο πράττητα, τότε και ηθικώς αγαθή εστι,

και ηθικήν αξίαν κέκτηται. Αλλά και τουναντίον, όταν

(α) Α' Κορ. γ. 1. και εφεξ. " . . . . . . . . . .
« "ν
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θεωρή μεν το προς την ειρημένην σχέσιν ανάρμοστον της

πράξεως, αλλ' όμως πράττη αυτήν, τότε η πράξις αύ

τη αποκαθίσταται ηθικώς κακή ή κακοήθης. Το μεν γαρ

πρώτον ασφαλές παρέχει τεκμήριον αγαθής υπέρ του

ήθικού νόμου προαιρέσεως, το δε δεύτερον κακής και

διεστραμμένης γνώμης περί αυτού. Αλλά και πρά

ξεις ουσιωδώς αγαθαι υπό των μή αγαθά προαιρουμέ

νων περί του ηθικού νόμου πραττόμενα προς τέλη

όλως πρόςκαιρα και γήίνα, ουδεμίαν κέκτηνται ηθικήν

αγαθότητα και αξίαν. Και κακάς μεν ουκ άν είπoι τις

τάς τοιαύτας, ει μή τις υπόκειται σκοπός φαύλος, νο

μίμους δ' ίσως και θεμιτάς. Ηθικώς δε κακαι γίνον

τα αι ουσιωδώς αγαθαι πράξεις, επειδαν προς φαύλον

σκοπόν πράττωνται αι δε ουσιωδώς κακαι ουδέποτε εις

αγαθάς διά την αγαθήν προαίρεσιν μεταβάλλονται. Μό

νον γάρ το ουσιωδώς αγαθόν, και εξ αγαθής προαιρέ

σεως γινόμενον, υπάρχει και ηθικώς αγαθόν, το δε μή

εξ αγαθής προαιρέσεως, όσον αν ή ουσιωδώς αγαθόν,

ουδεμίαν κέκτηται ηθικήν αξίαν. Το δε ουσιωδώς κα

κόν, καν εκ συναρπαγής μόνον και ουχί εκ προαιρέ

σεως πράττηται, ου μόνον ουδεμίαν έχει ηθικήν αξίαν,

αλλά και εις ατιμίαν αποβαίνει και ηθικήν ευθύνην του

ανθρώπου, κατά γε το είδος της συναρπαγής αυτού. Το

δε ουσιωδώς κακόν και μετά κακής προαιρέσεως γινό

μενον εκ μίσους προς τον ηθικόν νόμον, τούτο εστί

το κάκιστον και μέγιστον των εν ανθρώποις αμαρ

τημάτων,

Ουκ έστι δε κατά πάσαν πράξιν ευθέως εις τον του

ήθικού νόμου τελικόν σκοπόν αφοράν πολλαι γάρ των

ανθρωπίνων πράξεων πλαγίως και εμμέσως μόνον εις

αυτόν αναφέρονται, και τοιαύται τυγχάνουσιν αι κλη

θείσαι παρ' ημών αδιάφοροι, αλλ' εν ταις τοιαύταις

αρκεί η άπαξ δοθείσα τη προαιρέσει ροπή και τάσις
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προς το του ηθικού νόμου τέλος. Οιον εσθίομεν βρώ

ματα, και πίνομεν ποτα, ίνα το ζήν διατηρήσωμεν την

δε ζωην διατηρείν, όσον ενδέχεται, επιμελούμεθα, να

πράττωμεν, κατά την εντολήν του ηθικού νόμου, όσον

το δυνατόν, πλείονα αγαθά, διά δε τούτου επί μάλλον

εις την πρός τόν Θεόν εξομοίωσιν προβαίνωμεν. Εν

ταύθα θεωρείται το έμμεσον και ελιγμός τις, αναγκαίον

δε μόνον κατά ταύτα, πάσαν προηγουμένην πράξιν, και

πάντα σκοπόν τοιαύτα είναι, ώςτε επί τέλους ραδίως

υποχωρείν τώ του ηθικού νόμου εσχάτω τέλει,

S 19. Περί της του ανθρώπου αξίας,

Αξία εν γένει λέγεται το αληθές πλεονέκτημα, εφ'

ώ ο κεκτημένος δόξης και τιμής δικαίως αντιποιείται.

Της δε αξίας του ανθρώπου, το μέν έστιν έμφυτον,

οίον η εξαίρετος αυτού γένεσις από του Θεού, τα εξαί

ρετα χαρίσματα, οίς εκοσμήθη, και η κλήσις, εις ην

κέκληται παρά του Θεού, το δε επίκτητον, οίον η ορ

θή και πρέπουσα χρήσις των θείων δωρημάτων, και αι

δι' αυτής πρόοδοι εις την αληθή εξομοίωσιν αυτού προς

τον Θεόν. Και η μεν έμφυτος, θαυμαστόν όσον έχει

το μέγεθος και το ύψος δι' αυτής γαρ ο άνθρωπος πάν

των των επί της γης κτισμάτων διακρίνεται. Ταύτην

και ο Δαυίδ θεωρών, ενθουσιά, και προς τον Θεόν απο

τεινόμενος λέγει, « Κύριε, τί εστιν άνθρωπος, ότι μι

μνήσκη αυτού ή υιός ανθρώπου, ότι επισκέπτη αυτόν;»

Είτα πάλιν αποκρινόμενος λύει την απορίαν « Ηλάτ

τωσας αυτόν βραχύ τι παρ' αγγέλους, δόξη και τιμή

εστεφάνωσας αυτόν, και κατέστησας αυτόν επί τα έρ

γα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών

αυτού.» (α)

(α) Ψαλμ. ή 4-6,
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Και κατ' αυτήν μεν ίσοι πάντες άνθρωποι αλλήλοις

εισίν. Η δε επίκτητος τοσούτω μείζων προβαίνει, όσω

επιμελέστερον ανέπτυξέ τις σκοπίμως τα εαυτού χα

ρίσματα, και προσηκόντως εχρήσατο, ίνα τη ιερά προς

τον Θεόν και προς τον πλησίον αυτού σχέσει το ικα

νόν ποιήση διά γαρ ταύτης και του πλησίον διακρίνε

ται έκαστος και υπερέχει. Αλλά και απόλλυται πολλά

κις και κατά κράτος εκλείπει η τοιαύτη αξία, εάν η

άχρηστα όλως απολείπη τα εαυτού χαρίσματα, παρορών

την ιεράν εκείνην σχέσιν, ή κακώς αυτοίς χρώμενος

τα εναντία αυτή πράττη. Περί τούτων έλεγεν ο Σω

τήρ ημών « Αύτη δ' εστίν η κρίσις (ήτοι ο λόγος της

κατακρίσεως πολλών) ότι το φώς ελήλυθεν εις τον κό

σμον, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή

το φώς, ήν γαρ πονηρά αυτών τα έργα.» (α)

Οφείλει τοίνυν πάς τις, μάλλον δε πρώτιστον και

μέγιστον παντός ανθρώπου χρέος φαίνεται το γινώσκειν

προσηκόντως και τιμάν και σέβεσθαι την εαυτού αξίαν,

τήν τε έμφυτον και την επίκτητον, και μη μόνον μη

ολιγωρείν αυτής, αλλά και διά παντός επιμελείσθαι,

τοις εαυτού χαρίσμασιν ορθώς χρώμενον, επαύξειν και

μεγαλύνειν ταύτην, μέχρις αναπαυγάζη ορατώς πως

εκ του προσώπου αυτού άσπιλον και λαμπρόν το εντε

λές του Θεού απεικόνισμα. Αλλ' ομολογητέον, ότι το

χρέος τούτο υπό πολλών πολλαχώς και διηνεκώς αθε

τείται, ώςτε πολλοίς και νύν έτι αρμόττει το δαυί

τικόν «Ανθρωπος εν τιμή ών ου συνηκε, παρασυνεβλήθη

τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ώμοιώθη αυτοίς. (β)»

Πολλοί φαίνονται επίτηδες και αυτοπροαιρέτως εις εξύ

βρισιν και της εαυτών και της των άλλων αξίας ορ

μώντες χάριν των σωματικών ηδονών και συμφερόντων

"

(α) Ιωάν. γ'. 19.
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Εκ δε τούτου μυρία τους ανθρώποις γίνονται πάθη και

αταξία και ταλαιπωρία. Διό και αναγκαίον κρίνεται

φραγμόν τινα τη ύβρει και ακολασία υπό ανωτέρας

εξουσίας τίθεσθαι, ίνα μη η κοινωνία των ανθρώπων,

μάλλον δε αυτή η ανθρωπότης απόληται εις το παν

τελές. Ο φραγμός ούτός εισιν οι νόμοι οι την διαγω

γήν των ανθρώπων ορίζοντες, και ποινάς τους παρα

βαίνουσιν επάγοντες,

S. 20. Τίνι προσήκει νομοθετείν,

Το διά νόμου ορίζειν την του ανθρώπου ενέργειαν

κυρίως μεν και κατά πρώτόν εστι του Θεού, είτα δε

και των κατά την αυτού πρόνοιαν λαχόντων επαγρυ

πνείν υπέρ των άλλων και μεριμνάν οίοι εισι ά, οι

της του Χριστού Εκκλησίας προεστώτες, και β', οι των

εθνών αρχηγοί. Και περί μεν του πρώτου ουδείς αν

ερίσειεν, εάν γινώσκη τον Θεόν, και τον θείον αυτού

λόγον, ότι και εξουσίαν έχειώς κύριος πάντων νομοθετείν,
ν Αν Α' 2 " - ν «ν Α'

και ατεχνώς ενομοθέτησεν. Εν αυτώ γάρ τό θείω λόγω

πλήθος εντολών περιέχεται, ών αι μεν υπό του Μωυ

σέως και των προφητών, αι δε υπ' αυτού του Υιού του

Θεού εκηρύχθησαν τους ανθρώποις εις υπακοήν. Περί

δε του δευτέρου, ει και τους ανθρώποις έξεστι την των

άλλων ελευθέραν διαγωγήν διά νόμων ορίζειν, μαρτυ

ρεί ή τε του καθολικού νου απόφανσις, και οι λό
"- " Α' 1 Υ α' «ν «ν *

γοι της θείας αποκαλύψεως. Περί μεν ούν τών της εκ

κλησίας προεστώτων οίδαμεν, ότι ο Κύριος ημών Ιη

σούς Χριστός, ο θεμελιωτής και η κεφαλή της εκκλη

σίας, έδωκε την εξουσίαν ταύτην τους εαυτού μαθηταίς, ει
Α' Υ ν " ν "» . Ψ " " . - 2 --

πών «Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς»

(α) είχε δ' αναντιρρήτως την εξουσίαν του νομοθετείν

(α) Ιωάν, κ. 21.
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εν τη εκκλησία αυτός, κατά το «Εδόθη μοι πάσα ε

ξουσία εν ουρανώ και επί γης » (α) μετέδωκεν άρα ταύ

την διά των ειρημένων λόγων και τοις μαθηταίς. Και

αληθώς μετά την ανάληψιν του Κυρίου οι Απόστολοι

εχρήσαντο τη εξουσία ταύτη, ώς εκ του εν ταις ΙΙρά

ξεσιν (β) ιστορουμένου φαίνεται. Ου γαρ αν εν γένει η

ευταξία των της εκκλησίας μελών συνετηρείτο, ει μη

οι προεστώτες αυτής την εξουσίαν είχον προς τους

καιρους ορίζειν τε και παραγγέλλειν τα δέοντα. Το δ'

αυτό και περί των αρχηγών των λαών ισχύει ει γαρ

μή και ούτοι τοιαύτην είχον εξουσίαν, ουδε εν τη κοι

νωνία υπήρχεν αν η αναγκαία ευταξία τε και ασφάλεια.

Ανεγνώρισε δε την εξουσίαν ταύτην εν τοις ηγεμόσι

και αυτός ο Ιησούς Χριστός, και οι μαθηταί αυτού, και

διά τούτο ενετείλατο υπακούειν τοίς αυτών παραγγέλ

μασι και ταις διαταγαίς «Απόδοτε ούν, φησί, τα Καί

σαρος Καίσαρι, και τα του Θεού τω Θεώ » (γ) ο δε θείος

Παύλος λέγει, « Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υπο

τασσέσθω ου γάρ εστιν εξουσία ειμή από Θεού, ώστε

ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του Θεού διαταγή αν

θέστηκεν οι δε ανθεστηκότες, εαυτοίς κρίμα λήψονται»

(δ). Εν τούτοις εξηγείται σαφώς, ότι πάσα νόμιμος

εξουσία κατ' ευδοκίαν του Θεού υπάρχει. Αλλά και τις

αμφιβάλλειν δύναται, εάν πιστεύη εις την υπερτάτην

του Θεού πρόνοιαν, την αει τα πάντα μέχρι και των

ελαχίστων πανσόφως και παναγάθως διέπουσαν, ότι και

υπέρ των πολλώ σπουδαιοτέρων, οιά εισιν η ζωή και

ή ευδαιμονία των εθνών και των ηγεμόνων, επαγρυπνεί,

Αναντιρρήτως ή αυτή υπερτάτη πρόνοια και νύν έτι

αναβιβάζει εις τους θρόνους και καταβιβάζει ούς τινας

(α) Ματθ. κή. 18. (β) Πραξ. ιέ. 1-29. (γ) Ματθ. κ β'. 21.

(δ) Ρωμ. ιγ'. 1. 2. ιδί και Α' Πέτρ. β'. 13,
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βούλεται. Πόσον δε και εν τούτω ακατάληπτα τα κρί

ματα του Θεού, και ανεξιχνίαστοι αι οδοι αυτού ! -

S. 21. Ότι υπακούειν οφείλομεν τους νομοθετουμένοις.

Γνωσθέντος δ' άπαξ παρά τη νομίμω αρχή του δι

καιώματος του νομοθετείν, ουκ έτι λείπεται αμφιβολία

περί του χρέους των αρχομένων, ίνα τους δοθείσι νό

μοις υπακούωσι. Προς τί γαρ το τοιούτο δικαίωμα και

ή εξουσία, ειμή και υπακούειν ώφειλον οι αρχόμενοι ; Ηθεία

Γραφή λέγει « Ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του

Θεού διαταγή ανθέστηκεν, οι δε ανθεστηκότες κρίμα

εαυτοίς λήψονται. » Η δε οφειλή αύτη ουδέν έστιν άλ

λο, ή η βεβαία γνώσις του θελήματος του νομοθέτου,

και η εκ ταύτης γινομένη εσωτερική κατανάγκασις του

υπακούειν τους νομοθετηθείσιν. Ένα δε τοιαύτη εγγένη

ται τοις αρχομένοις ηθική κατανάγκασις, απαιτείται, εκ

μεν του νομοδότου, αποχρώσα γνωστοποίησις και εξή

γησις του σπουδαίου αυτού θελήματος εκ δε των υπη

κόων, γνώσις ακριβής ταύτης και η μεν γνωστοποίησις

του θελήματος της αρχής καλείται διακήρυξις του νό

μου, εγγράφως ή διά λόγου γινομένη ισχύει δε πάς

νόμος από της ώρας μόνον της διακηρύξεως αυτού ει

μή τινα άλλον χρόνον αυτός ορίζει ο νόμος, καθ' δν

ισχύειν άρχεται. Η δε εκ της εκδόσεως αυτού γινο

μένη τους αρχομένοις οφειλή, ει μεν εκ της συνειδή

σεως γεννάται, ότι το εύλογον και δίκαιον υπόκειται

τώ νόμω ώς βάσις, καλείται εσωτερική εξωτερική δε,

ει εκ της ιδέας της επί τη παραβάσει αυτού απειλου

μένης ζημίας, ή από του εκ της εκπληρώσεως αυτού προσ

δοκωμένου κέρδους προέρχεται ει δε εξ αμφοτέρων των

ειρημένων, σύμμικτος. Ευθύς, δηλαδή, μετά την γνώ

σιν του θελήματος της αρχής, του εν τω νόμω ερμη

νευομένου, εφίστησι πάς τις τον νούν, ή επί το εύλογον

3*
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και δίκαιον του παραγγελλομένου, η επί την απειλου

μένην ζημίαν, εάν μη πραχθή, ή και επ' αμφότερα και

πανταχόθεν αισθάνεται εαυτόν ηθικώς βιαζόμενον επι

μεληθήναι του παρά της αρχής παραγγελλομένου άλ

λως γαρ, ή εναντίον πράττει του λογικού, ή εμπίπτει

εις την ποινήν αμφοτέροις δε τούτοις οίκοθεν ή του

ανθρώπου φύσις ανθίσταται. Και εντεύθεν η εσωτερική

κατανάγκασις η οφειλή του υπακούειν τους καθεστώσι

νόμοις ήπερ ούτω σπουδαιοτέρα γίνεται, όσω κρείττον

το περί ου ο νόμος κρίνεται, η μείζων ή επί τη αθε

τήσει του νόμου επικειμένη ζημία. Η οφειλή άρα του

υπακούειν τοίς υπο της νομίμου αρχής δια νόμου παραγ

γελλομένοις εξ αυτών γεννάται των νόμων, ώς εκ των

ειρημένων δηλούται.

S. 22. Όρια της νομοθετικής εξουσίας,

Της νομοθετικής εξουσίας ή μέν έστι θεία, ή δ' αν

θρωπίνη, ώς είρηται της δ' ανθρωπίνης ή μεν εκκλη

σιαστική, η δε πολιτική, η δε και πατρική. Την μεν

ούν ανθρωπίνην ορίοις τισιν ανάγκη περιορίζεσθαι, α μη

δύναιτο κατά το δοκούν υπερπηδάν άλλως γαρ εις κα

ταδυναστείαν εκτρέπεται, καθ' ην οι αρχόμενοι πάσαν

αφαιρούνται την εαυτών προσωπικότητα και αξίαν, ώς

μηχανή άψυχος και όργανον απλούν εν ταις χερσί του

δυνάστου όντες, όπερ ουδείς αν ανάσχοιτο. Διά τούτο

και το νομοθετείν και το πείθεσθαι τους νομοθετουμένοις

υπό τινας όρους αεί εξ αμοιβαίας συγκαταθέσεως της

τεαρχής και των αρχομένωνδιαγραπτέον. Περιορίζεται δε

ή νομοθετούσα αρχή ά, κατά τας πράξεις, όσαι ουκ

άνευ ιδίας συγκαταθέσεως επιτάττεσθαι ή απαγορεύε

σθαι πεφύκασι β', κατά την φυσικήν δύναμιν, ώστε δυ

νατά είναι τα παραγγελλόμενα πράττεσθαι γ', κατά το



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Α. 37

τέλος, προς δ η νομοθεσία. Και κατά μεν τας πράξεις

περιορίζεται η νομοθετική εξουσία, διότι πάντας τους

τα πρακτέα διακελεύοντας νόμους παραφυάδας είναι δεί

του καθολικού νόμου, του εκ της σχέσεως ημών προς

τον Θεόν και προς το ομόφυλον προϊόντος, και μηδεν

εναντίον εκείνω παραγγέλλειν, ει δε μη, προς βλάβην κα

θίστανται της τε αξίας και της κλήσεως του ανθρώπου

άμα δ' ώς τοιούτοι γνωσθέντες, και πάσαν αυτών την

ισχύν απώλεσαν. Ου γαρ μόνον ουκέτι τοίς τοιούτοις

νόμοις υπακούειν οφείλει ουδείς, αλλά και τουναντίον, μη

δαμώς εκπληρώσαι αυτούς πειράσθαι. Ουδεμία γαρ αρχή

ή εξουσία δικαιούται τα παρά την αξίαν και την κλήσιν

του ανθρώπου εντέλλεσθαι. Μόνος δε, κυρίως ειπείν, ο

καθολικός νόμος, ώς όλος λογικός και τη του Θεού και τη

του ανθρώπου φύσει επερειδόμενος, κέκτηται αναγκαίως

εν εαυτώ την υποχρέωσιν του πείθεσθαι αυτώ πάντας,

οι δε λοιποί νόμοι παρ' αυτού δανείζονται ταύτην, εφ'

όσον εξάγονται εξ αυτού ώς γνήσια παραφυάδες. Εξαγ

γέλλεται δε η οφειλή αύτη δι’ αισθημάτων, νύν μεν

ήδέων, νύν δε αλγεινών αεί ταις πράξεσι παρεπομένων,

αλλ' ουκ εν τούτοις η οφειλή υφίσταται, αλλά προη

γείται αυτών, και έστιν η εσωτερικώς εκάστοτε παρα

γινομένη τώ ανθρώπω ορμή και βία τις εις το πράξαι τι ή

αποστήναι τινος.

S 23. Κατά δε την φυσικήν δύναμιν περιορίζεται η

νομοθετούσα αρχή, ίνα δυνατά ώσι τα παραγγελλόμενα

εκτελείσθαι. Ο δ' όρος ούτος υπ' αυτής της φύσεως τίθε

ται ο γαρ ου δύναται τις γινώσκειν, τούτο ουδε ποιήσαι

δύναται, άρα ουδ' εν τη των ανθρώπων υπάρχειν δύναται

νομοθεσία. Διά τούτο αισθήματά τε και φρονήματα και

επιθυμία εσωτερικώς εν τη ψυχή διατηρούμενα, ουκ άν
ποτε υπ' ουδεμιάς αρχής ούτ' επιτάττοντο, ούτ' απα

γορεύοιντο μόναι γαρ αι πράξεις επιτάττονται ή απα
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γορεύονται, περί δ' εκείνων μόνω προσήκει τώ τας καρ

δίας ετάζoντι και κατ' αξίαν έκαστον αμειψομένω κρί

νειν. Ούτω δε και υπό του τόπου και υπό των προσώ

πων, και υπ' άλλων τινών περιστάσεων περιορίζεται η

νομοθετική εξουσία. Οιον ή μεν εκκλησιαστική αρχή μό

νοις τοις μέλεσι της εκκλησίας νομοθετεί, ή δε πολι

τική μόνοις τους υπηκόοις και τοις εν τη χώρα αυτής

οικούσιν. Εντεύθεν και οι νόμοι εις τοπικούς και εις προ

σωπικούς διήρηνται, και οι μεν, εν ό κείνται, φυλακτέοι

παρά πάντων εισί των ενοικούντων και παροικούντων, οι

δε, πανταχού, όπου αν ώσι τα πρόσωπα, εις α οι νόμοι

αφορώσιν.

S. 24. Έτι δε περιορίζεται η νομοθετική εξουσία και

υφ' ου προτίθεται τέλους, οίον, η μεν εκκλησιαστική την

πρόοδον της ανθρωπότητος εις τον προορισμόν αυτής

προτίθεται διά της διαδόσεως και στερεώσεως της εις

Χριστόν πίστεως, η δε πολιτική, την κοινήν ασφάλειαν

και ευταξίαν, και την της δικαιοσύνης απονομήν. Τα

μεν ούν προς το τέλος εκατέρας συντελούντα, ταύτα

και κελεύειν δεί ποιείν, των δ' εναντίων απέχειν, τα δ'

άλλα τή εκάστου προαιρέσει εάν. Ει γαρ πάντα περιλαβείν

επείγεται η νομοθετική αρχή, εις δεσποτείαν διαστρέφε

τα τυραννικήν, προτιθεμένην μόνον επιθείναι φορτία

βαρέα και δυσβάστακτα επί τους ώμους των ανθρώ

πων (α). Η νομοθετική άρα αρχή των ανθρώπων πολ

λαχώς περιορίζεται, και όσω σπουδαιότερον επιμελείται

εμμένειν εντός των ορίων αυτής, τοσούτω προσφιλε

στέρα τε και σεβαστοτέρα τυγχάνει τοις αρχομένοις,

όπου δ' αν αυθαιρέτως τα φυσικά όρια υπερπηδά, επα

χθής και μισητή καθίσταται,

(α) Ματθ. κγ'. 4.
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S. 25. Περί ακυρώσεως των πολιτικών νόμων,

Ο μεν καθολικός νόμος, ώς τη αναλλοιώτω φύσει

του Θεού και του ανθρώπου επερειδόμενος, αναλλοίω

τος διά παντός και ακήρατος διαμένει, ουδέποτε ουδα

μώς ακυρωθήναι δυνάμενος ούτω και πάντα τα εξ αυ

τού εις κανονισμόν των βιωτικών πραγμάτων λαμβα

νόμενα πορίσματα, άτινα ώς ίδιοι ηθικοί νόμοι θεωρούνται,

πρός τε την πράξιν αεί του απολύτως αγαθού, και την

εξάλειψιν του απολύτως κακού αποβλέποντες, καθάπερ

και αυτός ο καθολικός νόμος. Ει δέ τι τούτοις κατά

καιρόν προσετέθη, ίν' επιμελέστερον πράττοντο, τούτο

μεν εν άλλω καιρώ ακυρωθήναι δύναται, αυτά δε ουδέ

ποτε ουδαμώς ακυρούνται, αλλά κύρια διαμένουσιν. Οι

δε καθαρώς πολιτικοί νόμοι οι τά βιωτικά πράγματα

κανονίζοντες, και μεταβάλλονται προς τους καιρούς, και

όλως άκυροι μένειν δύνανται οιον ά, όταν το διαυτών σκο

πούμενον ή ανέφικτον ή, ή μηκέτι τώ κοινό ώφέλιμον

β', όταν, των καιρών μεταβληθέντων, η περαιτέρω αυ

των ισχυς βλάβην παρέχη τό κοινό. Γίνεται δε η ακύ

ρωσις υπό της νομοθετικής εξουσίας ή καταλυούσης

αυτής αυτους ρητώς, ή την αθέτησιν αυτών μη κωλυού

σης εντόνως.

S. 26. Μέχρι τίνος ισχύει ή οφειλή του εκπληρούν τους

καθεστώτας πολιτικούς νόμους;

Οι πάντες ομολογούσιν, ότι, όσον αν ώσι σπουδαία

αι του πολιτικού νόμου εντολαι, μόνον εν τοις εφεξής

ισχύουσιν υποχρεώσαι προς την εκπλήρωσιν αυτών, κάν

κίνδυνος ζωής επικέηται, κάν άλλαι θυσίαι μεγάλα α

παιτώνται ήγουν ά, ότε το παραγγελλόμενον πέφυκε

τοιαύτην απαιτείν θυσίαν β, ότε η διατήρησις ή η κα
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θαίρεσις του αγαθού πολιτεύματος εκ της φυλακής ή

της παραβάσεως της δοθείσης εντολής ήρτητα γ', ό

που το της εντολής τέλος κρείττον και ζωής και, πε

ριουσίας ευρίσκεται. Τότε γαρ ή οφειλή της εκπληρώ

σεως ούτω τυγχάνει μεγάλη και απαραίτητος, ώστε

και το ζην και την κτησιν κινδυνευτέον προς την εκ

πλήρωσιν αυτής. Και τοιαύτας περιστάσεις σπάνιον μεν,

αλλ' ουκ αδύνατον συγκυρήσαι όσω δε σπουδαιότε

ρον το της δοθείσης εντολής τέλος, και όσω χείρω

και επιβλαβέστερα πάση τη πολιτεία τα εκ της πα

ραβάσεως της εντολής κακά, τοσούτω μείζων και η

οφειλή γίνεται του εκπληρώσαι πιστώς την εντολήν, κάν

τάς μεγίστας δέη υποστήναι ζημίας, κάν τον θάνατον

αυτόν.

S. 27. Τίσιν επίκειται η οφειλή της εκπληρώσεως

των νόμων,

Μόνοις τοις εν τελεία χρήσει του λογικού ανήλικοι

δε παίδες ή φρενήρεις, και ασθενείς και μωροί, εν όσω

ούτως έχουσιν, ουχ υπόκεινται τη οφειλή ταύτη. Επει

δ, ώς είρηται, και χρόνος, και τόπος, και άλλα περι

στάσεις συνάπτονται ταις του νόμου εντολαίς, δήλον

ώς η οφειλή του υπακούειν υπάρχει, ένθα αν ο καιρός

και ο τόπος και η δύναμις προς τούτο συγχωρή, όπου

δ' αν ταύτα λείπη, εκεί και η οφειλή παύει. Δεί δε και

αυτήν την νομοθετούσαν αρχήν φυλάττειν τους καθε

στώτας νόμους, ίνα και σύμφωνος τοίς λοιπούς μέλεσι του

πολιτικού σώματος ευρίσκηται, και μη τους άλλους σκαν

δαλίζη, και εις την κοινήν ευδαιμονίαν συντελή. Δήλος

γαρ, ώς όσω μάλλον η νομοθετική αρχή τας εντολάς

των νόμων αθετεί, τοσούτω αναγκαίως και το σέβας

και την τιμήν και την αγάπην αφαιρείται των ιδίων

υπηκόων, και ουκ άν ποτε δυνηθείη ούτως έχουσα, και
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τοι ισχυρά, κατορθώσαι και προαγαγείν, όσον έδει, το

αγαθόν. Φιλεί γαρ αεί το υπήκοον εξομοιούσθαι τοις

άρχoυσι.

Και τα σιγή δε εισαχθέντα και διά του χρόνου κα

τισχύσαντα έθιμα ισχύν νόμου λαμβάνουσι, ά, ει και

νομίμως εισήχθη, β, ει τίμια, γ', ει προς την κοινήν

ευδαιμονίαν συμβάλλεται. Και νομίμως μεν εισάγονται,

όταν μή μετά βίας ή δόλου εκ της αρχής ή των αρ

χομένων ευρίσκωνται παραδεδεγμένα. Τίμια δε, εάν μη

δεμία των ηθικών εντολών αθετήται δι' αυτών προς

ζημίαν τινών. Συντελεστικά δε τέλος εις ευδαιμονίαν,

εάν μη επαχθές τι και βίαιον εξ αυτών αποβαίνη είς τι

να των της κοινωνίας μελών, προς χάριν άλλων τι

νών. Και ούτω μεν έχoν το έθιμον, είκότως ώς εντολή

νόμου θεωρείται, και αναγκαίον διατηρείσθαι. « Ούτω

γαρ πρέπον ημίν εστι πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην»

λέγει ο Σωτήρ ημών (α) άλλως δε, κάν αιώνας όλους

διαμένη, ουδέποτ' αν ώς εντολή νομισθείη το γαρ μήκος

του χρόνου ουδέποτε ισχύει το άδικον και κακόν εις

δίκαιον ή αγαθόν μεταβαλείν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

- Α 1

Περί καθηκόντων

W. 28. Ορος του καθήκοντος και διαίρεσις καθολική,

Πάς ηθικός νόμος εις την των ανθρωπίνων πράξεων

διόρθωσιν αφορά, και ταύτην προτίθεται σκοπον άμε

σον, έμμεσον δε και απωτέρω, την του ανθρώπου ήθι

κην τελειότητα και την υψίστην μακαριότητα, Περιέχει

δε, ώς είρηται, (β) ά, εντολήν του πράττειν τι

ή του απέχειν από τινος β', απαίτησιν του πληρούσθαι

(α) Ματθ. γ. 15.

(β) Ιδε S. 14.
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την δοθείσαν εντολήν, και γ', αίτιον ισχυρόν προς την

εκπλήρωσιν αυτής. Πάν τοίνυν το υπό του ηθικού νόμου

παραγγελλόμενόν εστι το πραγματικόν καθήκον. Διττών

δε ουσών των του νόμου εντολών, των μεν προστα

κτικών του πρακτέου, των δε απαγορευτικών του μη

πρακτέου, διττά και τα καθήκοντα εξ αρχής ελογίσθη

σαν, διαιρεθέντα εις καθήκοντα θετικά, και εις καθή

κοντα αποφατικά, τα μεν ώς εντολή του νόμου, ίνα

πράττηταί τι, τα δε ώς εντολή νόμου του μη πράττειν τι.

Η διαίρεσις αύτη καθολική ούσα, και επί πάσης άλλης

υποδιαιρέσεως ισχύει. Και των μεν θετικών καθηκόντων

ή εκτέλεσις οφείλεται, άμα του καιρού και της δυνά

μεως δοθέντων τούτων δ' απόντων, αίρεται πάσα οφει

λή αδύνατον γαρ όν χωρίς τούτων εκτελεσθήναι, ου

δεις οφειλέτης φαίνεται επί τοις αδυνάτοις, Τών δε απο

φατικών ή της εκτελέσεως οφειλή εις αεί διαμένει,

καίτοι ουκ απολύτως ουδ' άνευ εξαιρέσεως και αύτη,

ώς κατωτέρω δειχθήσεται.

S 29. Υποδιαίρεσις των καθηκόντων,

Πάν εν γένει καθήκον, ή απόλυτόν εστιν, ή σχετι

κόν, θεωρούμενον εκ της γενέσεως αυτού. Απόλυτον

μεν, εάν εκ της σχέσεως ημών της προς τον Θεόν

και της προς τον πλησίον πηγάζη σχετικόν δε, εάν

εκ σχέσεων κατ' ιδίαν προαίρεσιν συνισταμένων, όπερ,

και διαλυομένων ή μεταβαλλομένων εκείνων, συμμε

ταβάλλεται και αυτό οιον « Γυνη δέδεται νόμω, εφ' ό

σον χρόνον ζή ο ανήρ αυτής, εάν δε κοιμηθή ο ανήρ

αυτής, ελευθέρα εστίν κ. τ. λ. » (α).

Διαιρούνται δε και κατά το πρόσωπον, εις δ αναφέ

ρονται, ούτως, οίον, ά, καθήκοντα προς τον Θεόν, β',

καθήκοντα προς εαυτόν, και γ', καθήκοντα προς το ομό

(α) Α'. Κορινθ. ζ', 39.



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Α'. 43

φυλον. Τα τρία ταύτα Θεός, άνθρωπος εν ημίν αυτοίς,

και άνθρωπος εκτός ημών εν τη του ομοφύλου υπο

στάσει, περιλαμβάνουσι πάντα τα του ανθρώπου καθή

κοντα, μηδεμιάς άλλης δεόμενα διαιρέσεως. Μόνα δε

τα προς το ομόφυλον καθήκοντα διαιρεθείεν αν έτι εις

ώρισμένα και εις αόριστα, ή, όπερ ταυτόν εστιν, εις τα

της δικαιοσύνης, και εις τα της φιλανθρωπίας. Η δε

διαίρεσις αύτη γεννάται εκ της ιδιότητος των πρακτέων

ή μη πρακτέων ημίν προς το ομόφυλον, ίνα ή προς

αυτό σχέσις ημών διατηρηθή. Επει δε τα ώρισμένα

καθήκοντα ώρισμένον έχουσιν εκπληρώσεως μέτρον, τα

δε αόριστα, αόριστον, διά τούτο εκείνα μεν και αναγκαία

καλούνται, και τη βία υπόκεινται, όταν ο οφείλων εκπλη

ρώσαι αυτά μή βούληται ταύτα δε ουδαμώς εκβιάζε

σθαι πέφυκεν ου γάρ τι ώρισμένον έχουσιν, αλλά τη

εκάστου συνειδήσει αφίενται, και καθήκοντα συνειδή

σεως καλούνται, και μόνω τώ καρδιογνώστη Θεώ δώ

σει έκαστος τας περί τούτων ευθύνας. Ει δέ τις διά

τούτο νομίζει, ώς ήττον οφειλέτης της εκτελέσεως αυ

των εστιν, ακουσάτω μετ' επιστασίας τους περί αυτών

λόγους του Κυρίου εκ του ευαγγελίου (α), εν οις περί

μόνων των της συνειδήσεως καθηκόντων λέγεται. Ου

δεν άρα εκ της διακρίσεως ταύτης ή οφειλή της εκτε

λέσεως των της συνειδήσεως καθηκόντων ελαττούται,

διά το μη δύνασθαι ταύτα υπό των ανθρωπίνων δικα

στηρίων εκβιασθήναι. Ενώπιον γαρ του καρδιογνώ

στου κριτoυ ίση και η αυτή επ' αμφοτέροις απόκειται

ευθύνη. Διο λέγει η θεία Γραφή « Οστις όλον τον νό

μον τηρήσει, πταίσει δε εν ενί, γέγονε πάντων ένο

χος κ. τ. λ. (β).

(α) Ματθ. κέ. 31-36.

(β) Επιστ. Ιακώβου β'. 10-11.
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S 30. Περί διακρίσεως των καθηκόντων,

Των ανθρωπίνων καθηκόντων τα μέν εισι μάλλον,

τα δε ήττον σπουδαία, και διακρίνονται ά, εκ του ιδίου

τρόπου, καθ' ον η εκπλήρωσις αυτών απαιτείται β. εκ

της ιδιότητος του απαιτουμένου, και γ', εκ του αριθ

μου και της χρείας και της αξιομισθίας των, προς ους

αφορά το εκ του καθήκοντος γινόμενον. Όσω μεν γαρ

σπουδαιότερόν τε και αυστηρότερον απαιτείται τι παρ' ή

μών, τοσούτω και το καθήκον του ποιείν το απαιτού

μενον σπουδαιότερόν τε και ιερώτερον, μάλλον δε και

απαραίτητον κρίνεται, ει δε μη, δικαίως άν τις ηγή

σαιτο σπουδή χαριεντίζεσθαι την νομοθετούσαν αρχήν,

όπερ άτοπον. Οιoν το « ή δ' αν ημέρα φάγητε απ' αυτού,

θανάτω αποθανείσθε » (α) και το « ο εκχέων αίμα ανθρώ

που, αντί του αίματος αίμα αυτού εκχυθήσεται » (β),

τώ σπουδαίω της απαιτήσεως τρανώτατα δηλοί και το

του καθήκοντος σπουδαίον. Ούτω και η του απαιτου

μένου ιδιότης όσω γαρ το απαιτούμενον, ή απαγορευό

μενον έχεται μάλλον της ημετέρας σχέσεως της προς

τον Θεόν και της προς τον πλησίον, και της αυξήσεως

και συντηρήσεως αυτής, ή αντίκειται μάλλον και διαρ

ρήγνυσιν αυτήν, τοσούτω και το καθήκον του εκτελέσαι το

απαιτούμενον, ή φυγείν το κωλυόμενον, σπουδαιότερον

και μείζονος λόγου άξιον αποβαίνει. Έτι δε και το εκ

της εκτελέσεως του καθήκοντος προσγινόμενον αγαθόν,

ή απωθούμενον κακόν, όσω αν ώσι ταύτα μείζονα και

σπουδαιότερα, τοσούτω και το καθήκον. Αλλά και ο

αριθμός, και η χρεία, και η αξία των προσώπων, εις ά

το εκ της εκτελέσεως του καθήκοντος γινόμενον ανα

φέρεται, διακρίνει πολλάκις το σπουδαίον και υπεροχι

(α) Γενέσ. β. 17.

(β). Γενέσ. θ'. 6.
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κον του καθήκοντος, Οίον τα προς τον Θεόν καθήκοντα

σπουδαιότατα πάντων των άλλων εισι, μετά δε ταύτα

έπονται τα προς ημάς αυτούς, και τρίτον τα προς τόν

πλησίον, εφ' όσον δηλονότι τυγχάνουσιν εξ ίσου πάντα

σπουδαία. Και δικαίως μεν κατά πάσαν ημών πράξιν

οφείλομεν αποβλέπειν πρώτον εις τον Θεόν αυτός γάρ

εστι το ύψιστον και κράτιστoν Ον, και η αρχική πηγή,

εξής πάν το εν ανθρώποις αγαθόν προρρέει αυτό άρα

πρέπει και η παρά πάντων των λογικών κτισμάτων πρώ

τη και μεγίστη τιμή και αγάπη και θεραπεία. Εκ τού

του και η θεία εντολή « Αγαπήσεις κύριον τον Θεόν σου

εν όλη τη καρδία σου, και εν όλη τη ψυχή σου, και εν όλη

τη διανοία σου» (α), καλείται πρώτη και μεγάλη εντολή.

Είτα δε και προς τον άνθρωπον, ώς εικόνα του Θεού

ζώσαν, ει και μήπω ενεργεία, αλλά γε δυνάμει και τη

εις αυτό αυτού κλήσει, διό και η εντολή « Αγαπήσεις

τον πλησίον σου ώς σεαυτόν » καλείται δευτέρα ομοία τη

πρώτη. Δεί δε πρώτον εν ημίν αυτοίς αγαπάν και τι

μάν την θείαν εικόνα και την υψηλήν αξίαν του αν

θρώπου και την κλήσιν, και προσηκόντως χρήσθαι, είτα

δε και εν τω πλησίον. Έχουσι δε και τα προς τον

πλησίον καθήκοντα εξαίρετόν τι. Πολλάκις γαρ η εκτέ

λεσις καθήκοντός τινος εις πλείους των πλησίον ημών

φέρει την ώφέλειαν. Οσω πλείους άρα εισιν οι ώφε

λούμενοι, και όσω μείζονος αξίας το γινόμενον αυτοίς

αγαθόν, τοσούτω σπουδαιότερον και το καθήκον του εκτε

λέσαι την εντολήν, ώσπερ και τουναντίον, όσω πλείους

εισιν οι έκ τινος απηγορευμένης πράξεως βλαπτόμενοι,

και όσω μείζον και βλαβερώτερον το εξ αυτής κακόν,

τοσούτω πάλιν και το καθήκον του απέχειν αυτής σπου

δαιότερον. Ούτω δε και η χρεία και η αξία των, προς

(α) Ματθ. κβ. 31.
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ούς η εκτέλεσις του καθήκοντος αφορά όσω γαρ μεί

ζων και δεινοτέρα η χρεία, ο δε καιρός και ο τρόπος

ουχ ήκιστα εις το ποιήσαι την του καθήκοντος απαί

τησιν συμβάλλεται, τοσούτω και το καθήκον μείζον

και σπουδαιότερον. Και ούτω μεν εκτιμάται και διακρί

νεται το σπουδαίον και υπεροχικόν εκάστου καθήκοντος.

Σημειωτέον δε ά, ώς ουδε το ελάχιστον του ανθρω

πίνου βίου μόριον ευρεθείη αν καθήκοντος άμοιρον. Ει

γαρ μή καιρός πράττειν τι προς τον Θεόν, έστιν αει

καιρός του πράττειν τι προς την ανθρωπότητα, κάν δε

μη έχη τις θετικόν καθήκον εκπληρώσαι, τάγε αποφα

τικά καθήκοντα ουδέποτε ουδαμού εκλείπει ούτε καιρός

ούτε δύναμις του εκτελείν και γαρ και η του κακού

φυγή επ' αγαθώ γινομένη, καθήκοντός εστιν εκπλήρωσις.

Έτι δε β, πολλών καθηκόντων η εκπλήρωσις γεν

ναιότητος δείται και αυστηρότητος προς το αισθητικόν,

και χρήσεως της ημετέρας περιουσίας και των δυνά

μεων, και άλλων θυσιών κ. λ. Αλλ' όσω μείζω τα α

παιτούμενα, και ο σκοπός της πράξεως γενναιότερος,

τοσούτω και ή του πράττοντος αξία μείζων και υψη

λοτέρα.

8. 31. Περί αιρέσεως των καθηκόντων, επειδάν

αλλήλοις συμπίπτωσι.

Του ανθρώπου εν μόνον έργον εν ενί χρόνω δυνα

μένου ποιείν, ουκ άν ποτε διάφορα συμπέσειαν καθή

κοντα, ώστε πολλά δειν άμα πραχθήναι. Ει δέποτε

τοιούτό τι συμβαίνει, αιρετέον την του σπουδαιοτέρου

και μάλλον κατεπείγοντος εκτέλεσιν , του δ' ήττον

σπουδαίου και κατεπείγοντος εις άλλον καιρόν υπερ

τιθέσθω. Ίνα δε η αίρεσις ορθώς γίνητα, εξετα

στέον πρότερον επιμελώς την σπουδαιότητα του

πράγματος, και απροκαταλήπτως , αλλά και χωρίς
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αγωνίας ή επισπεύσεως μεγάλης. Ει δέ τις όλως αμη

χανεί, και ου δύναται διαγνώναι το σπουδαιότερον και

αιρετώτερον, συμβουλευέσθω τοίς εμπειροτέροις τε και

συνετωτέροις.

S. 32. Περί του δικαιώματος,

Ο του δικαιώματος όρος αντιθέτως πως έχει προς

τόν του καθήκοντος το μεν γαρ, ώς είρηται, η εκ της

εντολής νόμου γεννωμένη ηθική οφειλή εστι του πρά

ξαι τι ή απέχεσθαι τινος, το δε δικαίωμά εστιν ακώ

λυτος εξουσία του πράττειν η αφιέναι τι, μηδεμιάς ιδίας

εντολής προυποχρεούσης εις τούτο, Ορίζεται μέντοι και

αύτη ορίοις τισιν, άτινα ουδαμώς υπερβαίνειν χρή.

Τοιαύτης γαρ και ίσης προσούσης εκάστω ακωλύτου

εξουσίας, δύναμαι τη εμαυτού εξουσία χρήσθαι κατά

το δοκούν, εφ' όσον ου προσβάλλει την του ετέρου, ουδε

κωλύει την εκείνου ενέργειαν επί τη αυτού ζημία.

Εισί δε και τα δικαιώματα ούτω ποικίλα, ώσπερ και

τα καθήκοντα, διότι και ταύτα εις απόλυτα και εις

σχετικά διαιρούνται, και τα μεν απόλυτα και φυσικά

καλούνται, τα δε σχετικά επίκτητα δηλοί δε η διαίρε

σις αύτη την πηγήν, εξής τα δικαιώματα ταύτα πη

γάζoυσι. Διαιρούνται δ' έτι και εκ του, περί δ στρέφον

ται, εις προσωπικά και εις πραγματικά, και έτι εις

ώρισμένα και εις αόριστα. Και τα μεν ώρισμένα συνες

πάγονται την εξουσίαν του ανθίστασθαι βιαίως τοις

βλάπτειν ή κoλoύειν ταύτα βουλομένοις, τα δ' αόριστα

ουδαμώς. Και τα μεν φυσικά δικαιώματά εισιν εν πά

σιν ίσα και τα αυτά ίσοι γαρ αρχήθεν πάντες άνθρω

ποι αλλήλοις τη τε αξία και τώ προορισμώ, οίς ταύτα

επερείδονται τα δε επίκτητα, ούτω διάφορα και άνισα,

ώς έκαστοι και αι αυτών σχέσεις, εφ’ αις θεμελιούνται,
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S. 33. Περί της χρήσεως των δικαιωμάτων,

Επει δε πολλάκις τα εκάστου δικαιώματα συμπίπτειν

τε και συγκρούεσθαι αλλήλοις συμβαίνει, επόμενον αν

είη συμβαίνειν εκ τούτου τους ανθρώποις, ει μή τινα

όρια αυτοίς ετίθεντο, πολέμους και αλληλομαχίας διη

νεκείς, εν αίς ο ισχυρότερος κατακτώτο αν αεί μείζον

το δικαίωμα επί του ασθενεστέρου, ώστε και κατά κρά

τος εξουθενήσαι αυτόν, όπερ εναντίον τη προς τον Θεόν

και τη προς το ομόφυλον σχέσει ομολογείται. Οπως

ούν μή τούτο γένηται, ορίζονται τα δικαιώματα ή εξ

αμοιβαίας συμφωνίας, ή εκ της νομοθετικής αρχής.

Επει δ' η αμοιβαία συμφωνία βαδίως διά την πολλών

μοχθηρίαν διαλύοιτ' αν, ει μή τις υπερτέρα δύναμις αμύ

νοιτο υπέρ αυτής, αναγκαίον έν γε τους σπουδαιοτέ

ροις, υπό της υπερτέρας εξουσίας προστατεύεσθαι. Τους

oπoτέρως ούν τεθείσιν ορίοις των δικαιωμάτων εμμέ

νειν πάντα τινά αναγκαίον, και μηδέποτε εξ ιδιοτελείας

υπεράλλεσθαι. Αλλως γαρ η πράξις εναντία έσται τώ

πραγματικώ δικαιώματι, και ο πράττων ούτω ή τη

αμοιβαία συμφωνία φαίνεται άπιστος, ή της νομοθετι

κής αρχής καταφρονητής, και εφ' εκατέροις αξιόποινος

καθίσταται κατά την της πράξεως σπουδαιότητα. Διτ

τώς δε γένοιτ' αν και η υπέρβασις, ή δόλω, ή βία, και

ή μεν δόλω πραττομένη, αδικία καλείται, η δε βία, κα

κούργημα, και κακούργος ο πράξας, ο δε παθών, ήδι

κημένος και βεβλαμμένος.

S. 34. Ορος της δικαιοσύνης και της αδικίας,

Τώ μεν εντός των περιγεγραμμένων ορίων πράττοντι

ό,τι και όπως αν βούληται, ουδείς αντιλέγειν δικαιού



ΗΘ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ι. Α'. 49

ται ο δε υπερβαίνων ταύτα αδικεί, και πάντως βλά

πτει τινάς δι' αυτού, όπερ αντίκειται τη προς αλλήλους

ημών σχέσει, ή χρή διά παντός εμμένειν ώς αδελφούς,

Η μεν ουν πρόθεσις και σταθερά γνώμη του προσέ

χειν αεί τοίς του πλησίον δικαιώμασιν, ίνα μηδαμώς

προς ίδιον όφελος ή δι' έχθραν κoλoύη και λυμαίνηται

ταύτα, δικαιοσύνη καλείται, και δίκαιος ο ούτω διά

γων. Αδικία δ' εστίν η ταύτης εναντία γνώμη, καθ' ην

μόνω τώ ιδίω κέρδει προσέχων, των του πλησίον δι

καιωμάτων ολιγωρεί. Καθάπερ ούν τα δικαιώματα εις

ώρισμένα τε και εις αόριςα διαιρούνται, ούτω και η δικαιο

σύνη και η αδικία. Η γαρ περί μόνα τα ακριβώς ώρι

σμένα του πλησίον δικαιώματα στρέφεται, και τούτοις

προσέχει, όπως μή προς ίδιον όφελος ή προς άλλο τι

τέλος βλάψη πως ταύτα, και τότε εστί, κατά την ώρι

σμένην αυτής έννοιαν, δικαιοσύνη, ήτις και πολιτική δι

καιοσύνη καλείται ταύτην γάρ μόνην η πολιτική αρχή

απαιτεί, και τον ταύτην τηρούντα δίκαιον νομίζει, τα

δ' αόριστα δικαιώματα τη συνειδήσει εκάστου αφίησιν

ή και αυτά τα αόριστα ώς ιερώτατα θεωρούσα σέβεται,

και ουδαμώς βλάπτειν ταύτα βούλεται, και τότε εστίν

η λεγομένη καθολική δικαιοσύνη, ήτις και χριστιανική

καλείται, διότι ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδίδα

ξεν, ότι ενώπιον του Θεού ουκ αρκεί μόνη ή των ώρι

σμένων δικαιωμάτων διατήρησις, αλλά και η των αο

ρίστων. Ώστε δίκαιος, κατά την αυτού θείαν διδασκα

λίαν, δίκαιός εστιν ο πάντα τα δικαιώματα του πλησίον

ώρισμένα τε και αόριστα επίσης σεβόμενος και τηρών,

και μηδέν τούτων μηδαμώς λυμαίνεσθαι στέργων. Πάντα

μεν ούν τα ειρημένα το αποφατικόν μόνον της δικαιο

σύνης παριστάσι, όπερ και ώς εν τύπω ούτως αν λέ

γοιτο, «Τών αλλοτρίων απέχεσθαι. » Έστι δ' αυτής

5
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χ

και θετικόν το « Το οικείον εκάστω απονέμειν. » Ηγουν

ουκ αρκεί μόνον το μη αφαιρείν τι των του πλησίον,

αλλά και αποδιδόναι αυτό προθύμως, όπερ αιτείν παρ'

ημών δικαιούται. Το δε δικαίως παρ' ημών απαιτούμε

νον είη άν, ή εκ δικαιώματός τινος, ή εκ γενομένης

αυτό παρ' ημών ζημίας. Εντεύθεν και η τριττή της δι

καιοσύνης διαίρεσις εις συντηρητικήν, την τα αλλότρια

τηρούσαν και μηδαμώς αυτών απτομένην, εις απονε

μητικήν, την εκάστω το οικείον απονέμουσαν, και εις

αναπληρωτικήν, την επί τινι βλάβη των δικαιωμάτων

αποζημιούσαν. Αλλά τα διάφορα ταύτα μέρη ουδεν

έτερον δηλούσιν ουσιωδώς, ή την ποικίλην ενέργειαν

μιάς και της αυτής δικαιοσύνης, ήτις έστιν, ώς είρη

ται, γνώμη σταθερά του των αλλοτρίων απέχεσθαι,

και απονέμειν το οικείον εκάστω, και αναπληρούν τας

όπωςδήποτε γενομένας αυτό παρ' ημών ζημίας.

S. 35. Περί επιεικείας και αυστηρότητος,

Η μεν επιείκεια παράκειται ώς έγγιστα τη δικαιο

σύνη, η δ αυστηρότης τη αδικία. Επιεικής μεν γάρ

εστι και λέγεται ο κατά τας δικαίας αυτού αξιώσεις

μέτριος και μη ακριβοδίκαιος, καίπερ έχων τον νόμον

βοηθόν, ώς φησιν Αριστοτέλης (α), αλλά συγκαταβα

τικός προς την ανθρωπίνην ασθένειαν. Ευλόγως άρα η

επιείκεια και φειδώ της ανθρωπίνης ασθενείας λέγοιτ'

(α) Αύτη εστίν ή του επιεικούς φύσις, επανόρθωμα νόμου, ή ελλείπει διά το

καθόλου . . . . Και επιεικής δε o των τοιούτων προαιρετικός και πρακτικός, και

ο μη ακριβοδίκαιος επί το χείρον, αλλ' ελλαττωτικός, καίπερ έχων τον νόμον

βοηθον, επιεικής εστι, και η έξις αύτη επιείκεια, δικαιοσύνη τις ούσα, και ουχ

ετέρα τις έξις. Αριστοτέλ. Ευδημ. βιβλ. δ', κεφ. ή.
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άν, όπου ουκ αν άνευ απηνείας τε και καταπιέσεως του πλη

σίον το ακριβώς δίκαιον απαιτοίτο. Αυστηρότης δ' ες:ίν

ή του δικαίου απαραίτητος απαίτησις, μηδόλως την αν

θρωπίνην ασθένειαν λογιζομένη. Διό και ασπλαγχνία τις

εστιν η απανθρωπία. "Ωσπερ δε επιεικής εστιν ου μόνον

ο μη ακριβοδίκαιος, αλλ' ελαττωτικός των κατά νόμον

δικαίων, ένθα αν έχοι λαμβάνειν τι, αλλά και ο πλέον

τι του οφειλομένου διδούς εν τη αποδόσει του οφλή

ματος, αφορών αεί προς την του πλησίον ασθένειαν,

ούτω και αυστηρός και ανεπιεικής ου μόνον ο των

κατά νόμον δικαίων αυστηρός απαιτητής, ουδένα λό

γον της ανθρωπίνης ασθενείας ποιούμενος, αλλά και

ο δόλω ή τεχνάσμασιν αφαιρούμενος αεί τι, ών απο

δούναι οφείλει. Ούτως ούν και η επιείκεια θεωρουμένη

ευρίσκεται, περί μεν α δικαιούται τις παρά των άλλων

αιτείν, συγκατάβασις μετά συνέσεως, ίνα μη ή νωθρία

ή άλλη τις κακία εκ της συγκαταβάσεως υποθάλπη

ται, περί α δε αποδούναι οφείλει, απόδοσις μετ' ελευ

θεριότητος. Η δε αντίθετος αυτή αυστηρότης, ούτω

θεωρουμένη, εστίν, εν οις μεν δικαιούται τις παρά των

άλλων αιτείν, ακρίβεια απαραίτητος, εν οις δ’ οφείλει

αποδούναι, γλισχρότης και μικρολογία μετά δόλου, ίνα

αφέληται τι, μηδεν λογιζομένη την του πλησίον ασθέ

ΥΕίCίΥ.

S. 36. Περί του πώς έχειν δει την δικαιοσύνην

και την επιείκειαν προς άλλήλας.

Την επιείκειαν δεί συμπαρομαρτείν αει τη δικαιο

σύνη, και ηπιόχειρα ταύτην αποδεικνύναι εν πάσιν, άτι

να ή αιτείν δικαιούμεθα, ή αποδούναι οφείλομεν. Ουδέν

γαρ εν τοις αδελφοίς προσήκει την του γράμματος

- 5*
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ακρίβειαν κρατείν, αλλά το επιεικές και ελευθέριον, ει

δέ πού τινες την αδελφικήν σχέσιν όλως αποποιούν

ται, ή και δοκούσιν, ευγνωμόνων τυχόντες απαιτητών,

αποποιήσεσθαι ταύτην διανοείσθαι , ουκ επιεικείας οι

τοιούτοι δέονται, αλλ' αυστηρότητος και όλως όπου

αν η επιείκεια την νωθρότητα μόνον, ή άλλην τινά κα

κίαν υποθάλψειν δοκή, εκεί απαραιτήτως ακριβολογεί

σθω το δίκαιον. Επίσης γαρ και το άγαν επιεικές, ώσπερ

και το άγαν αυστηρόν γένοιτ' αν της αδελφικής σχέ

σεως καταστρεπτικόν, το μεν τη εξ αυτού καταπιέσει,

το δε τη δι' αυτού υποθαλπομένη νωθρία. Διό και εν

τούτοις φυλακτέον το αναγκαίον μέτρον, όπερ αεί τα

πράγματα δεικνύουσιν. -

S. 37. Περί της σχέσεως των δικαιωμάτων

προς τα καθήκοντα,

Τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ούτως έχονται

αλλήλων, ώστε ουδέτερον χωρίς του ετέρου εννοείται,

Όπου μέν γάρ μοι καθήκει ποιήσαι τι, εκεί έτερος δικαι

ούται αιτείν παρ' εμού την του καθήκοντος εκτέλεσιν,

όπου δ' εγώ αιτείν τι παρά των άλλων δικαιούμαι,

εκεί καθήκον αυτούς παρέχειν μοι το απαιτούμενον.

Ούτω δ' έχονται αλλήλων τα δικαιώματα και τα κα

θήκοντα, ώσθ' εκάστω μεν των καθηκόντων και δικαίωμα

ομοειδές αντιπαράκειται, εκάστω δε των δικαιωμάτων

και ομοειδές τι καθήκον, οίον

τώ μεν απολύτω καθήκοντι, το απόλυτον δικαίωμα,

τώ δε σχετικό καθήκοντι, το σχετικόν δικαίωμα,

τώ δε ακριβώς ώρισμέ- το ακριβώς ώρισμέ

νω καθήκοντι, νον δικαίωμα,

και τώ αορίστω καθήκοντι το αόριστον δικαίωμα,

και τανάπαλιν,
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τώ μεν απολύτω δικαιώματι αντιπαράκειται το από

λυτον καθήκον,

τώ δε σχετικώ δικαιώματι το σχετικόν καθήκον,

και τα λοιπά ώσαύτως. Μέγα δε τούτο και εν τη πρά

ξει προς ανεύρεσιν των διαφόρων δικαιωμάτων τε και

καθηκόντων συμβάλλεται του γάρ δικαιώματος γνω

σθέντος, αυτίκα και το αντιπαρακείμενον καθήκον γι

νώσκεται ασφαλώς, και τανάπαλιν. Αναγκαία δε ούσα

η εύρεσις αύτη πρός τε τα ίδια και προς τα αλλότρια

πράγματα, εσκεμμένως αεί επιχειρητέα και ευσυνειδή

τως και ελευθέρως. Ου γαρ περί μικρών ο λόγος, αλλά

περί καθηκόντων, άτινα δεί ακριβώς εκπληρούν, και

περί δικαιωμάτων, ών ου θέμις ολιγωρείν. Εκ γαρ τού

των αμφοτέρων διατηρείται και ακήρατος μένει η προς

αλλήλους σχέσις ημών ώς αδελφών τε και τέκνων ενός

και του αυτού ουρανίου πατρός. Εάν γαρ άπασαν την

ανθρωπότητα, ώς οικίαν μίαν, ήπερ και εστι, θεωρή

σωμεν, οικοδεσπότην μεν κοινόν και κεφαλήν πάντων

ευρίσκομεν τόν Θεόν, μέλη δε ταύτης πάντας και έκα

στον των ανθρώπων, διό και αδελφοί αλλήλων εσμεν,

τα δε αμοιβαία καθήκοντά τε και δικαιώματά εισιν οι

αγαθοί δεσμοί οι το όλον συνέχοντες αδιάρρηκτον. Εάν

ούν μήτε τα καθήκοντα εκτελώνται, μήτε τα δικαιώ

ματα τηρώνται προσηκόντως, πάσχει το όλον εκ της

εκάστω γινομένης αδικίας, ήτις προϊούσα φθείρει πάν

τα και απόλλυσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

S. 38. Περί συνειδήσεως και των διαιρέσεων αυτής,

Συνείδησις εστιν ενέργεια του ανθρωπίνου νοός, δι'ής
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το αγαθόν ή το κακόν εκάστης πράξεως κρίνει. Και

ει μεν προ της πράξεως ή κρίσις γίνεται, προηγου

μένη συνείδησις λέγεται, ει δε μετά την πράξιν, επο

μένη. Το λογικόν δηλονότι ουδέποτε αργεί, ούτ' αδιά

φορον εν ταις πράξεσι του ανθρώπου μένει, αλλ' αει

κρίνει αδεκάστως, προ μεν της πράξεως, νουθετούν

και δεικνύοντό της πράξεως αγαθόν ή κακόν, μετά

δε ταύτην επιδοκιμάζον ή και αποδοκιμάζον αυτήν κατά

την αυτής της πράξεως ιδιότητα. Ένα δε η τοιαύτη

του νοός κρίσις ορθώς γίνηται, αναγκαίως απαιτούν

ται αι επόμεναι γνώσεις, ά, ή των καθολικών και ει

δικών εκάστου σχέσεων, β, ή της ιδιότητος των πε

πραγμένων ή πραχθησομένων εκ γαρ τούτων φωτι

ζόμενος ο νους, κρίνει ασφαλώς διό και όσω ακριβέ

στεραί τε και εναργέστερα αυται, τοσούτω και η του

νοος κρίσις ορθοτέρα τε και ασφαλεστέρα. Καλείται δε

ή κρίσις αύτη, φωνή της συνειδήσεως, και η μεν προ

της πράξεως, παραινετική, η δε μετά την πράξιν, κα

ταδικαστική ή επαινετική, τούτο μεν, ει ή πράξις κατά

την παραίνεσιν της συνειδήσεως εγένετο, εκείνο δε, ει

τουναντίον. Και τη μεν επαινετική φωνή της συνειδή

σεως παρέπονται αεί αισθήματα ήδέα, άτινα καλούνται

παραμυθία της αγαθής συνειδήσεως, αλγεινά δε τη κα

ταδικαστική, άτινα κοινώς μεν λέγονται έλεγχοι και

τύψεις της συνειδήσεως, παρά δε τη θεία Γραφή «σκώ

ληξ ακοίμητος, πύρ άσβεστον, • κτλ. Πολλάκις γαρ

μετά την κακήν πράξιν επανερχόμενα, ανύπoιστα γί

νονται και ποθεινόν τον θάνατον καθιστάσιν.

S. 39. Είθισται τισι των αρχαιοτέρων και επίθετα

συνάπτειν τη συνειδήσει λέγοντας, συνείδησιν ασφαλή,

συνείδησιν πιθανήν, αμφίβολον και απατηλήν αλλά

ταύτα τη φωνή μάλλον της συνειδήσεως ή τη συνει
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δήσει αυτή αρμόττουσι. Και ασφαλής μεν συνείδησις

λέγεται, επειδαν οι λόγοι, δι' ους ο νούς κρίνει αγαθήν

ή κακήν πράξιν τινα, γινώσκωνται εναργώς ούτως,

ώςε το εναντίον αδύνατον νομίζεται πιθανή δε, επειδαν

οι λόγοι ούτοι ώσι μεν ισχυροί, ουχί δε και εντελώς

αποχρώντες αμφίβολος, επειδαν ο νους μη τολμά

κρίνειν οριστικώς ή δι' έλλειψιν λόγων αποχρώντων,

ή διά την παρουσίαν άλλων αντιρρόπων απατηλή δε

τελευταίον, επειδαν ο νους υπάρχη προκατειλημμένος

εκ της στρεβλής θεωρίας των λόγων, ους υπολαμβά

νει μεν ορθούς, ουκ εισί δε τοιούτοι. Συμβαίνει δε

ταύτα δι' έλλειψιν της προς οδηγίαν αναγκαίας γνώ

σεως διά γάρ ταύτην ή ουδόλως δύναται κρίναι το

αγαθόν ή κακόν της πράξεως, ή κακώς υπολαμβάνει

τους λόγους του αγαθού ή του κακού, και ούτως η κρί

σις σφαλερά, ή άδικος αποβαίνει.

S. 40. Διαιρείται δε κυρίως η συνείδησις, ώς κρίσις

του νοός περί της αγαθότητος ή της κακίας των υφή

μών πραττομένων, ά, εις συνείδησιν ευλαβή, καθ' ην

αεί τις προ της πράξεως επιμελώς εξερευνά την ταύ

της ηθικότητα, προτιθέμενος, ίνα ταύτη τη κρίσειςα

θερώς ύστερον εμμένη, και μη μόνον εν τοις μεγά

λοις, αλλά κάν τοις μικροίς δοκούσι την ασφάλειαν

άνευ μικρολογίας ζητή, και μόνον περί την ευθύτητα

των πράξεων ασχολήται β', εις πλατείαν, επειδάν τις

ολίγον περί του αγαθού ή κακου των πράξεων φροντί

ζη, προσέχη δε μόνον τη εξ αυτών προσκαίρω ώφελεία,

και πάν ό,τι φέρει κέρδος τι, τούτο και αγαθόν και

δίκαιον νομίζη γ. εις περιδεή, επειδάν τις εκ της άγαν

δειλίας ουδενί λόγω πείθηται, αλλά πανταχού αμαρ

τάνειν νομίζη. Αι μεν ούν τοιαύται διαιρέσεις ουχόλως

άχρηστοι εισιν εν τη πράξει, ώς δειχθήσεται επομένως,
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S. 41. Κανόνες πρακτικοί,

Α. Μάνθανε επιμελώς τα προς διάγνωσιν της ηθικό

τητος των ανθρωπίνων πράξεων αναγκαία η προ

παντός έργου ζήτει σπουδαίως τους περί της αγα

θότητος ή της κακίας αυτού αποχρώντας λόγους.

Β. Ό,τι αν η συνείδησις ώς αγαθόν δοκιμάζη μετά

την περί τούτου ακριβή σκέψιν, τούτο επιμελώς

πράττε, το δ' υπ' αυτής αποδοκιμαζόμενον ώς κακόν

φεύγε. -

Τ. Μηδέν μηδέποτε εναντίον της συνειδήσεως πράξης.

« Η καύχησις ημών αύτη εστίν, έλεγεν ο μακάριος

Παύλος, το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών, ότι

εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού, ουκ εν σοφία σαρ

κική, αλλ' εν χάριτι Θεού ανεστράφημεν εν τω κό

σμω » (α). Και αλλαχού ο αυτός αποφαίνεται. « Πάν

ο ουκ εκ πίστεως, αμαρτία εστί» (β) ήτοι το μη

εκ της ενδομύχου πεποιθήσεως, ότι αγαθόν.

Επει δ, ώς εκ των ειρημένων εδηλώθη, η συνεί

δησις ουδέν άλλο εστίν, ή ο περί της ηθικότητος των

πράξεων κρίνων νούς, όταν μεν γαρ ευρίσκη την πρά

ξιν αρμοδίαν τη προς τον Θεόν και τη προς τον πλη

σίον ημών σχέσει, αποφαίνεται ότι αγαθή, και πρα

κτέα, όταν δε ανάρμοστον ή εναντίαν ταύτη, ότι κακή

και φευκτέα, προσεκτέον εστίν επιμελώς τη τοιαύτη

όρμή της λογικής ημών φύσεως, ότι τούτό εστι το

πρώτιστον και μέγιστον παντός λογικού ανθρώπου κα

θήκον, ει μη εξουθενήσαι την εαυτού αξίαν βούλοιτο,

(α) Β'. Κορ. ά. 12.

(β) "Ρωμ. ιδ'. 23.
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και επίτηδες αντιπράττειν τη εαυτού υψηλή κλήσει.

Θείας γαρ δήπoυ οικονομίας το ούτω συμβαίνειν αει

εν τώ ανθρώπω διό και η τοιαύτη φωνή της συνειδή

σεως, και φωνή του Θεού λέγοιτ' αν, και φωτισμός

παρά του Πνεύματος του αγίου, και ο ταύτη εναντιού

μενος, εις εαυτόν αμαρτάνει και εις την θείαν ταύτην

οικονομίαν. Πάν γάρ το μή κατά την υπαγόρευσιν της

συνειδήσεως γινόμενον, αμαρτία.

S. 42. Περί ευσυνειδησίας.

Ευσυνειδησία εστίν η επίμονος σπουδή του περιποιή

σασθαι εαυτώ εν πάσιν ασφαλή συνείδησιν περί της

αληθούς ιδιότητος εκάστης πράξεως, και ταύτη προ

θύμως έπεσθαι. Τη δε ευσυνειδησία αντίκειται η ασυνει

δησία, ολιγωρία τις ούσα των περί της ιδιότητος των

πράξεων ορθών κρίσεων του νοός και της εις αυτάς

υπακοής. Ανώτερος δε ταύτης βαθμός καλείται ηθική

απάθεια και αναισθησία. Όταν δέ τις επίτηδες την φω

νην της συνειδήσεως αποστρέφηται, ίνα μη ακούση, ή,

κάν ακούη, μη πείθηται, πώρωσίς εστι του νοός, συνε

παγομένη τελείαν καταφρόνησιν παντός θρησκευτικού

και κρείττονος πράγματος. Πρώτιστον ούν και μέγι

στον των καθηκόντων, εκ της ημετέρας σχέσεως προς

τον Θεόν και προς το ομόφυλον αμέσως γεννώμενον,

υπάρχει το εν πάσι τοις έργοις την αληθή ευσυνειδη

σίαν περιποιείσθαι, ής άνευ ουκ αν διαμένοι αδιάλυτος

η ειρημένη σχέσις, ουδ' ή του ανθρώπου αξία, ουδ' ο

υψηλός αυτού προορισμός εφικτός. Διά ταύτα και η

θεία Γραφή πολλαχώς συνίστησιν ημίν, και παραγγέλ

λει την περί αυτής φροντίδα « Ο πιστός εν ελαχί

στω, και εν πολλώ πιστός εστι και ο εν ελαχίστω
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άδικος, και εν πολλώ άδικός εστι» (α) και αλλαχού,

« Ο εξουθενών τα ολίγα, κατά μικρόν πεσείται » (β).

Περιλαμβάνει δε η ευσυνειδησία πάντα τα καθήκοντα,

όσα δεί πράττειν, και πάντα τα δικαιώματα, όσα χρή

φυλάττειν. Διαφέρει δε της καθ' υπόκρισιν μικρολογίας,

εφ' ή μέγα επί Χριστού οι Φαρισαίοι εφρόνoυν, περί

μικρά τινα και εξωτερικά έθιμα και έργα, τα παρά

τοις πολλούς θαυμασμόν εγείροντα ακριβολογουμένης,

παρορώσης δε « τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν

και τον έλεον και την πίστιν » (γ). Αύτη γαρ η μι

κρολογία αποσβέννυσι μάλλον, ή αναρριπίζει την της

αληθινής αρετής αίσθησιν και επιθυμίαν.

S. 43. Προαγωγικά της αληθούς ευσυνειδησίας.

Α'. Η μετ' επιστασίας συνεχής μελέτη της αγίας

Γραφής, εν ή πολυτρόπως παραβάλλεται η παρούσα

ζωή προς τον καιρόν της δοκιμασίας, της σποράς,

κ.λ. και δια τούτο προσοχή και επιμέλεια παραγ

γέλλεται,

Β. Η συχνοτέρα ακρόασις του θείου λόγου, του τα

ημέτερα καθήκοντα ακριβέστερον ερμηνεύοντος.

Γ. Η συνεχής άσκησις της κρίσεως ημών διά της

αναθεωρήσεως των ημετέρων πράξεων.

Δ. Η διηνεκής επαγρύπνησις επί των επιθυμιών της

σαρκός, δι' ας πολλάκις το περί τας πράξεις ακρι

βες ολιγωρείται,

"Ος αν επιμελώς τούτοις χρήται, ραδίως κατανοήσει

την εξ αυτών ώφέλειαν, και την πρόοδον αισθήσεται

επί την αληθή σοφίαν και αρετήν.

(α) Λουκ. ις'. 10.

(β) Σειράχ ιθ'. 1.

(γ) Ματθ. κγ', 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

S. 44. Περί της αρετής.

Πολλά, κατά το κοινόν ιδίωμα, καλούνται αρετή,

α ουκ εισί του ονόματος άξια. Πολλάκις γάρ και η

αγαθή απλώς διάθεσις, ιδιότης ούσα φυσική της του

ανθρώπου ιδιοσυγκρασίας, και η οξύνοια, και ο θερμός

ζήλος, και η σπουδή υπέρ της εκτελέσεως έργου τι

νός, και η δεξιότης εις το υπερβάλλειν τα προσπί

πτοντα κωλύματα, και η περί τάς παθήσεις μετριό

της, και άλλα τινά, κοσμούνται τώ της αρετής κλεινώ

ονόματι, καίτοι επί τοσούτον μόνον εισίν αγαθόν, εφ'

όσον ατεχνώς τη αρετή συνδέονται και προς αυτήν

συντελούσιν. Αρετή δε κυρίως εστιν η εν τω

ανθρώπω σπουδαία και σταθερά γνώμη του

εκ τελείν ακριβώς πάν ό, τι αν συνείδησις

ασφαλής ώς καθήκον υπαγορεύη, κάν πολλά

και μεγάλα προβάλλωνται υπό της σαρκός

κωλύματα. Κατά τούτον τοίνυν τον όρον ουκ έστιν

αρετή, ούτε μία τις μόνη αγαθή πράξις, ούτε ο προς

καιρόν ζήλος ή ενθουσιασμός υπέρ τινος αγαθής και

μεγάλης πράξεως, ήκιστα δε η ευσεβής επιθυμία του

μεταβαλείν πάντας τους ανθρώπους εις αγγέλους, ή

του μεγάλα αγαθά, κατά το δοκούν αυτό, κατεργάζε

σθαι, πλην εκείνου μόνου, όπερ καθήκει ποιήσαι. Αλλ' η

αρετή πανταχού δείκνυσι την αυτής ισχύν και ενέρ

γειαν, ώς γνώμη σταθερά εν παντί καιρό του πράτ

τειν ουχί τούτο μόνον ή εκείνο το καθήκον, αλλά

πάντα, όσα αν η ασφαλής συνείδησις ώς τοιαύτα υπα

γορεύη,
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Η αρετή περιέχει εν εαυτή τήν τε δικαιοσύνην και

την ευσυνειδησίαν, εκείνην μεν, ότι και το τηρείν τα

του άλλου δικαιώματα των καθηκόντων εστί διό και

αρετή μεν χωρίς δικαιοσύνης ακατανόητον, δικαιοσύνη

δε και χωρίς αρετής γένοιτ' άν, την δε ευσυνειδησίαν,

ότι ώς γνώμη σταθερά του εκτελείν ακριβώς τα κα

θήκοντα, την των καθηκόντων ακριβή γνώσιν προύπο

τίθησι. Τι γαρ όφελος γνώμης, και της κρατίστης,

χωρίς της οδηγούσης γνώσεως; Ταύτην δε την γνώ

σινή συνείδησις παρέχει.

Η αρετη πράττει μεν γενναίως το υπο της συνει

δήσεως ώς αγαθόν δοκιμαζόμενον, αφίσταται δε του εξ

αυτής ώς κακού αποδοκιμαζομένου διό και ισχύς εςι

και ευγένεια ανδρική διαφέρει δε και της εν τώ πράτ

τειν νομιμότητος ή γαρ αρετή εστιν ευθύτης κατά

σκοπον φιλουμένη και ζητουμένη, καθ' ην αι πράξεις

ημών αποβαίνουσιν αυτό το εκ του καθήκοντος ημών

απαιτούμενον, μάλλον δε αυτή η αληθής ηθικότης ες:ίν.

Διο και ουκ έστιν ανταλλάσσειν αυτήν προς την απλώς

μηχανικήν έξιν του πράττειν τι αγαθόν και ευάρεστον,

Όσον δ' αν η τελεία και καθαρά η ανθρωπίνη αρετή,

ούπω τελεία εστίν αγιωσύνη, αλλά σπουδή μόνον και

προσέγγισις κατά μικρόν εις αυτήν. Η δε τελεία αγιω

σύνη παρά μόνω τω Θεώ υπάρχει, και περί αυτού μό

νου λέγεται, ότι « φώς εστι, και σκοτία εν αυτώ ουκ

έστιν ουδεμία » (α) ουδεμία κηλις ατελείας,

S. 45. Ένεστι μεν πάσι τοις ανθρώποις ή τε διάθε

σις και η κλήσις εις το προσεγγίζειν άει τη τελεία

αγιωσύνη του Θεού, αλλ' ή απ' αυτής απόστασις τυγ

χάνει οιονεί απέραντος και αυτοίς τοις εις το άκρον

(α) Ιωάνν. Α'. Επιστ. ά. 5.
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της ανθρωπίνης τελειότητος εληλακέναι δοκούσιν. Έτι

δε ή των ανθρώπων αρετή, oία δή σπουδή προς την

τελείαν αγιωσύνην, πόνοις συνήπται και αγώσι και μά

χαις, της σαρκός και του πνεύματος αδιαλείπτως μα

χομένων αλλήλοις, και εν παντί αγωνιζομένων κατι

σχύσαι αλλήλων, και πολλάκις εν τη διαμάχη συμ

βαίνει κατισχύειν την σάρκα του πνεύματος. Ούτω φη

σιν ο θείος Παύλος « Η σάρξ επιθυμεί κατά του

πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε

αντίκειται αλλήλοις, ίνα μη α αν θέλητε, ταύτα ποιή

τε» (α). Διαμένει δε η διαμάχη αύτη, έως αν η επί

γειος ζωή του ανθρώπου διαρκή διό και εν Ιώβ λέ

γεται, « Ουχί πειρατήριόν εστιν ο βίος ανθρώπου επί

της γης; » (β). Η ανθρωπίνη άρα αρετή, oία δήποτ'

αν ή, καρπός εστι της επιμελείας και του αγώνος, και

άρχεται μεν από της του ήθους μορφώσεως, προβαίνει

δε εις αύξησιν διά μόνης της ακαμάτου σπουδής (γ).

Πόσον δε δεί πονήσαι, και αγωνίσασθαι, και υπομείναι

υπέρ αυτής, και πόσου αξία τυγχάνει, εδίδαξεν

ημάς ο Κύριος εν τούτοις « Ει δε η χείρ σου, ή ο

πούς σου σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτά, και βάλε από

σου » κ.τ.λ. (δ). Τούτο γάρ η ανθρωπίνη αρετή, το διά

παντός αγωνίζεσθαι περιποιήσαι την νίκην τω πνεύματι

διά τούτο και εν τη θεία Γραφή ώς αγών και μάχη

αει παρίσταται, διά τά εκ της σαρκός προβαλλόμενα

κωλύματα και δυσχερείας, ας δεί υπερβαλέσθαι.

S. 46. Περί των της αρετής ιδιωμάτων,

Ίνα δε γνησία τε και ακραιφνής ή η αρετή, προσεί

(α) Γαλ έ. 17. (β) Ιώβ. ζ'. 1. (γ) Ιδε Ματθ. ιγ' 31-34. (δ) Ιδε Ματθ.

ιή. 8-10.
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να δεί αυτή ταύτα, ώς εκ των ειρημένων καταφαίνεται,

οιον ά, το γενικόν, όπως δηλαδή πάντα περιλαμβάνη τα

ομολογηθέντα καθήκοντα β', το καρτερικόν και μόνιμον,

αει και εν παντί ομοίως έχον γ', το ενεργόν ή γαρ

ευχή μόνη ουκ αν λέγοιτο αρετή δ', το καθαρόν από

ματαίων σκοπών έ, το ειλικρινώς ζητείσθαι, και πράτ

τεσθαι ανυποκρίτως. Ο τω όντι ενάρετος γενναιός εςι

και ατρόμητος, ενεργών πανταχού το κατά δύναμιν,

όπου το καθήκον καλεί αυτόν, μηδεμίαν αποφεύγων

δυσχέρειαν, ην oίεται ικανός είναι υπερνικήσαι και το

μεν αγαθόν ζητεί και φιλεί δι' εαυτό, εις ουδέν άλλο

αφορών, το δε κακόν φεύγει και αποστρέφεται, ουχ

ότι την ευημερίαν λυμαίνεται, αλλά δι' αυτό, ότι κα

κόν την δ' αρετήν αυτήν, ώς δικαίαν και ορθήν δια

γωγήν, και προς τον Θεόν εξομοίωσιν, μέγιστον κέρ

δος ηγείται. Ο εκ του φόβου άρα, μή δόξας κακός

είναι, κακώς πάθη, ή εκ της ελπίδος του εκ της αρε

της εις την ευδαιμονίαν προσγινομένου κέρδους, σω

φρόνως και εναρέτως διάγων, πόρρω έτι της αληθούς

αρετης πλανάται, ή γούν ουκ έστι καθαρά η τούτου

αρετή αλλά και του γινώσκοντος μεν την αξίαν και

την ανάγκην της αρετής, και μετά συντόνου σπουδής

επειγομένου εις αυτήν, νικωμένου δ' έσθ' ότε υπο των

της σαρκός επιθυμιών, και τούτου η αρετή λίαν ατε

λής και ασθενής εστι του δ' επιμελώς πάντα τα κα

θήκοντα πράττοντος, και ουδέν εξ αμελείας κατά συνεί

δησιν παραλείποντος, αλλά και τας της σαρκός επιθυ

μίας καταδαμάζειν πειρωμένου, και κατακυριεύειν αυ

των, ώστε η ουδέποτε, ή σπανίως γε κατισχύειν αυτάς,

τούτου η αρετή ικανώς ήδη προβεβηκένα δοκεί, ει και

τα αίτια, δι' α ζητείται και σπουδάζεται, αγαθά και

εύλογα φαίνονται.
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S. 47. Περί των αιτίων της αρετής.

Αίτια της αρετής ονομάζομεν τους λόγους, ών ένε

κα σπουδάζεται και πράττεται. Επειδή δε το ταύτης

τέλειον εκ της ευθύτητος μάλιστα ήρτητα και της

καθαρότητος των αιτίων, δι' α ενεργείται, θεωρητέον και

ταύτα συντόμως. Τα της αρετής αίτια πολλά και ποι

κίλα εισι, διαιρούνται δ' εν γένει εις καθαρά, εις μη

καθαρά, και εις ανάμικτα. Και καθαρον μεν λέγεται το

αίτιον, μάλλον δε κράτιστον πάντων, επειδαν την αρετήν

ασκώμεν διότι αύτη μόνη τη ημετέρα γενέσει και τη αξία

προσήκει, και δι' αυτής μόνης τω Θεώ εξομοιούμεθα,

και, εις ο εκλήθημεν, προσεγγίζομεν τούτο γαρ το αίτιον

μεγίστην αξίαν έντίθησι τη ημετέρα αρετή, και ευάρε

στον τώ Θεώ και τοις ανθρώποις αυτήν απεργάζεται,

μη καθαρόν δε, επειδαν το αγαθόν πράττωμεν, διότι

δι' αυτού μάλλον, ή διά της αμαρτίας και της αδικίας

δυνάμεθα ευδοκιμείν εν τω κόσμω, και απολαύσαι των

του κόσμου αγαθών, ήτοι επειδαν οργάνω τη αρετή χρώ

μεθα προς τέλη πρόσκαιρα, ίνα μάλλον και ράον εν τω

βίω ευδαιμονήσωμεν, ευδοκιμούντες παρά τοις πολλοίς,

και επαινούμενοι, και θαυμαζόμενοι υπ' αυτών, ώς ποτε

εν τοις Ιουδαίοις οι Φαρισαίοι. Αλλά πάντες, οι ούτω

φρονούντες και λογιζόμενοι περί της αρετής αποδοκι

μάζονται υπό του Κυρίου, λέγοντος « Μή ούν ομοιω

θήτε αυτοίς » (α). Τα γαρ τοιαύτα αίτια αίσχος προσά

πτoυσι τη αρετή, και ύποπτον αυτήν αποφαίνουσιν, Έφη

γάρ πού τις, ότι και ο επ' ελπίδι της μελλούσης μα

καριότητος μόνον, ή διά τον φόβον της αιωνίου κολά

σεως μόνον απέχων του κακού, και πράττων το αγα

(α) Ματθ. ς'. 1-5, ιδε και Ματθ. κέ, 1-12.
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θόν, μή αγαπών αυτό δι' εαυτό, αλλ' ώς, προς ην

αφορά μακαριότητα συντελούν, και αυτός, φησι, λίαν

ατελής τυγχάνει, και αδιόρθωτος, και ανάξιος του

σκοπού, προς ον τείνει. Ει γαρ ήν άλλως αυτώ δια

φυγείν την γέενναν του πυρός, ή τυχείν της μακα

ριότητος, ολίγον αν περί αρετής εφρόντιζε. Πάν ούν

τέλος πρόσκαιρον και κοσμικόν, ώς μη καθαρόν αίτιον

της αρετής νομιστέον. Παρά δε τα ανωτέρω ρηθέντα

καθαρώτατα αίτια, εισί και έτερα, οιονεί δευτερεύοντα,

οίς και χρησόμεθα, ότε το πρώτον και κράτιστον ου

δαμώς κωλύουσιν, ουδ' ελαττούσιν, αλλά μάλλον υπε

ρείδoυσι και κρατύνουσι. Τούτων τα κυριώτατα εισι

τάδε ά, ότι μόνη η αρετή παρέχει αληθή ανάπαυσιν

ταϊς ψυχαίς ημών β', ότι ζωοποιεί και κρατύνει την

πεποίθησιν ημών πρός τόν Θεόν γ, εμποιεί παρρη

σίαν μεγάλην ενώπιον Θεού και ανθρώπων δ, ότι

εμπνέει παραμυθίαν εν ταις θλίψεσι, και θάρρος εν τοις

δεινοίς έ, πληροί την ψυχήν πανευφροσύνου ελπίδος

περί της μελλούσης ζωής. Τα αίτια ταύτα καλούνται

σύμμικτα, ότι ουκ απήλλακται μεν όλως και ταύτα

ιδιοτελείας τινός, εισί δε πολλώ ευγενέστερα, και γί

νονται οιον αντηρίς τοίς καθαρωτάτοις αιτίοις προσαρ

μοζόμενα διό και η θεία Γραφή υποβάλλει ταύτα πολ

λάκις, ώς ότε την μεν ζωήν την αιώνιον, ώς καιρόν θε

ρισμού περιγράφει, την δε παρούσαν ώς τον της σπο

ράς. Ούτω φησίν ο θείος Απόστολος « ό εάν σπείρη άν

θρωπος, τούτο και θερίσει ότι ο σπείρων εις την σάρ

κα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρων

εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον.

Το δε καλόν ποιούντες μή εκκακώμεν, καιρώ γαρ ιδίω

θερίσωμεν, μη εκλυόμενοι » (α). Αρχέτυπον εις μίμη

(α) Γαλ. ς', 7-10.
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σιν παρέσχεν ημίν κάν τούτω ο Κύριος ουδεν γαρ έτε

ρoν έλεγεν αίτιον πάντων των υπ' αυτού πραττομένων,

ή το: « Τούτό εστι το θέλημα του πέμψαντός με πα

τρός » (α) και, « Καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ, ού

τω ποιώ » (β) και, « Ούτω ποιώ, ότι αυτός μοι εντο

λήν έδωκε κ. λ. » (γ) Έστι δε τούτο πάντως το κα

θαρώτατον των αιτίων, και το αυτό τό παρ' ημών ει

ρημένω τι γάρ αν άλλο είη το θέλημα του Θεού, ή

το επιμελώς αεί και γενναίως πράττειν μεν πάν

τα, ά γινώσκομεν προσήκοντα τη ημετέρα προς αυτόν

και προς το ομόφυλον σχέσει, φεύγειν δε ταναντία;

Τούθ' ένεκα και διαφόρων βαθμών αν είη η αρετή όσω

γαρ καθαρώτερα και ευγενέστερα τα αίτια, δι' α ζη

τείται και σπουδάζεται, και όσω μείζων η προθυμία και

η καρτερία εις το πάντα μεν τα καθήκοντα εκτελέ

σαι, πάντα δε τα αναφυόμενα ή προκείμενα κωλύματα

αφελείν, και όσω μονιμωτέρα τε και ασφαλεστέρα ή

τοιαύτη γνώμη, υπ' ουδεμιάς μεταβαλλομένη δυσχερείας,

τοσούτω και η αρετή κρείττων τε και ευγενεστέρα

αλλά και τουναντίον, τοσούτον ή της αρετης αξία εκ

πίπτει και ελαττούται, όσον αν κατά ταύτα ελλείπη.

S. 48. Περί των εν τη θεία Γραφή ονομάτων της αρετής.

Το μεν όνομα της αρετής ου σύνηθες εν ταις αγίας

Γραφαις, το δε πράγμα συχνότατα άλλοις ονόμασιν

ευρίσκεται καλούμενον οιον ά, δικαιοσύνη, καθολικώ

τερον της λέξεως λαμβανομένης, ώς το « Μακάριοι

οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην» (δ) β.,

φρόνημα του πνεύματος, αντιθέτως προς την απλώς

(α) και. ς'. 39. (β) Ιωαν. ιδ', 31. (γ) Ιωαν. ιβ. 49. (δ) Ματθ. 4. 6. -

6
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σαρκικήν ζωήν, ώς το « Το δε φρόνημα του πνεύματος,

ζωή και ειρήνη » (α) γ', αγιασμός, οίον το « Τούτό

εστι το θέλημα του Θεού ο αγιασμός υμών κτλ. » (β)

δ, φόβος Θεού, κατά το « ουκ έστι φόβος Θεού απέ

ναντι των οφθαλμών αυτών » (γ) έ, τήρησις των εν

τολών, ώς το « Η περιτομή ουδέν έστι, και η ακρο

βυστία ουδέν εστι, αλλά τήρησις εντολών Θεού » (δ)

Διά των ονομάτων τούτων δηλούται νύν μεν το πράγμα,

περί o η αρετή, νύν δε το αίτιον, εξ ού,άλλοτε δε αυτή

ή ενέργεια. Και πράγμα μέν έστιν η εκτέλεσις παντός

καθήκοντος, αίτιον δε η πρός τόν Θεόν αγάπη και η

προς το αγαθόν, και ο υιϊκός φόβος, ενέργεια δε, ο

αγιασμός, ή η τή αγιωσύνη προσέγγισις καθόλου δε

θεωρουμένη η αρετή εστι φρόνημα του πνεύματος, ήτοι

βίος όλος λογικός, ώς πρέπει τη αξία και τη κλήσει

του ανθρώπου, και οδός ασφαλεστάτη προς την ευδαι

μονίαν και μακαριότητα,

S. 49. Περί των απολύτως αναγκαίων προς την αρετήν.

Η αρετή, ώς γνώμη σταθερά και σπουδή εμμελής

του πράττειν ακριβώς πάντα τα υπο της συνειδήσεως

μαρτυρούμενα καθήκοντα, δείται τινων, ών χωρίς ανέφι

κτον τώ ανθρώπω υπάρχει. Εισί δε ταύτα γενικά μεν,

ά, πρός τό γνωστικό και τώ αυτεξουσίω, ή, όσον ένεςιν,

ακριβής και τελεία γνώσις των ημετέρων καθηκόντων.

β, ή έξις του ραδίως άμα και ταχέως κρίνειν, πότε,

που, και πώς, έκαστον των καθηκόντων εκτελείσθαι δεί,

γ', γνώμη σταθερά μηδόλως υπό των πόνων και των

άλλων δυσχερειών εν τη εκτελέσει μετατρεπομένη,

(α) τομ. ή. 5-14. (β). Α'. Θεσσαλ. δ. 3. ιδί και Εβρ. ιβ. 14. (γ) Ρωμ.

γ'. 18 και ψαλμ. λέ. (δ) Α' Κορ. Ζ'. 19.

ν
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Εδωρήθη μεν γαρ ημίν το δύνασθαι κατορθούν την

αρετήν διά του γνωστικού και του αυτεξουσίου, αλλά

και καλλιεργείας και αναπτύξεως δείται εν εκάστω

ημών διά της προσκτήσεως των ειρημένων. Καλούνται

δε ταύτα γενικά, ότι χωρίς τούτων, και το κάλλιστον

της φύσεως πλεονέκτημα άχρηστόν τε και ανωφελές

απόλλυται. Ειδικά δε, ά, άγρυπνος των θελημάτων και

ορέξεων της σαρκός επιτήρησις β', τελεία προς τας μη

δυναμένας συνυπάρχειν τη αρετή ηδονάς και λύπας αδια

φορία γ', μετριοπάθεια προς πάντα δ', ανύψωσις συνεχής

του νοός εις τον Θεόν, τον πανταχού παρόντα, και τα

πάντα γινώσκοντα, και αδεκάστως εκάστω κατά τα

αυτού έργα αποδώσοντα έ, αναλογισμός σπουδαίος της

παντοίας βλάβης και αθλιότητος, ήτις επιγίνεται παντί

τώ αμερίμνως περί αρετής έχοντι. Πάντα γάρ ταύτα

ου μόνον ραδίαν ποιούσι την κατεργασίαν της αρετής,

αλλά και κατά παντός πειρασμού ενισχύουσι. Δια τούτο

και των αρχαίων σοφών πολλοί, ούτω περί αυτών γι

νώσκοντες, παρήγγελλον ταύτα τοις φίλοις και μαθη

ταϊς, ώς κρηπίδα πάσης ηθικής μορφώσεως, οίον το τε

θρυλλημένον εκείνο «Σεαυτού κράτει, ανέχου, και απέ

χου » κτλ. Την άγρυπνον δε μάλιστα επιτήρησιν εις

τάς της σαρκός ορέξεις, την μετρίασιν των παθήσεων,

την περί τας ήδονας και λύπας αδιαφορίαν παρήγγελ

λον ιδίως οι Στωϊκοί. Τί δε περί τούτου εδίδαξεν ο

θείος ημών διδάσκαλος, ουκ άγνωστον, οίμαι, ουδενί των

πιστών. «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, έλεγεν, ίνα μη

εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε

σαρξ ασθενής» (α). Συντελεί δε μάλιστα τη νίκη του πνεύ

ματος κατά της σαρκός ή συχνοτέρα ανάβλεψις εις τον

(α) Ματθ. ις'. 24. κ. ε. 6*
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Θεόν, και εν παντί καιρώ εδείχθη υποστήριγμα της

αρετής κράτιστον, ώς εν τω Ιωσήφ, εν τη Σωσάνη,

εν τω Δανιήλ κ. λ. Ο μεν γαρ έλεγεν εν τώ πειρα

σμώ, « Πώς ποιήσω το ρήμα τούτο το πονηρόν, και

αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού; » (α), η δε « Αιρε

τώτερόν μοί εστι μη πράξασαν εμπεσείν εις τας χεί

- ρας υμών, η αμαρτείν ενώπιον Κυρίου » (β) κ. τ. λ.

Αλλ' αύτη προυποτίθησιν οικειότητα προς τον Θεόν,

και αγάπην θερμήν, και φόβον ευσεβή προς αυτόν τον

αγιώτατον και παντογνώστην «Ου παροικήσει σοι

πονηρευόμενός, φησί, ουδε διαμενούσι παράνομοι κατέ

ναντι των οφθαλμών σου » κ. λ. (γ).

S. 50. Το της αρετής αναγκαίον.

Χωρίς της αρετής ουκ άν ποτε είημεν, όπερ έδει

είναι, κατά τε την γένεσιν, και την αξίαν, και την

κλήσιν ημών και εντεύθεν το της αρετής αναγκαίον

αυτίκα δηλούται. Πάντες γαρ ημείς γένος εσμέν του

Θεού ώς κοινού πατρός, οι πάντες έχομεν το δύνασθαι

ομοιωθήναι αυτό κατά την γνώσιν του αληθούς και

την πράξιν του αγαθού, εις τούτο δε και εκλήθημεν

και προωρίσθημεν πάντες. Μόνης δε της αρετής ούσης,

δι' ής εις αυτό αφικνούμεθα, δι' αυτό και καθήκον μέ

γιστoν πάσι χρήσθαι τη αρετή προς τούτο, ώς εν τη

θεία Γραφή σαφώς διδασκόμεθα και ά, ένθα ο Κύ

ριος ημών εντέλλεται, ίνα πάντες αγωνιζώμεθα τέλειοι

γίνεσθαι, καθώς και ο πατήρ ημών ο εν τοις ουρανούς

τέλειός εςι (δ), β', ένθα ο θείος Παύλος προτρέπει

περιπατήσαι ημάς αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρέ

(α) Γεν. λθ'. 9. (β) Δευτ. ιγ'. 23. (γ) Ψαλ. έ. 4-7. (δ) Ματθ. ό. 48.
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σκειαν, εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντας και αυ

ξανομένους εις την επίγνωσιν του Θεού (α). Εν τού

τοις ου μόνον επιμελείσθαι απλώς της αρετής καθή

κειν ημίν διδασκόμεθα, αλλά και ιδίως σπουδάζειν, ίνα

διηνεκώς και προκόπτωμεν εις αυτήν. Αλλά μέχρι τί

νος, έρoιτ’ άν τις. Η αληθής αρετή ουδεν έχει τέρ

μα ώρισμένον, ουδ' αν είπoι τίς ποτε, ικανώς ήδη προέ

βην. Ουδέποτε γαρ ο δίκαιος λογίζεται εαυτόν κατει

ληφέναι ήδη πάντα, διώκει δε, ει και καταλάβη, και

αει μάλλον πεινή και διψή την δικαιοσύνην, ώστε και,

ει διά παντός έζη, διά παντός αν ηγωνίζετο δικαιότε

ρος γίνεσθαι. Ει γάρ τις αφικέσθαι βούλoιτο, όποι ούπω

αφίκετο, ουκ εφ' δ ήδη αφίκται, τούτω αρκείσθαι δεί

άμα γαρ ηγήσαιτο ικανώς ήδη προβεβηκέναι, απολείπε

ται, ει δε και λέγοι, ότι και πόρρω ήδη εληλακώς ειμι,

ουκ έτι αυτό ελπις επί τά πρόσω ιέναι. Το δε μή βού

λεσθαι επί τα πρόσω ιέναι, αμαρτία εστίν. Εκ δε τούτου

εξάγεται σαφώς, ά, ότι το καθήκον του κτάσθαι και

ασκείν την αρετήν πάντων εν γένει εστί, μηδενός εξαι

ρουμένου β', ότι το καθήκον τούτο κανονίζεται προς

το μέτρον της δυνάμεως και των άλλων χαρισμάτων

εκάστου ανθρώπου γ', ότι επίκειται τισι, διά την υπερ

οχήν και την εν τοις λοιποίς στάσιν αυτών, βαρυτέρα

η οφειλή του σπεύδειν επί την τελειοτέραν αρετήν εισι

δ' ούτοι μάλιστα οι άλλων τινών λαχόντες προίστασθαι.

Καθόλου δε, χωρίς διηνεκούς προς την αρετήν σπουδής,

ουκ αν ποτέ τις τω Θεώ ουδε τη όντως μακαριότητι

προσπελάσειεν. Εκ δε τούτου και έτερον γίνεται καθή

κον του χρήσθαι πάσιν επιμελώς και δεόντως, οίς, ή

μη ούσαν κτώμεθα, η παρούσαν προάγομεν την αρετήν

(α) Κολασ. ά. 10.
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ή γαρ των τοιούτων ολιγωρία ευθύνην επιβάλλει, και

τοσούτω μείζω, όσω και η ολιγωρία αυτή, και ο καιρός

του χρήσθαι τούτοις συχνότερος συγκυρεί. Την δε μεγίςην

ευθύνην εκείνοι μάλιστα δέχονται, όσοι κατά γνώμην

αποποιούνται την αρετήν, χλευάζοντες αυτήν ώς ευήθειαν.

S 51. Ενότης και ποικιλία της αρετής.

Η αρετή τη μεν ουσία μία εστί και αδιαίρετος, ώς

γνώμη σταθερά του πράττειν πάντα ακριβώς, άπερ υπό

του συνειδότος ώς καθήκοντα ανωμoλόγηται εκ δε

τών, περί α εκδηλούται, διάφορα είδη αυτής ωνόμασαν

οι αρχαίοι, ειπόντες θεολογικάς, ηθικάς, αρχικάς, πο

λιτικάς, και οικιακάς αρετάς. Αλλά ραδίως κατανοεί

πάς τις, ότι διά των τοιούτων ουδέν άλλο σημαίνεται,

ή τά, εν οις δηλούται και ασκείται η αρετή παρεδέ

ξαντο δε τας διαιρέσεις και προσωνυμίας ταύτας προς

ράονα και εύληπτοτέραν ταύτης διδασκαλίαν και θεο

λογικάς μεν αρετάς ηρίθμουν τρείς, την πίστιν, την

αγάπην, και την ελπίδα, αφορμήν εκ του ιερού λαβόν

τες λογίου «Νυνί δε μένει πίστις, αγάπη, ελπίς, τα

τρία ταύτα » (α), και αι τρεις γαρ αύται εις τον Θεόν

ή τάς αυτού απείρους τελειότητας ανάγονται, οίον η

μεν πίστις εις την αποκάλυψιν, αναφέρεται εις την του

Θεού σοφίαν και αγαθότητα και δικαιοσύνην, η δε ελ

πις, και εις ταύτας και εις την άπειρον αυτού παντο

δυναμίαν, η δε αγάπη εις την άρρητον αυτού τελειό

τητα και την προς ημάς άφατον ευσπλαγχνίαν και

αγαθότητα. Εν αυταίς δε και πάν άλλο καθήκον, όπερ

οφείλομεν εκπληρούν προς τον Θεόν, περιέχεται, και

(α) Α. Κορ. ιγ'. 13.
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δήλωσις αυτών τυγχάνει, οίον η προς αυτόν ευγνωμο

σύνη, η υπακοή εις τας εντολάς του αγίου αυτού νό

μου, η αφοσίωσις εις το πανάγιον αυτού θέλημα, ο φό

βος κτλ. Ηθικάς δε αρετάς έλεγoν πάσας τας, εξ ών

συγκροτείται η χρηστή και νόμιμος διαγωγή προς την

εν ημίν αυτοίς και την εν τώ ομοφύλω ανθρωπότητα,

Και συνήθως μεν, ηθικόν σημαίνει το εν γνώσει και

λελογισμένως πεπραγμένον, ενταύθα δε κυριολεκτικώ

τερον δηλοί πάσαν ενέργειαν της αρετής αναφερομένην

ιδίως εις τον άνθρωπον. "Ωστε αι ηθικαι αρεται περι

λαμβάνουσι πάντα τα καθήκοντα, όσα προς εαυτόν τις

και προς τον πλησίον εκπληρούν οφείλει διό και ο των

τοιούτων καταφρονητής, κακοήθης και αχρείος, τώ κοινώ

ιδιώματι, καλείται, ο δε των προς τον Θεόν, ασεβής

και άθεος. Αρχικάς δε πάλιν ωνόμαζoν τέσσαρας, ήγουν

την φρόνησιν, την σωφροσύνην, την ανδρίαν και την

δικαιοσύνην, καίτοι αύται ουκ εισί κυρίως ιδιαι αρεται,

αλλ' έξεις απαιτούμεναι απαραιτήτως, ώς είρηται, προς

την αρετήν. Χωρίς γαρ φρονήσεως, ήτοι χωρίς γνώ

σεως τελείας των καθηκόντων, και έξεως του κρίνειν

ετοίμως, πότε, πού, και πώς έκαστον των καθηκόντων

δει πράττεσθαι, και χωρίς σωφροσύνης, ήτοι χωρίς ισχυ

ράς κατεξουσιάσεως των ορμών και κλίσεων της σαρ

κός, και χωρίς ανδρίας, ήτοι χωρίς σταθεράς γνώμης

του αιρείσθαι πανταχού το εγνωσμένον καθήκον, παρο

ρώντα πάσαν την δοκούσαν ή πραγματικήν δυσχέρειαν,

όσον αν μεγάλη δοκή, και τελευταίον, χωρίς δικαιο

σύνης, ήτοι χωρίς εξαιρέτου προς την οσιότητα και

τάξιν και ευσέβειαν κλίσεως και αγάπης, ουδέποτε ου

δαμώς αν υπάρξειεν αρετή. Αι ειρημέναι άρα έξεις εισι

μεν, ώς είρηται, αναγκαία και απαραίτητοι προς την

αρετήν, ουκ εισί δε αύται έτεραι ειδικαι αρεταί. Πάλιν
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δε αι πολιτικαι καλούμεναι αρεται περί την ακριβή εκ

τέλεσιν τών του πολίτου καθηκόντων θεωρούνται, ώσπερ

και αι οικιακαι περί την των οικιακών διό και ουδέν

ίδιον παρά τας άλλας ηθικάς αρετάς έχουσιν. "Απασαι

δε αύται καλλύνονται και μάλλον αξιότιμοι αποβαί

νουσιν, επειδαν και το αίτιον, δι ο ενεργούνται, και το

τέλος, προς διαφορώσι, κράτιστόν τε και ευαγέστατον

ευρίσκεται και θεωρούμεναι καθόλου, ουδέν άλλο εισιν

ή εκδηλώσεις ποικίλα και διάφοροι της μιάς και αδιαι

ρέτου αρετής, ήπερ, ώς είρηται, γνώμη εστί σταθερά

και αναλλοίωτος του επιτελείν αει και πανταχού ακρι

βώς πάντα, όσα η συνείδησις ώς καθήκοντα γινώσκου

σα υπαγορεύει.

".

S. 52. Περί της αξίας της αρετής.

Τη αρετή ένεστιν ουχ απλώς σχετική τις, αλλά και

απόλυτος και εσωτερική αξία. Έστι γαρ ατεχνώς ευ

γένεια του πνεύματος και οι Στωϊκοί απεφαίνοντο, δι'

αυτήν είναι σπουδαστέαν τε και θεραπευτέαν, και αυ

την είναι και αμοιβήν εαυτής, τούτ' έστιν αυτή πλουσίως

αμείβει τους υπέρ αυτής κοπιώντας. Κατά τούτο έλεγε

και τις των σοφών, ώς ουδέν των εν τω κόσμω δύνα

ται χωρίς τινος κολάσεως και περιορισμού νομίζεσθαι

αγαθόν, πλην της αγαθής γνώμης και προαιρέσεως,

πάντα δε τάλλα επί τοσούτον μόνον λογίζοιντ αν αγα

θα, εφ' όσον η ώς έργα, ή ώς αποτελέσματα της αρε

της κρίνονται ώστε και πάσης ελπίδος ή επίτευξις,

και πάσης ευχής, και παντός τέλους η επιτυχία, και

της, εφ' ήν έκαστος σπεύδει διηνεκώς, ευδαιμονίας ή

απόλαυσις, πάντα, φημι, ταύτα, τότε μόνον δόξειεν

αν αληθώς αγαθά, όταν διά της αρετής ενεργώνται,

και επιτυγχάνωνται. Αλλά και αυτός ο θείος λόγος
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τηλικαύτην απονέμει αξίαν τη αρετή. « Επ' αληθείας,

λέγει, καταλαμβάνομαι, ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο

Θεός, αλλ' εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν, και εργα

ζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστί» (α) Ούτω και

ο Κύριος ημών πανταχού ετίμα και επαίνων ήξίου την

αρετήν, όπου αν αυτήν βλέποι, οίον, περί μεν του εν

Καπερναούμ εκατοντάρχου του εθνικού εξεφώνησε παρ

ρησία « Αμήν λέγω υμίν, ουδε εν τώ Ισραήλ τοσαύ

την πίστιν εύρον » (β) και τώ ιαθέντι λεπρό Σαμαρεί

τη είπε, « Πορεύου, η πίστις σου σέσωκέ σε » (γ) και

τη Χαναναία «Θάρσει θύγατερ! η πίστις σου σέσωκέ

σε » (δ). Τούτ' έστι το αγαθόν ουκ εξ ιδιοτελείας τε

και φιλαυτίας πραττόμενον, αλλ' εξ αγαθής γνώμης,

αει και πανταχού πάσης τιμής εστιν άξιον. Διό και ο

του Σωτήρος μακαρισμός « Μακάριοι οι πεινώντες και

διψώντες την δικαιοσύνην » (ε), και η εντολή, « Ζητεί

τε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιο

σύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (ς).

Υφίσταται δε ή της αρετής απόλυτος αξία εν τούτοις

κυρίως, ά, ότι ου μόνον η οδός εστιν η άγουσα εις την

προς τον Θεόν εξομοίωσιν, αλλά και αυτή η εξομοίω

σις β', ότι δια τούτο ουδέποτε δεί ώς μέσω μόνω χρή

σθαι αυτή ούτω γαρ απόλλυσι την εαυτης αξίαν και

τον χαρακτήρα, δι'όν και παρά τω Θεώ και παρά τοις

ανθρώποις πλείστου αξία γίνεται.

S. 53. Περί του συνδέσμου της αρετής μετά της θείας

λατρείας και μετά της ευδαιμονίας,
ί

Η αρετή εστιν ή του Θεού αληθής λατρεία, και

4

(α) Πράξ. ί. 34. 35. (β) Ματθ. ή. 10. (γ) Λουκ. ιζ. 18. (δ) Ματθ.

θ'. 22. (ε) Ματθ. έ. 6. (ς) Ματθ. ς'. 33.
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της ευδαιμονίας θεμέλιος αρραγής το μεν, ότι αύτη

εστίν η λογική λατρεία, ην παραγγέλλει ημίν ο θεό

πνευστος Παύλος, λέγων «Παρακαλώ ούν υμάς, αδελ

φοι, διά των οικτιρμών του Θεού, παραστήσαι τα σώ

ματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ

την λογικήν λατρείαν υμών, και μη συσχηματίζεσθε τώ

αιώνι τούτω, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώσει του

νοος ημών, εις το δοκιμάζειν υμάς τί το θέλημα του

Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» (α). Τούτ

έστι, τότε μόνον δοξάζομεν τόν Θεόν, και λατρεύομεν

αυτώ, έργω και αληθεία, όταν αληθώς σεβώμεθα και

τιμώμεν την αγίαν ημών σχέσιν την προς αυτόν

και την προς τον πλησίον, το ζών του Θεού αφομοίωμα,

ήτοι κατά το τέλειον αρχέτυπον ημών τον Θεόν, ζη

τώμεν και αγαπώμεν το όντως αγαθόν, και της κλή

σεως ημών άξιον. Διά τούτο και ο Κύριος εντέλλεται,

« Γίνεσθε ούν υμείς τέλειοι, καθώς και ο πατήρ υμών

ο εν τοις ουρανοίς τέλειός εστι » (β) κατά ταύτα δε

και ο θείος Ιάκωβος γράφει, « Θρησκεία καθαρά και

αμίαντος παρά τω Θεώ και πατρί αύτη εστίν, επισκέ

πτεσθαι ορφανους και χήρας εν τη θλίψει αυτών, άσπι

λον εαυτόν τηρείν από του κόσμου » (γ). Αλλά και

αντιθέτως εξηγήσατο το αυτό ο Κύριος ημών παρω

δήσας τό του Ησαίου κατά πλείστων των κατ' αυτόν

Ιουδαίων « Εγγίζει μoι ο λαός ούτος τώ στόματι αυ

τών, και τοις χείλεσί με τιμά, η δε καρδία αυτών

πόρρω απέχει απ' εμού » (δ). Όπου γαρ ουκ έστι φρον

τις ούτε ζήλος θερμός και αγνός υπέρ της σχέσεως

ημών πρός τόν Θεόν και προς το ομόφυλον, και υπέρ

των αυτή επερειδομένων και εξ αυτής γεννωμένων

(α) Ρωμ. ιβ. 1. (β). Ματθ. έ. 48. (γ) Ιακωβ. ά. 27. (δ) Ματθ..έ. 8. 9.
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καθηκόντων, εκεί και πάσα εξωτερική επιφάνεια, δόκη

σίς εστι κενή, και ουκ αληθής του Θεού λατρεία. Αρρα

γης δε θεμέλιος της ευδαιμονίας εστιν η αρετή, ότι

αμφότεραι ισχυρώς αλλήλαις συνέχονται, και ο σύνδε

σμος ούτος πολλαχώς εν ταις αγίας Γραφαίς ερμη

νεύεται. « Είπατέ, φησι, τώ δικαίω, ότι αγαθόν αυτώ

έσται, και αυτός τρυγήσει τον καρπόν του αγαθού έρ

γου αυτού » (α) και αλλαχού « Ο γάρ θέλων ζωήν

αγαπάν, και ιδείν ημέρας αγαθάς, παυσάτω την γλώσ

σαν αυτού από κακού, και χείλη αυτού του μη λαλή

σαι δόλον, εκκλινάτω από κακού και ποιησάτω αγαθόν

κτλ. » (β). Φύσει μεν έγκειται και τη ανθρωπίνη δια

νοία αδύνατον ηγείσθαι, μάλλον δε ακατανόητον το

μή ουχί εκ της προς την αρετήν σπουδής και αγαθόν

τι και ευφρόσυνον γίνεσθαι τώ ανθρώπω, αλλά και η

του Θεού σοφία και αγαθότης και δικαιοσύνη, και η

παντοδυναμία εγγυώνται ημίν περί της αληθείας τούτου,

S. 54. Ου μέντοι, επειδαν τάχιστα άρξηται τις των

ιδίων καθηκόντων επιμελείσθαι, αυτίκα και η ευδαιμονία

παραγίνεται. Μέγα γαρ και τα εξωθεν ισχύουσι προς

αυτήν, και κωλύσαι πολλάκις δύνανται την του εναρέτου

ανθρώπου ευδαιμονίαν αλλ' ουχ ούτω και διά παντός

έσται, αλλ' απολαύσει πάντως ποτέ ο δίκαιος του καρ

που των έργων αυτού, ώσπερ και ο αψευδής του Θεού

λόγος, και η εσωτερική της ημετέρας συνειδήσεως φωνή

τρανώς ημάς βεβαιούσιν. Ου νομιστέον δε την ευδαιμο

νίαν ούτω τη αρετή συνέχεσθαι, ώς το αποτέλεσμα τη

αιτία, ει γαρ, θάτερον αν αναγκαίως το έτερον προήγε,

και ουκ έτ' αν είη δώρον Θεού ή ευδαιμονία, αλλά της

ανθρωπίνης δυνάμεως φυσικόν προϊόν, ούτω πενιχρόν,

(α) Ησαι. γ. 10. (β). Α'. Πετρ. γ'. 10-14.
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και ατελές και ευμετάβολον, ώσπερ και η παράγουσα

αυτό δύναμις, ώστε και του πάντων εναρετωτάτου μι

κρά τις και ου πάνυ πολλου αξία ευρίσκοιτ' αν η ευ

δαιμονία. Αλλ' η θεία Γραφή, ώς έργον της του Θεού

απείρου σοφίας και δυνάμεως και αγαθότητος και δι

καιοσύνης και αγιωσύνης ταύτην παρίστησι, της αει

και δυναμένης και βουλομένης κατ' αξίαν αμείβειν έκα

στον. Διό και κρηπίδι εφεδράζει ακραδάντω η ημετέρα

ευδαιμονία, εάν της αρετής καρτερώς εχώμεθα, και ώς

έργον της υψίστης σοφίας και δικαιοσύνης, ποικίλη τις

εστι, και ανάλογος αεί τη του ανθρώπου σπουδή και

τη αληθεί αξία. Και τοιούτος μεν ο της αρετής και

της ευδαιμονίας σύνδεσμος.

S. 55. Περί της μακαριότητος ακριβέστερον.

Περί ευδαιμονίας δε και μακαριότητος λέγουσι, προσ

εκτέον ημίν εστι, μή εκ των φαινομένων παραγόμενοι,

την σκιάν αυτής αντί του πράγματος λαμβάνωμεν, μα

καριότητα ηγούμενοι την των σωματικών ηδονών από

λαυσιν, ή την περιουσίαν των προσκαίρων αγαθών, και

το του βίου αμέριμνόν τε και ατάραχον συντελεί μεν γαρ

και ταύτα τη του ανθρώπου ευημερία, ουκ ισχύουσι δε

μόνα μακάριον αποδείξαι τον άνθρωπον, ουδε παρασχεϊν

αυτώ την σπουδαζομένην ευδαιμονίαν και γαρ και η

κτησις αυτών, πολλών πόνων δείται, και η διατήρησις,

φροντίδων και θλίψεων, και ουδ' ούτως ασφαλή εισιν,

έτι δε και παντελώς ανέφικτα τοις πολλοίς, ώς τώ μεν

της ικανότητος, τώ δε του καιρού, άλλω δε και αμ

φοτέρων προς την κτησιν ελλειπόντων. Την δε μακα

ριότητα ασφαλές τι και μόνιμον είναι δεί, είτα δε και

παντί τω έχοντι επιμελείσθαι της αρετής ευπόριστον.
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Κακείνοδε ρητέον, ότι της μακαριότητος, ετέρα μεν η εν τω

παρόντι βίω εφικτή, ετέρα δε η εν τώ μέλλoντι προσδο

κωμένη, και η μεν, εν τη ευαρέστω γαλήνη της ψυχής

υφίσταται, τη αει τώ εναρέτω, οτε μεν εκ της αγαθής

συνειδήσεως, οτε δε εκ της σταθεράς αυτου πεποιθή

σεως επί τον Θεόν παραγινομένη. Οίδε γαρ, ότι « οφθαλ

μοί αυτού επί δικαίους, και ώτα αυτού εις δέησιν αυ

των » (α), και δύναται λέγειν μετά του μακαρίου Παύ

λου « Η καύχησις ημών αύτη εστί, το μαρτύριον της

συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού

ανεστράφημεν εν τω κόσμω » (β). Η δε τοιαύτη μα

καριότης δύναται και πάσι τοις εν ανθρώποις δεινοίς

συνείναι, οίον τη πενία, τη ανάγκη, τη έξωθεν καταπιέ

σει, ταις σωματικαίς οδύναις, και πάση άλλη απορία.

Διά τούτο έλεγεν ο Κύριος προς τους εαυτού μαθη

τάς, « Μακάριοι εστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώ

ξωσι και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ' υμών ψευδό

μενοι ένεκεν εμού » (γ). Η γαρ, ουκ ήν αυτός μα

καριώτατος, ότε διήρχετο ευεργετών (δ), καίτοι τοιαύ

τη πενία συζών, ώστε και λέγειν, «Αι αλώπεκες φω

λεους έχoυσι, και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώ

σεις, ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφα

λήν κλίνη; » (ε) Ουκ ήν, ότε απήγον αυτόν εις το

σταυρώσαι, και επί του σταυρού, ότε το πνεύμα τώ

ιδίω πατρί παρεδίδου; Ουκ ην μεν πάντως ορατή εκεί

ή μακαριότης ώς έγκλειστος εν αυτώ, ήν δ' όμως μα

καριότης αληθής. Ολως δε, η μακαριότης κατάστασίς

εστιν ου τοίς του σώματος οφθαλμοίς ορατή, αλλά μό

νω τώ κατέχοντι ταύτην αισθητή. Αναμνησθήτω τις

ενταύθα του σοφου Σόλωνος και του πλουσίου Κροί

(α) Α'. Πετρ. γ'. 12. (β) Β. Κορ. ά. 12. (γ) Ματθ. έ. 11. (δ) Πραξ. ι.

38. (ε) Ματθ. η'. 20. -
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σου, λέγει δε και ο Απόστολος « Έστι δε πορισμός

μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκείας » (α). Και τοιαύτη

μεν η εν τώ παρόντι εφικτή μακαριότης ή δε εν τω

μέλλoντι υπό του εναρέτου προσδοκωμένη μόνον εκ

της θείας Γραφής γνωσθείη άν. Διδάσκει ούν υφίστασθαι

ταύτην, ά, εν τη τελεία απαλλαγή πάντων των δεινών,

των εν τώ παρόντι συμβαινόντων ημίν, των μεν εκ της

ιδίας ημών ασθενείας τε και διαφθοράς, των δε εκ της

σχέσεως ημών προς το ομόφυλον, και εξ άλλων τινών

β, εν τη πολλώ τελειοτέρα επιγνώσει του Θεού

και αγάπη και εξομοιώσει προς αυτόν γ', εν τη οι

κειοτέρα κοινωνία και τώ συνδέσμω μετά των μακα

ρίων πνευμάτων και πάντων των απ' αιώνος δικαίων

και αγίων δ, εν τη αιωνίω και αλήκτω πάντων τού

των απολαύσει. Τοσαύται δ' εισιν αι περί τούτου μαρ

τυρίαι, ώστε αδύνατον πάσας ενταύθα παραγαγείν, ικα

νόν δε υπομονήσαι τινων και πρώτον Ιωάννης ο του

Κυρίου ήγαπημένος μαθητής λέγει «Ου πεινάσουσιν

έτι, ουδε διψήσουσιν έτι, ου δε μη πέση επ' αυτούς ο
2»

ήλιος, ουδε πάν καύμα » (β) είτα δε ο θείος Παύλος
α

« Α οφθαλμός ουκ οίδε, και ούς ουκ ήκουσε, και επί
«Α ρ" Α'

καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ήτοίμασεν ο Θεός τοις

αγαπώσιν αυτόν » (γ). Πάλιν δε ο επιστήθιος του Κυ

ρίου μαθητής « Αγαπητοί, λέγει, νυν τέκνα Θεού ε

σμεν, και ούπω εφανερώθη τι εσόμεθα, οίδαμεν δε, ότι

εάν φανερωθή, όμοιοι αυτώ εσόμεθα, ότι οψόμεθα αυτόν

καθώς εστί » (δ) και αυτός δε τελευταίον ο Κύριος

ημών είρηκε περί τούτου « Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν

ώς ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών» (ε)

Αλλά ταύτα πάντα ουκ εισίν ερμηνεία τελεία της έν

(α) Α'. Τιμ. ς'. 6. (β) Αποκαλ. Ζ. 16. (γ) Α' Κορ. β. 9. (δ) Α. Ιωαν.

γ'. 2. (ε) Ματθ. ιγ. 43.
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τώ μέλλoντι αποκειμένης τό της αρετής γνησίω φίλω

μακαριότητος, ου γαρ ενδέχεται τοιαύτην τοις ανθρώ

ποις γενέσθαι, αλλά περιγραφή τις μόνον και αύτη ατε

λής διά την του ανθρωπίνου νοός φυσικήν σθένειαν.

Αλλ', ώς είρηται, την αρετήν ζητητέον και σπουδαςέον

περί αυτήν ου διά τας ελπίδας ταύτας μόνον, αλλά και

δι' εαυτήν ούτω γαρ αν είη ο δίκαιος εντελώς μακάριος,

όταν αμφότερα, όσον ένεστι, κατέχη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝς.

S. 56. Της κακίας και αμαρτίας όρος και αίτια.

Η κακία ου μόνον αρετής εστιν έλλειψις, αλλά και

το ταύτη αντίθετον. Έστι γάρ ροπή της ανθρωπίνης

φύσεως εις διαγωγήν εναντίαν τη προς τον Θεόν και

τη προς τον πλησίον ημών σχέσει, και τη ευταξία,

ήν ο ηθικός νόμος τηρείν αεί εν ημίν διακελεύεται,

Η δε τοιαύτη ροπή εις φαύλην όντως επ' ευκαιρίας

και διεστραμμένην διαγωγήν μεταβάλλεται διό και

αμαρτωλός, ο παρανομία συζήν προαιρούμενος, και βίον

διεφθαρμένον ασπαζόμενος. Τοιαύτη δέ τις ήν και η

των πρωτοπλάστων αμαρτία, καθάπερ και πάσα άλλη

παρά τον ηθικόν νόμον προαιρετικώς πραττομένη πρά

ξις διότι και η προπατορική αμαρτία, ώς ροπή της

ανθρωπίνης φύσεως προς την αντικειμένην τώ ηθικώ

νόμω διαγωγήν, ουδόλως προσήκε τη υπό του νόμου

σκοπουμένη και παραγγελλομένη ευταξία τάχιστα γαρ,

επικρατήσασα, εις πράξιν και διαγωγήν όντως φαύλην

απέβη. Την δε ροπήν ταύτην της ανθρωπίνης φύσεως

παράγει η πίστις εκ της των πρωτοπλάστων αμαρ

τίας, ην ώς πολλών κακών αιτίαν, και πηγήν πάντων

Ι
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των εκουσίως υπό των ανθρώπων αμαρτανομένων δεί

κνυσι. Κυριώτατα δε των κακών τούτων εισί ταύτα,

ά, επιθυμία μεν σφοδρά και αλόγιστος των ταις

αισθήσεσιν ήδέων, αποστροφή δε των ανιαρών β', ακη

δία και αηδία παράδοξος εις το μανθάνειν και κατανοείν,

ώς έδει, την προς το θείον και προς το ομόφυλον η

μών σχέσιν, αντίστασις δε εις τον επ' αυτή τη σχέ

σει στηριζόμενον ηθικόν νόμον γ', ολιγωρία μεγάλη

του παραβάλλειν και σταθμίζειν εκάστην πράξιν προς

τον ηθικόν νόμον δ', αμέλεια και αδιαφορία προς

πάντα τα τη αρετή βλαβερά και ανατρεπτικά. Πάντα

δε ταύτα ομού, και έκαστον ιδίως παρέχουσι διηνεκώς

τη εν τη φύσει του ανθρώπου ροπή αφορμάς, ίνα ταναν

τία τη υπό του ηθικού νόμου παραγγελλομένη ευτα

ξία πράττη. Τούτοις δε προστίθενται ως βοηθητικά

τη ειρημένη ροπή και τάδε, ά, η κακή και διεφθαρ

μένη αγωγή β, η ελλειπής και ψευδής διδασκαλία εις

τα της πίστεως γ', τα κακά παραδείγματα και αι τοι

αύται συναναστροφαί δ, πολλά των περί ημάς ερεθί

ζοντα και σφοδρώς ανακινούντα τάς επιθυμίας της

σαρκός.

2. 57. Η μεν ούν κακή αγωγή συντελεί τη του

ανθρώπου διαφθορά, ότι εκ παίδων ορά και μανθάνει

παρά τε των γονέων και των άλλων οικείων και των

συμπαικτόρων αυτού πολλάς απάτας και προλήψεις και

κακοηθείας, πολλήν εχούσας την επιρροήν εις το ήθος

και την πολιτείαν αυτού, άλλως τε, και αν διά χρό

νου μακρού μή συνίδη ταύτας μηδε νοήση, ότι τοιαύ

ται εισιν. Εκ παίδων πολλάκις διδασκόμενος μανθάνει

τα πάντα κατά την επιφάνειαν ή την εξ αυτών πρόσκαι

ρον βλάβην ή ωφέλειαν, ουχί δε κατά την εσωτερικήν

αξίαν τιμάν αλλά πόσα κακία και ήδύνουσι μάλλον,
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και πρόσκαιρον κέρδος φέρoυσι μείζον, ή η αυστηρά κα

καθαρά αρετή! .

Αλλά και η ελλιπής ή ψευδής διδασκαλία εις τα

της πίστεως ουχ ήττον παραγωγός της κακίας γίνε

ται. Ει γάρ τις εκ παίδων διδάσκεται εις μόνον το εξω

τερικόν της πίστεως αφοράν, και τούτο μόνον τηρείν,

ραδίως επεισέρχεται αυτό η κακή και ψευδής δόξα, ότι

ουκ επί την ηθικήν και χρηστην αγωγήν ο Θεός επι

βλέπει, εάν μόνον τα της εξωτερικής λατρείας ακρι

βώς πράττωνται. Εκ δε τούτου πολλοί πολλαχού φαί

νονται ακριβείς μεν και λίαν προσεκτικοί πάσι τοις

προς την εξωτερικήν λατρείαν, έργα δε παράνομα πολ

λάκις εργαζόμενοι παρρησία, και μετά δόλου και αδι

κίας πολιτευόμενοι, και έχθραν και μίσος κατά του

πλησίον εν τη καρδία περιφέροντες, και κριται αδ ώ

πητοι των άλλων γινόμενοι, όσοι αν μη ικανώς θερα

πεύωσιν αυτούς, ή μή κατά το αυτοίς αρέσκον διά

γωσιν. - , --

Ούτω δε και το κακόν παράδειγμα οι γαρ πλείστοι

των ανθρώπων oυ κατά τινας αρχάς τον βίον διά

γουσιν, αλλ' ή κατά τας εαυτών επιθυμίας, ή ώς αν άλ

λους ορώεν διάγοντας, ή ακούοιεν. Μιμηλότατοι δε μάλιςα

οι νέοι διό και πολλοί τούτων εκ της άγαν ταύτης ,

ροπής εις το μιμείσθαι τους άλλους, εις το βάραθρον

της διαφθοράς εμπίπτουσιν. Αλλά και αυτοί οι ταϊς

αρίστας αρχαίς κατηρτισμένοι, ουκ ασφαλείς αεί από

του μιάσματος του κακού παραδείγματος διαμένουσιν.

« Ο γαρ απτόμενος πίσσης μολυνθήσεται, κατά τον

Σειράχ, και ο κοινωνών υπερηφάνω ομοιωθήσεται αυ

τώ » (α). Έτι δε και αι κακαι συναναστροφαί ουχ ήττον

(α) ιγ'. 1.



82 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

αίτια διαφθοράς εισι. «Μη πλανάσθε αδελφοί, φησίν

ο μακάριος Παύλος (α), φθείρουσιν ήθη χρηστα ομιλίαι

κακαί » αει γάρ τις και λεληθότως αποφέρεται τι και

του βίου και του φρονήματος των, οις επί πολύν χρό

νον συνδιάγει, και ους συνεχώς oρά διό και μέγα λυσι

τελεί το εξετάζειν αεί, τίνες εισίν, οίς συζώμεν και συν

αναστρεφόμεθα. « Μετά γαρ οσίου, όσιος έση, και μετά

αθώου, αθώος έση, και μετά στρεβλού διαστρέψη». (β).

Πολλά δε και άλλα κατά συγκυρίαν προσπίπτοντα, και

την φαντασίαν ισχυρώς ερεθίζοντα, επικίνδυνα προς το

ήθος γίνονται οιoν, ηλίκον ερεθισμόν, και ταραχήν και

αταξίαν ίσχυσε πολλάκις παραγαγείν και εν βλέμμα

αφύλακτον εις ό,τι εξάπτει την φαντασίαν και τας

αισθήσεις προσβάλλει. Έτι δε μάλλον η αρετή κινδυ

νεύει, επειδάν τις οίκοθεν τάς εις τα τοιαύτα ευκαιρίας

ζητή, ή προς θεάματα άσεμνα κεχηνώς, ή πλάσματα

της φαντασίας αναγινώσκων, ή λόγων τοιούτων ακροώ

μενος. Έτι δε και η του έργου ιδιότης, περί ό τις ασχο

λείται, και η ευτυχία και η δυστυχία, και πολλά άλλα

παρέχoιεν αν αφορμήν τη αρετή, ώστε κινδυνεύειν, καί

τοι τούτο εκ του ανθρώπου μάλλον και της αυτού γνώ

μης, ή εκ των πραγμάτων γίνεται ταύτα γάρ αφορμήν

μόνον παρέχει προς την του ηθικού νόμου αθέτησιν, και

την των καθηκόντων, άτινα εκ της σχέσεως ημών προς

τον Θεόν και προς το ομόφυλον παράγονται. Διό και

ή θεία Γραφή λέγει «Έκαστος πειράζεται, υπό της ιδίας

επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος » (γ).

S. 58. Η, περί ης ο λόγος, επιθυμία ουδέν άλλο

εστίν, ή ή προς την ευπάθειαν των αισθήσεων υπερι

σχύουσα ροπή του ανθρώπου, δι' ην απερισκέπτως και

(α) Α' Κορ. ιέ. 33. (β) Ψαλμ. ιζ 25 (γ) Ιακώβ, ά. 14.
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μεθ' ορμής ισχυράς χαίνει μεν προς την ηδονήν, απο

στρέφεται δε μετά φρίκης το ταίς αισθήσεσιν αηδές.

Εκ δε τούτων αμφοτέρων πολυτρόπως παραφέρε

ται εις αθέτησιν της αρετής και εις την πράξιν της

αμαρτίας. Πολλά γαρ υπάρχουσιν ήδέα μεν τη αισθήσει,

τη δε προς το θείον και προς το ομόφυλον ημετέρα

σχέσει εναντία και ανάρμοστα, και διά τούτο υπό του

ήθικού νόμου κωλυόμενα. Εάν ούν αλογίστως διά το

της επιθυμίας σφοδρον και θερμόν απολαύωμεν τού

των ώς ήδέων τη αισθήσει, εκτρεπόμεθα του ηθικού

νόμου και της ιεράς εκείνης σχέσεως, ήπερ ο νόμος

επερείδεται, και των εξ αυτής καθηκόντων όπερ εστί

πράττομεν την αμαρτίαν. Αλλ' ώσαύτως υπάρχουσι

και πολλά των τη αισθήσει αηδών, άτινα χρή εκου

σίως αναδέχεσθαι, και μετά γενναιότητος υπομένειν,

ίνα διατηρήται και μη διαρρήγνυται η ειρημένη σχέ

σις διό και υπό του ηθικού νόμου παραγγέλλονται

Εάν ούν και ταύτα αλογίστως, ώς απαρέσκοντα τη

σαρκί, φεύγη τις, πάλιν αθετεί τον νόμον, πάλιν αντι

πράττει τη ιερά σχέσει, πάλιν πράττει την αμαρτίαν. Η

μεν ούν πρώτη διά της παρανόμου και παρά το κα

θήκον απολαύσεως των ήδέων γίνεται ή δε δευτέρα,

διά της παρανόμου και παρά το καθήκον φυγής των

αηδών εν αμφοτέρας δε προσβάλλεται σφοδρώς η α

ρετή. Κάν δε, μετά το πρώτον αμάρτημα, πάλιν εμ

μένη τις έτι μάλλον τώ της σαρκός θελήματι, τού

του ή αρετή κατά κράτος απόλωλε, και αυτός μεν

απονενοημένος αμαρτωλός εστιν, η δε κατάστασις αύτη

ονομάζεται κακία και διαφθορά. Εκ τούτων ούν δη

λούται, τί αν είη πειρασμός εις αμαρτίαν περίστασις

δηλονότι, καθ' ην το αθέμιτον παρίσταται ώς ήδυ τώ

ανθρώπω, και τώ ήδεί δελεάζει αυτόν, και εξέλκει εις
μ- ήί

/
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την πράξιν αυτού, ώστε κινδυνεύει άπιστος τη αρετή

και τώ καθήκοντι γενόμενος αμαρτήσαι. Ο πειρασμός

άρα και ευκαιρία τυγχάνει επαμφοτερίζουσα, ή εις αύξη

σιν της αρετής, ή εις ζημίαν και απώλειαν αυτής. Διό

και η Γραφή μακαρίζει τους υπομένοντας πειρασμόν,

« Μακάριος ανήρ, ός υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος

γενόμενος, λήψεται τον στέφανον της ζωής,» κτλ. (α)".

Προέρχονται δε κυρίως οι πειρασμοί ά, εκ του αισθη

τικού του ανθρώπου και των ποικίλων αναγκών αυτού,

β, εκ του ιδιώματος των περί αυτό πραγμάτων γ,

εκ της εκάστου γνώμης. Και ώς μεν άπλαί του νοός

παραστάσεις ούτε κακαι εισιν, ούτε ζημίαν φέρoυσι,

τώ δε ασμένως τούτοις προσκειμένω, και υποχωρούντι

αυτοίς, άλλως τε και επειδαν το αθέμιτον αυτών συνή,

λίαν επικίνδυνοι και βλαβεροί. « Έκαστός, φησι, πει

ράζεται, υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δε

λεαζόμενος, είτα ή επιθυμία συλλαβούσα, τίκτει αμαρ

τίαν, ή δε αμαρτία αποτελεσθείσα, αποκύει θάνατον» (β).

Όταν δε και εκουσίως ζητη και καλή τους πονηρούς

λογισμούς, κάν ύστερον αγωνισθή απελάσαι αυτούς,

ουκ έτι αθώος έσται, ότι εκουσίως εφείλκυσεν αυτούς,

$. 59. Ουδείς μεν κυρίως υπό του Θεού πειράζε

ται εις το κακόν, ώς φησιν ο μακάριος Ιάκωβος

« Μηδεις πειραζόμενος λεγέτω, ότι από Θεού πειρά

ζομαι ο γαρ Θεός απείραστός εστι κακών, πειράζει

δε αυτός ουδένα » (γ). Αλλ' ουχ ήττον αληθές και

ότι συγχωρεί, ίνα ποικιλοτρόπως έλθωμεν εις πειρα

σμόν, ή προηγουμένως ευδοκών πειράζεσθαι ημάς, ή

παραχωρών, αλλ' αει προς αγαθόν τέλος, προς δοκι

(α) Ιακωβ. ά. 12-15. - Οπως ούν ράόν τις τά του Αποστόλου κατανοήση,

αναμνησθήτω των πρωτοπλάστων, επιστησάτω δε τον νούν και επί την ιδίαν πεί

ραν. - (β) Ιακώβ. ά. 14=15. (γ) Ιακώβ. ά. 13.
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μασίαν και στεφάνους πλείους (α). Ούτω διδάσκει ο

θείος Παύλος λέγων « Πιστός δε ο Θεός, δς ουκ εά

σει υμάς πειρασθήναι υπέρ δ δύνασθε, αλλά ποιήσει

συν τώ πειρασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι υμάς

υπενεγκείν» (β). Μάρτυρες δε τούτου, αυτός ο μακά

ριος Παύλος, και ο Ιώβ, και ο Τωβίας, και άλλοι

πλείστοι όσοι. Γίνεται δε ταύτα ά, ίνα δια των πειρα

σμών γυμνάζηται και κρατύνηται η αρετή ημών « Η

γαρ δύναμίς μου, φησίν, εν ασθενεία τελειούται » (γ).

β, ίνα μάλλον τη ημετέρα ασθενεία τε και ανικανό

τητι προσέχωμεν ο Εδόθη μοι σκόλοψ τη σαρκι, άγ

γελος Σαταν, ίνα με κολαφίζη, ίνα μη υπεραίρωμαι» (δ),

γ', ν' απιστεί μεν ημίν αυτοίς, πεποιθένα δε μάλλον

επί τόν Θεόν διδασκώμεθα, και εις αυτόν ατενίζειν

και προστρέχειν εν τοις κινδύνοις και εν ταις ανάγκαις

δ, ίνα εκ του ύπνου εις ενέργειαν μείζονα και νη

φαλιότητα εξεγειρώμεθα (ε) έ, ίνα καιρόν λάβωμεν

εις νίκην μεγάλην « Ο δοκών εστάναι, βλεπέτω μή

πέση (ς).

S. 60. Κανόνες περί των πειρασμών,

Α'. Μήτε καταφρόνει των πειρασμών, μήτε ζήτει

αυτούς μετ' ελαφρίας, αλλά και επιόντων, μη αποδει

λία. Το μεν γαρ αμερίμνους τε και υβριστάς απεργά

έ.

Φ

(α) Ιδε Θεοφυλ. Ερμ. εν τη προς Εβρ. ιβ'. 5. (β) Α' Κορ. ί, 13. (γ) Β'.

Κορ. ιβ. 9. - « Ουδε επιόντας κωλύει τους πειρασμούς ο Θεός, πρώτον μεν, ίνα

μάθης ότι πολλό γέγονας ισχυρότερος, είτα δε, ίνα μένης μετριάζων, και μηδε τό

μεγέθει των δωρεών επαρθής, των πειρασμών συστέλλει σε δυναμένων. » Χρυσοστ.

Ομιλ. ιγ', εις Ματθ. - (δ) Β. Κορ. ιβ'. 7. - (ε) « Νυστάζοντας ημάς και κα

ταπίπτοντας αφυπνίζειν είωθε των πειρασμών η φύσις, και διεγείρειν, και ευλα

βεστέρους ποιείν. » Χρυσοστ. Ομιλ. ιδ'. προς τους εν Αντιοχ, - (ς) Α'..

Κόρ. ί. 12.
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ζεται το δε τον μεν κίνδυνον αύξει, το δε θάρρος και

τον λογισμόν αφαιρείται, οις έπεται η πτώσις.

Β. Αγρύπνει προνοητικώς, και μάχου γενναίως, ένα

τενίζων εις τον Θεόν, και φυλαττόμενος απο πάντων

άπερ αν η υπό του θείου νόμου κατηρτισμένη συνεί

δησις αποδοκιμάζη. Οσω γαρ θαμινώτερόν τις τας

αθεμίτους της σαρκός ορέξεις απαναίνεται, τοσούτω

μάλλον και η ισχύς αυτών ασθενεί, και ο κίνδυνος του

πειρασμού ελαττούται, το δ’ αμέριμνον προσέλκει και

υποθάλπει αυτούς « Εν τω καθεύδειν τους ανθρώπους,

λέγει ο Σωτήρ ημών, ήλθεν αυτού ο εχθρός, και

έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον του σίτου, και απήλθεν» (α).

Αλλά και εν αυτώ τώ αγώνι ουδέν βλαβερώτερον της

δειλίας και αστασίας, ή της νωθρείας. Τούτο γαρ και

ή πείρα διδάσκει, και η Γραφή βεβαιοί λέγουσα « Η

καρδία μου έταράχθη. Εγκατέλιπέ με η ισχύς μου,

και το φώς των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστι

μετ' εμού » (β). Και εν πολλοίς μεν των πειρασμών

ή

ή

προσήκει γενναίως ανθίστασθαι, εν άλλοις δε κράτι

στον το πάντα καταλιπόντα φεύγειν, εν αμφοτέροις δε

θάρρους δεόμεθα και σταθερότητος, να πιστοί τη τε

αρετή και τώ καθήκοντι διαμένωμεν.
-

Γ. Μνημόνευε του θανάτου και του τάφου, εις όν

ποτε, ίσως δε και μετ' ολίγον, καταβήση.

Δ'. Αναλογίζου την φοβεράν κρίσιν, εν ή παρά του

παντογνώστου και αδεκάστου κριτου αιτηθήση λόγον

περί παντός έργου σου και λόγου,

Ε. Διανοου τον ουρανόν και τον αποκείμενόν σοι

εκεί, εάν γενναίως αγωνισάμενος νικήσης, αμαράντι

νον της δόξης στέφανον «Ονικών, φησι, δώσω αυτώ

(α) Ματθ. ιγ. 25. (β) Ψαλ, λζ. 10.
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καθίσαι μετ' εμού εν τω θρόνω μου, ώς καγώ ενίκη

σα, και εκάθισα μετά του πατρός μου εν τω θρόνω

αυτού » (α).

ς. Αναλογίζου την οδυνηράν κόλασιν, ήν σεαυτώ

παρασκευάζη ηττηθείς, ή γούν προκαταληφθείς, ή συναρ

παγείς εν τω πειρασμώ.

Ζ. Μέμνησο, ότι επιβλέπει σε ο Θεός εν τώ αγώνι,

και ουκ έστιν αργός των τοιούτων θεατής, αλλά και

ενισχύει τον ασθενή, και θάρρος εμπνέει τώ δειλώ και

μικροψύχω, ει πεποιθότως εις αυτόν ατενίζοι.

Η. Τρέπoυ ταχέως εις έργον, δεόμενον και της

του πνεύματος και της του σώματος άμα ενεργείας.

Διά τούτων ούν και των τοιούτων ου χαλεπώς αντι

στησόμεθα τους πειρασμούς, και την νίκην ασφαλώς

αρούμεθα. Και ηττηθέντας μεν, λυπηθήναι χρή επί

τούτω' πώς γαρ ού, ει σωματικής ένεκα ηδονής ή

άλλου κέρδους εφημέρου την αξίαν ημών κατησχύνα

μεν, αθέμιτα πράξαντες, και του ηθικού νόμου παρα

βάται γενόμενοι, ου δεί δε μικροψυχείν τε και απο

δειλιάν, αλλά νηφαλιωτέρους τε και προνοητικωτέρους

γίνεσθαι νικήσαντας δε, ου χρή υπνώττειν και αμε

ρίμνως διάγειν, εν ασφαλεία τελεία νομίζοντας είναι

ήδη, ουδε εφ' ημάς αυτους πεποιθέναι, αλλ' επί την

του Θεού πατρικήν χείρα, την ανορθούσαν και διακρα

τούσαν ημάς, και ταύτην μεγαλύνειν μετά πάσης ευ

χαριστίας επί πάση νίκη « Τα ελέη Κυρίου, ότι ουκ

εξέλιπέμε, ότι ου συνετελέσθησαν οι οικτιρμοί αυτού» (δ).

S. 61. Περί των σατανικών πειρασμών,

Και εν ταις αγίας Γραφαίς και εν τοις των αγίων

(α) Αποκαλ. γ'. 21. (β) Θρην. Ιερ. γ', 22.
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Πατέρων της εκκλησίας συγγράμμασι πολλάκις γίνε

ται μνεία περί των σατανικών πειρασμών, εξ ών γί

νεται ά, η πώρωσις του πνεύματος β', ή της αλη

θείας διαστροφή γ', ή του αγαθού βιαία κατάθλιψις

δ, τα πονηρά βουλεύματα έ, ανία διά φρικτών και

βδελυρών εικόνων κ. λ. Αι δε περί τούτων μάλιστα

περίεργοι μαρτυρία της αγίας Γραφής, εισιν αύται.

« Του διαβόλου ήδη βεβληκότος εις την καρδίαν Σί

μωνος Ισκαριώτου, ίνα αυτόν παραδώ» (α). Και, «Φθό

νω δε διαβόλου ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον,

πειράζουσι δε αυτόν οι της εκείνου μερίδος όντες» (β).

Ει δ αμέσως, ή εμμέσως μόνον ισχύει ο Σατανάς

πονηρούς διαλογισμούς ανακινείν εν τη του ανθρώπου

διανοία, ου παρά πάντων ομολογείται, ουδε πόσοι και

ποίοι αν είεν οι σατανικοί πειρασμοί, ουδε τεκμήριον

υπάρχει ασφαλές, ώ αν των άλλων διακρίνωνται. Αλλ'

ώς περί των άλλων είρηται, ούτω και περί τούτων.

Ου χρή αποδειλιάν ουδε προς αυτούς, αλλά τους αυ

τοις χρηστέον, οις και προς εκείνους. « Αγρυπνείτε,

ενετείλατο περί πάντων τούτων ο Κύριος, αγρυπνείτε

και προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν. »

Αριστον δε όπλον κατά του διαβόλου, το μηδενί μη

δέποτε επιχειρείν, ών αν αυτός λέγη. Προσεκτέον τοί

νυν παντί ερεθισμό προς αθέτησιν του καθήκοντος,

και προς πάν κακόν, ώς εν τω παραδείγματι διδασκό

μεθα του σώφρονος Ιωσήφ, και της Σωσάννης, προ δε

πάντων, εν αυτώ τω του Σωτήρος ημών Ιησού Χρι

στου (γ).

S. 62. Η γένεσις της αμαρτίας,
Χ ί. . -",

Τα τη σαρκι συμφέροντα εναντία εισι πολλάκις τοίς

(α) Ιωάν. ιγ'. 2. (β). Σοφ. Σολωμ β'. 24. (γ) Ματθ. δ'. - ο λ .
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τώ πνεύματι, και αλλήλοις αντιμάχονται. Επει δ'

εκάτερον τότε πνεύμα και η σαρξ ρέπει προς την της

εαυτού ορέξεως θεραπείαν, ορέγεται δε πολλάκις ή

σαρξ τοιούτων, οια ουδε τή αξία, ουδε τη κλήσει του

πνεύματος πρέπουσι, και ταύτα σφοδρώς και βιαίως

ζητεί, το δε πνεύμα της εαυτού αξίας και κλήσεως

επιλανθανόμενον, ενδίδωσι τή της σαρκός αθεμίτω ορέ

ξει, εκτελείται η αμαρτία. Συμβαίνει μεν ύστερον πολ

λάκις μετά την της σαρκικής ορμής λώφησιν, εφιστά

μενον προσεκτικώτερον τοίς πεπραγμένοις το πνεύμα

συνιέναι το κακόν, όπερ εκ συναρπαγής υπενδόν έπραξε,

και μετανοείν, και λυπείσθαι, και αποδοκιμάζειν την

εαυτού άλογον συναίνεσιν αλλ' η σαρξ κατισχύσασα

άπαξ, σφοδροτέρα αύθις και συνεχέστερον επανίσταται

κατά του πνεύματος, και αιχμαλωτίζει αυτό μάλλον,

κατεργαζομένη το εαυτης θέλημα, και πριν αν έτι το

πνεύμα εκ της νωθρείας αυτού ανανήψαν διανοηθή, και

κρίνη περί της κακίας αυτού κακ τούτου η τελεία του

πνεύματος υποδούλωσις, η ούτως αισχρά και επονεί

διστος και κακωτική τώ ανθρώπω. Και ούτω μεν εγ

γίνεται τοις πλείστοις η αμαρτία και η κακία, πριν

αν συνιώσι και επιστήσωσι τον νούν αυτή. Διά τούτο

και ο Κύριος ημών έλεγεν « Αμήν λέγω υμίν, πάς

ο ποιών την αμαρτίαν, δούλός εστι της αμαρτίας» (α),

και ο μακάριος Παύλος « Ουκ οίδατε, ότι ώ παριστά

νετε εαυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοί εστε, ώ υπα

κούετε, ήτοι αμαρτίας εις θάνατον, ή υπακοής, εις δι

καιοσύνην ; (β).

S. 63. Το του ανθρώπου αισθητικόν εν τρισιν αρ.

χικαις διαφόροις όρμαίς μάλιστα δείκνυται, ήγουν εν τη

(α) Ιωάν, ή 34. (β) Ρωμ. ς. 16. .. .. -- . . . . . .
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του μίσους, εν τη της φιληδονίας, και εν τη της πλεονε

ξίας. Αύται δε αι ορμαι, καίτοι και προς το αγαθόν

χρήσιμαι, ώσπερ και προς το κακόν, αλλά προς τούτο

μάλλον, ή προς εκείνο απορρέπουσαι, αφορμήν πλείστης

απάτης και ποικίλων αμαρτημάτων παρέχουσιν ώστε

τυγχάνουσιν οιονεί ρίζα κακή, εξ ης πολλώ χείρους

βλαστοί και καρποί εκφύονται, ει μή τις προσέχων πε

ριστέλλοι αυτάς τό λόγω. Εκ τούτων ούν ήδη και

ακριβέστερον αν ορισθείη η αμαρτία, παρεκτροπή εν

γνώσει και εκουσίως από του ηθικού νόμου, ή από του

καθήκοντος προς υπακοήν τώ της σαρκός θελήματι,

Διά τούτο και απαιτείται εις αυτήν, ίνα ή τοιαύτη, ά,

γνώσις του ηθικού νόμου, β', πράξις ή βίος εναντίος

τώ ηθικώ νόμω, γ', προαίρεσις, εν ή το της πράξεως

παράνομον θεωρείται. Διό και το της αμαρτίας κακόν,

ου μόνον εν τη της πράξεως διαφωνία προς τον ηθι

κόν νόμον θεωρείται, ουδε εν τη εκ ταύτης ζημία,

αλλά δη και εν τη του νόμου εθελουσίω καταφρονήσει

και παρακοή, δν δεύτερον τίθεται τις των της σαρκός

θελημάτων,

S. 64. Πάσα αμαρτία προς θεραπείαν γίνεται. των

της σαρκός ορέξεων και ο αμαρτάνων, προς ευπάθειαν

της σαρκός, ή προς άλλο πρόσκαιρον κέρδος τον ηθικόν

νόμον αθετεί, και ούτω προς αυτόν διατίθεται, ώστε,

και ει αύθις τύχοι, πάλιν έτοιμος το κακόν κατεργάσα

σθαι. Η δε τοιαύτη διάθεσις προς την αμαρτίαν, ώς

διαρκής, διαμένει, μέχρις αν υπ' άλλης κρείττονός τε

και εναντίας απελαθή. Αύτη δε ουδεμία άλλη αν είη,

ή, ή, περί ης πρότερον είρηται, αγαθή υπέρ του ηθικού

νόμου προαίρεσις. Έως αν ούν μή ούτω διατεθή τις, και

αμετακινήτως προαιρήται και πράττη, ο αν ο ηθικός

νόμος, και ουχί το της σαρκός θέλημα διακελεύηται,
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ο τοιούτος, κάν μή έργω αμαρτάνη, εν τη αμαρτίφ

εστί, διότι η φιλαμαρτήμων διάθεσις διαμένει, και η

φαύλη προαίρεσις, ώστε μη υπακούειν τώ ηθικώ νό

μω, αλλά τώ της σαρκός θελήματι Χαλεπόν δε και

κινδυνώδες το ούτως έχειν, ώς συνεπαγόμενον ά, την

επί μάλλον αεί υποδούλωσιν του πνεύματος εις την

σάρκα β, την αει απωτέρω του τελικού σκοπού αποπλά

νησιν γ', τον κίνδυνον του διά παντός χωρισθήναι από

του Θεού, του άκρου αγαθού. Τούτ' έστιν η προς τα της

σαρκός θελήματα και την αμαρτίαν ροπή κρατύνεται

ούτως, ώστε αει χαλεπώτερον γίνεται τον κατά Θεόν

αναλαβείν βίον, και αγαπήσαι τα του Θεού ή δ' επί

το κτηνώδες κατάπτωσις ου μόνον εύκολος, αλλά και

οίον φυσική ανάγκη καθίσταται. Ηλίκη ζημία! ην μό

λις άν τις, ει μη καθ' εκάστην οφθαλμοφανώς ορώτο,

δυνατήν είναι πιστεύσειε, Φανερούται δε κατά το μάλ

λον και ήττον ά, εν τω, προς δ ή άπαξ εγγενομένη

φαύλη διάθεσις ρέπει β', καθ' όσον πράττεται κατ' αυ

την το αθέμιτον γ', καθ' όσον διατηρεί επί μακρότε

ρον χρόνον εν γνώσει και μετά συνειδήσεως την φαύ

λην ταύτην διάθεσιν. . ,

S 65. Περί διαφόρων διαιρέσεων της άμαρτίας. . χ

- -- «τ έκκ

Η αμαρτία, καθ' ά είρηται, η παράνομός εστι πράς

ξις, η ολιγωρία ου ο ηθικός νόμος πράττειν διακελεύε

ται. Ώστε διαιροίτ' αν εις αμαρτίαν πράξεως, και εις

αμαρτίαν ελλείψεως. Πολλοί γαρ νομίζουσιν εαυτούς

καθαρούς και δικαίους, εάν μόνον τα βαρύτατα των

αμαρτημάτων μη πράξωσι, μηδαμώς αμαρτάνειν ηγού

μενοι, επειδαν, όσα κατά την εν Χριστώ αγάπην και

χρηστότητα και δικαιοσύνην έδει ποιήσαι, μη ποιώσι,



92 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

μηδε χρώνται τοις παρά του Θεού δεδωρημένοις,

όπως πλέον τι προς την κρείττονα και τελειοτέραν

ζωήν κερδάνωσι, καίτοι του Κυρίου διαρρήδην λέγον

τος, ότι ο μή καλώς τους δοθείσι ταλάντοις χρησά

μενος, εκβάλλεται ώς δούλος αχρείος εις το σκότος

το εξώτερον (α), και οι τών της φιλανθρωπίας έργων

ολιγωρούντες, εις το πυρ το αιώνιον αποπέμπονται (β),

και αλλαχού δε της Γραφής κηρυττούσης, ότι « τώ

ειδότι καλόν ποιείν, και μη ποιoύντι, αμαρτία αυτώ

εστίν (γ). Εκ τούτων δ' όμως δήλον γίνεται, ότι αι

της ελλείψεως αμαρτίαι τοσούτόν εισι πολλάκις βα

ρείαι, και τα αυτά κακά συνεπάγονται, όσον και όσα

αι των παρανόμων πράξεων, μάλλον δε πολλάκις και

μείζoυς και χείρους εκείνων τυγχάνουσιν. -

S. 66. Και άλλως δε διαιρούνται αι αμαρτίαι, ά, εις

τάς της ασθενείας, β, εις τάς της κακίας, και γ', εις

τάς της αγνοίας. Και της μεν ασθενείας λέγονται τα

μη εκ προνοίας και λελογισμένως, αλλ' εξ απροσεξίας

και συναρπαγής πραττόμενα. Πάς μεν γάρ τις οφείλει

τιμάν τε και σέβεσθαι τον ηθικόν νόμον ώς θείαν οι

κονομίαν, και προσέχειν, ίνα μηδέποτε αθετήται ο δε

μη προσέχων ούτω, και πράττων παρά τον νόμον, ένο

χος δήπoυ έστιν αμαρτίας, και τοσούτω μάλλον, όσω

και το πράγμα, ενώ η του νόμου αθέτησις επράχθη,

μείζον, και η ολιγωρία, δι' ην επράχθη αλλ' όμως η

των τοιούτων ενοχή ήττων αει τυγχάνει της των εκ

κακίας πραττομένων. Της δε κακίας αμαρτία λέγον

ται αι εν γνώσει της αυτών παρανομίας πραττόμεναι.

Κατ' ιδίαν γαρ προαίρεσιν και επίγνωσιν πραττόμεναι,

βαρυτέραν και την ευθύνην συνεπάγονται. Ει δε και

(α) Ματθ. κέ. 24-30. (β) Ματθ. κέ. 41-46. (γ) Ιακωβ. δ. 17.
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εν γνώσει τελεία και προς ύβριν, ίν' ούτως είπω, του

ήθικού νόμου πράττονται, σατανικαι αμαρτίαι καλούν

ται. Της δ' αγνοίας, τέλος, εισιν, όσας τις πράττει

ή όλως τον ηθικόν νόμον αγνοών, η μη δυνάμενος

παραβάλλει και σταθμίζει την πράξιν προς αυτόν.Η

μεν ούν άγνοια εν γένει έλλειψίς τίς εστιν, οτε μεν

θεραπεύσιμος, ότε δε και αθεράπευτος. Έλλειπούσης

γαρ της εις το μαθείν, α δεί, ικανότητος, ή του και

ρού, ή και αμφοτέρων άμα, η άγνοια αθεράπευτος τυγ

χάνει, και ο αμαρτάνων ανεύθυνος, ώς μη όντος επ'

αυτώ περιποιήσασθαι εαυτώ την ικανότητα, ή τον και

ρόν του μαθείν α δεί. Ει δε ταύτα πάρεισιν, ένοχός εστιν

ο αμαρτάνων, ότι και η άγνοια κατά προαίρεσιν αυτώ

υπάρχει, και θεραπεύσιμος διό και τα εξ αυτής αμαρ

τήματα ίσα τους εξ ασθενείας λογιστέα. -

S. 67. Ότι δε τοις εκ προαιρετικής αγνοίας αμαρτά

νουσιν επίκειται ευθύνη μεγάλη, εκ των επομένων δηλού

ται. Και γάρ και ο Δαυίδ εδέετο λέγων «Αμαρτίας νεό

τητός μου και αγνοίας μου μη μνησθής, Κύριε» (α),

και ο Απόστολος Πέτρος εις μετάνοιαν τους Ιου

δαίους προτρέπων, διότι απέβαλον και θανάτω κατέ

κριναν τον Ιησούν, υπεραπολογείται πως περί του με

γέθους της αμαρτίας, λέγων, ότι κατ' άγνοιαν έπρα

ξαν (β). Και αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς επί του

σταυρού υπέρ των σταυρωσάντων αυτόν εδεήθη, ειπών

« Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (γ)

και ο μέγας των εθνών Απόστολος διώξας πρότερον

πολύν χρόνον τους μαθητάς του Κυρίου, ύστερον λέ

γει, ότι « Αγνοών εποίησεν εν απιστία » (δ). Καλεί

ται δε η τοιαύτη εθελούσιος άγνοια παχυλή αμάθεια,

(α) Ψαλμ. κδ'. 7. (β) Πραξ. γ. 17. (γ) Λουκ. κγ', 34. (δ) Α'. Τιμ. ά. 13.
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και πολλοί πολλάκις εθελουσίως εν αυτή διαμένουσιν,

απηλλάχθαι δοκούντες της ευθύνης δι' αυτής. Έστι δ' ότε

και προσποιούνται άγνοιαν, ίνα το ψεύδος και την ρα

θυμίαν καλύψωσιν, αλλά τα ούτω γινόμενα αμαρτή

ματα, κακίας εισίν αληθούς αμαρτήματα.

Εν γένει γαρ ο τώ λόγω χρήσθαι δυνάμενος ουκ

αν επί πολύ ανεύθυνος διαμένοι επί τη αγνοία των

πρώτων της γε φυσικής ευσεβείας αληθειών, οιον ότι

έστι Θεός, ο του Παντός ποιητής και κυβερνήτης, ότι

οφείλεται αυτώ παρ' ημών σέβας βαθύτατον και λα

τρεία κ. λ. έτι δε και των γενικωτέρων της ηθικής

αρχών, οίον ότι οφείλομεν ποιείν αει το αγαθόν, φεύ

γειν δε το κακόν, κ. λ. Δια τούτο και ο θείος Παύ

λος αναπολογήτους λέγει τους αγνοούντας ταύτα. «Διό

τι το γνωστόν του Θεού φανερόν εστιν εν αυτοίς, ο

γαρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε, τα γαρ αόρατα αυτού από

κτίσεως κόσμου τοίς ποιήμασι νοούμενα καθoράται,

ήτε αίδιος αυτού δύναμις και θειότης, εις το είναι αυ

τους αναπολογήτους » (α). Διττή δέ τις παρίσταται εν

τούτοις ή του Αποστόλου δόξα, μία μεν, ότι η αόρα

τος του Θεού ουσία και ύπαρξις και αι λοιπαι τελειό

τητες εν τοις κτίσμασιν ορώνται, οιονεί τους σωματικούς

οφθαλμοίς ετέρα δε, ότι ο μη θεωρώνταύτα, διότι ου

δύναται προσέχειν αυτοίς, αναπολόγητός εστιν ενώπιον

του Θεού δια την τοιαύτην άγνοιαν. Ούτω δ' έχει και

περί των καθολικών αρχών της ηθικής. Οσον γαρ

φανερά εν τη κτίσει εστί τώ λογικό ανθρώπω ή του

Θεού ύπαρξις και μεγαλωσύνη, τοσούτον και αι αρχι

και ιδέαι του αγαθού και του κακού, του δικαίου και

του αδίκου, του πρέποντος και του απρεπούς. Ένα δέ

(α) Ρωμ. ά. 19-20.
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τις περί τούτου πεισθή, λαβέτω πείραν και αυτών των

νηπίων, διηγησάμενος αυτούς παράδοξά τινα ένεκα της

δικαιοσύνης και της αδικίας, και αφεις έπειτα αυτοίς

κρίνειν περί αυτών, γνώσεται, ότι η κρίσις αυτών

πάντως έσται ορθή. Πόθεν δέ; ή δηλον, διότι αι του

δικαίου και του αδίκου έννοια οιονεί έμφυτοί εισι, διά

ταύτα και ουκ αν επί πολύ διατελέσειαν άγνωστα τά

γε τοιαύτα τώ λογικώ κάν μένωσιν, εξ αμελείας δή

που και απροσεξίας μένουσι, διά τούτο και υπεύθυνος

ή τοιαύτη άγνοια λογίζεται.

S. 68. Η μεν ούν διαίρεσις αύτη εκ του βαθμού

της γνώσεως και προαιρέσεως, εν ή πράττονται τα αμαρ

τήματα, εγένετο γένοιτο δ' αν και ετέρα εκ του με

γέθους του καθήκοντος, ο αθετείται, ώστε διαιρεθείεν

εις μεγάλα τε και ασύγγνωστα, και εις ήττονα και

συγγνωστά, ή αφέσιμα. Όσω γαρ σπουδαιότερον το εκ

της αμαρτίας αθετούμενον καθήκον, τοσούτω και η

αμαρτία μείζων και βαρυτέρα λογίζεται, και τουναν

τίον καίτοι προ πάντων η γνώσις και η προαίρεσις,

εν ή το αμάρτημα πράττεται, το μείζον αυτώ ή το

έλαττον περιτίθησι διό και ταύτην προ πάντων

παρατηρητέον εις τον ορισμόν του αμαρτήματος. "Ότι

μεν γαρ αμαρτία αμαρτίας διαφέρει, και ου πάσαι

κατά τους Στωϊκούς ίσαι λογιστέαι, βεβαιούμεθα έκ τε

της αποφάνσεως του καθολικού νοός, και εκ της αγίας

Γραφής. Τι γάρ άλλο αι ποικίλα των εθνών νομικαί

διατάξεις και αι κρίσεις εκάστου δηλούσιν, ή την των

αμαρτιών διαφοράν; Η δε θεία Γραφή διδάσκει, ότι

υπάρχουσιν αμαρτίαι, αίτινες ά, αφαιρούσι και διαλύ

ουσι πάσαν οικειότητα προς τον Θεόν β', αποσβεννύουσι

πάσαν του αγαθού αίσθησιν γ', αποπλανώσιν όλως τον

άνθρωπον απο του κρατίστου αυτού τέλους, και απο
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κλείουσιν αυτόν της βασιλείας του Θεού. Υπάρχουσι

δε και άλλα, αι τοιαύτα μεν ου συνεπάγονται, εξο

μαλίζουσι δε την οδόν προς αυτά, εάν μη προσηκόν

τως παρατηρώνται και φεύγωνται. Και τας μεν πρώ

τας απαριθμεί ο μακάριος Παύλος ώδε: « Φανερά δέ

εστι τα έργα της σαρκός, άτινά εστι, μοιχεία, πορ

νεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία,

έχθραι, έρεις, ζήλοι, θυμοί, έριθείαι, διχοστασίαι, αιρέ

σεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τού

τοις, » επιφέρων εν τέλει, « "Οτι οι τα τοιαύτα

πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομή

σουσι » (α). Περί δε των άλλων φησίν ο θείος Ιά

κωβος « Πολλά πταίομεν άπαντες, εί τις εν λόγω ου

πταίει, ούτος τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσαι

και όλον το σώμα » (β), και ο ευαγγελιστής Ιωάννης

« Εάν είπωμεν, αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλα

νώμεν, και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν» (γ). Εκ

τούτων τοίνυν μανθάνομεν, ότι και ενώπιον του Θεού

διάκρισις αμαρτίας γίνεται.

S. 69. Πώς άν τις τό των αμαρτημάτων μέγεθος

διακρίνοι,

Α'. Αμαρτήματα εκ φαύλης προαιρέσεως κατά του

ήθικού νόμου πραττόμενα, και την προς το θείον και

προς τό ομόφυλον σχέσιν ημών διαλύοντα, μεγάλα Τ8

και ασύγγνωστα νομιστέον,

Β. Ούτω δε και τά, περί ών η θεία Γραφή λέγει

ά, ότι βδελυκτά και της ανθρωπίνης φύσεως ανάξια

β, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισι,

(4) Ταλ, έ, 19-22. (β) Ιακώβ, γ, 2. (γ) Α. Επιστιλ. ά. 8.
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μάλλον δε της αιωνίου κολάσεως άξιοι γ', ότι τον τού

τοις ένοχον αποκλείουσι της βασιλείας του Θεού δ',

ότι μέγα κακόν τη πράξει αυτών απειλείται εις τι

μωρίαν.

Γ. Έτι δε πάντα τα υπο των αγίων Πατέρων

της Εκκλησίας ανέκαθεν ώς τοιαύτα γνωσθέντα τε

και διακηρυχθέντα.

Κάκείνο δε σημειωτέον, ώς ου χρή πάν αμάρτημα

νομίζειν ασύγγνωςον, περί ού εν τη Γραφή λέγεται, ότι

οι τούτο πράσσοντες, βασιλείαν Θεού ου κληρονομή

σουσιν, αλλ' εξεταστέον αει εφ' εκάστω τον της επι

γνώσεως και της προαιρέσεως βαθμόν, εν ή το αμάρ

τημα επράχθη. Πολλάκις γαρ τα μεγάλα δοκούντα και

ασύγγνωστα αμαρτήματα, ώς παραπτώματα μικρά και

συγγνωστά λογίζοιντ' αν, ει εκ συναρπαγής μάλλον,

ή εκ φαύλης προαιρέσεως επράχθησαν αλλά και του

ναντίον, πολλά των δοκούντων μικρών και συγγνως:ών,

λογίζοντ αν μεγάλα και ασύγγνωστα, ει εκ φαύλης

πράττοντο προαιρέσεως, ή προς ύβριν φανεράν του τε

νόμου και του νομοθέτου, η προγινώσκοι τις την εξ αυ

τώγ' εσομένην μεγάλην ζημίαν και θλίψιν τω πλησίον.

S. 70. Περί της κατά το ποιόν διαφοράς των αμαρτημάτων,

Διαφέρουσι δε αλλήλων τα αμαρτήματα και κατά

το ποιόν ή δε διαφορά γίνεται ά, εκ των διαφόρων

καθηκόντων, άτινα υπό του αμαρτήματος αθετούνται

β, εκ των προσώπων, προς α το αμάρτημα γ', εκ

των ειδικών περιστάσεων του πώς, και πότε, και που

έκαστον των αμαρτημάτων πράττεται δ, ίσως δε και

εκ της αρχικής ορμής του αισθητικού υπέρ αυτών γαρ,

ει και μη πάντα, αλλά τα πλείστά γε τών τη ημετέ

8
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ρα προς τον Θεόν και προς το ομόφυλον σχέσει και

τώ εξ αυτής ηθικώ νόμω εναντίων αμαρτημάτων πράτ

τονται. Τρεις δ' εισιν, ώς εδηλώθη, αι αρχικαι όρμαι,

εν αις το αισθητικόν φανερούται, ήγουν μίσος, φιλη

δονία, πλεονεξία. Διαφέρουσι τοίνυν τώ ποιώ τα εκ μί

σους πραττόμενα των πρός ηδονήν ή εκ πλεονεξίας γι

νομένων, και ταύτα πάλιν εκείνων, και έκαστα αλλή

λων πολλώ τώ μέτρω, ώς δειχθήσεται σαφέστερον εν

τώ περί θανασίμων αμαρτημάτων, άτινα ουδέν άλλο

εισιν, η εκκεντρική δήλωσις της ορμής ταύτης, Τα δ'

άλλα, όσα το του αμαρτήματος ποιον μεταβάλλουσιν,

ή το πρόσωπον, προς δ εγένοντο, δηλούσιν, ή τον τό-,

πον, εν ώ, ή τον τρόπον, δι' ού. Τούτων ούν, τα μεν,

βαρύτερον μόνον η κουφότερον το αμάρτημα ποιούσιν,

οίον η γνώσις και η προαίρεσις, εν ή πράττεται, η συναρ

παγή, η αμέλεια κ.τ.λ. τα δε προς τούτω και το εί

δος όλον και το όνομα του αμαρτήματος μεταποιού

σιν, οίον ή των αλλοτρίων αφαίρεσις, εάν μετά βίας

και αικισμών επί της λεωφόρου γίγνηται, ληστεία κα

λείται εάν εκ του ναού, ιεροσυλία, και ο φόνος, εάν προς

πατέρα, πατροκτονία εάν προς αδελφόν, αδελφοκτονία,

μιαίφονία κ.τ.λ. Πάντα ούν ταύτα θεωρητέον, ίνα δεόν

τως το του αμαρτήματος ποιον ορίζηται. . . .

5. 71. Περί της κατ' αριθμόν διακρίσεως των αμαρτημάτων,

- . .

Παρά πάντων ομολογείται ά, ότι τοσαύται πράττον

ται αμαρτίαι, όσα και πράξεις παρά το καθήκον 6, ότι

δι' εκάσης πράξεως τοσαύτα αμαρτήματα πράττονται, όσα

δι' αυτής καθήκοντα αθετούνται. Αλλ' ενταύθα καθ'όλο

κληρίαν τάς πράξεις ταύτας θεωρητέον. Προς κατα

νόησιν δε του πρώτου κανόνος, αναμνησθήτω τις της



Η Θ ΙΚΗΣ Μ Ε Ρ. : Α'. 99

του Δαυίδ αμαρτίας προς την Βηρσαβεέ και προς τον

Ουρίαν (α) προς δε την του δευτέρου, τόδε. Είτις, αντί

του αντιλαβέσθαι του κινδυνεύοντος, και απαλλάξαι αυ

τον του κινδύνου, ώθοί μάλλον και εμβάλλοι εις αυ

τόν. Ούτω γαρ ου μόνον το της φιλανθρωπίας, αλλά

και το της δικαιοσύνης καθήκον αθετείται. Ούτω πολ

λαπλούν αν είη το αμάρτημα, και εί τις εν ημέρα

εορτής νοσείν προσποιούμενος, μη προσέλθοι εις την θείαν

λατρείαν, ώς ασφαλέστερον, εν τώ τους άλλους έχειν

περί αυτήν, την κλοπήν ή άλλο τι φαύλον κατεργασό

μενος. Πόσα γάρ καθήκοντα μιά τοιαύτη πράξει εν

τοιούτω χρόνω πραχθείση αθετούνται! Ουδέν δε δια

φέρει λέγειν, ότι αμάρτημα επράχθη πολλαπλούν, ή μέ

γα και ασύγγνωστον. Και ταύτα μεν περί των έργω

πραττομένων αμαρτημάτων ότι δε, και α ήβούλετο μεν

τις, εκωλύθη δε υπό τινος πράξαι, και τούτοις ένοχος

λογίζεται, δήλον εξ ών η θεία Τραφή λέγει ο ουκ επι

θυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου κ.λ.» (β) ει δε

και ίσον τοις έργω τελεσθείσιν, ή ήττον ταύτα λογι

στέα, ρηθήσεται αλλαχού.

Ιστέον δε και τούτο, ώς ου διά τήν των αμαρτη

μάτων εις μεγάλα τε και ασύγγνωστα, και εις ελάσ

σονα και συγγνωςα διαίρεσιν αμερίμνως δεί έχειν προς

τα δεύτερα, και μη φυλάττεσθαι απ' αυτών αυτό γαρ

τούτο ήδη μέγα εστιν αμάρτημα. Ει γάρ και ταύτα

ούπω την του ανθρώπου προς τον Θεόν οικειότητα αφ

αιρούσιν, ουδε την προς το αγαθόν διάθεσιν διαστρέφου

σιν, ουδε της θείας βασιλείας παντελώς απείργουσιν,

αλλ' ούν γε ζημίαν μεγάλην επάγουσιν, ώς την μεν

υπέρ του ηθικού νόμου αγαθήν προαίρεσιν λεληθότως

(α) Β. Βασιλ. ιά. 4. (β) Δευτερον, έ. 21. ζ. 25. Ματθ. έ. 28. ιέ. 19.

8"
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και κατά μικρόν ασταθή ποιoύντα και αμφίβολον, την

δε ολιγωρίαν αυτού παρεισάγοντα, και τον μεν από

της αμαρτίας φόβον ελαττούντα, την δε προς την η

θικήν τελειότητα σπουδήν αναχαιτίζοντα και κωλύον

τα, και την ψυχήν τελευταίον εν τοις τοιούτοις εθι

σθείσαν αμαρτήμασιν, αεί βαθύτερον κατασπώντα, μέ

χρις αν κατά κράτος διαστραφή.

Τοιαύτας ούν επάγουσι ζημίας τα συγγνωστά κα

λούμενα αμαρτήματα, άλλως τε, και εάν συνεχώς επανα

λαμβάνωνται, και εν γνώσει της αυτών κακίας και κατά

γνώμην προς άλλα τινά τέλη πράττωνται. Διό και ο

σοφός Σειράχ λέγει «Ο εξουθενών τα ολίγα κατά μι

κρόν πεσείται » (α) ο δε Κύριος ημών Ιησούς Χριστός:

«Ο πιστός, φησιν, εν ελαχίστω, και εν πολλώ πιστός

εστι, και ο εν ελαχίστω άδικος, και εν πολλώ άδικός

εστιν. » (β) Ουδείς γαρ όντως εν μιά καιρού ροπή εις

το της διαφθοράς έσχατον αφικνείται, αλλ' υπό της

εμφύτου αιδούς, μη εις το παραυτίκα καταπατουμένης,

πρός καιρόν κατέχεται αλλ' αύτη κατά μικρόν ελατ

τουμένη απόλλυται, και η ψυχή τους κουφοτέροις των

αμαρτημάτων εθισθείσα, ουκ έτι ουδε προς τα μείζω και

βαρύτερα αποδειλιά, και εκουσίως τε και αφόβως τα

κουφότερα πράττων τις, υπό της συνηθείας δεσμεύεται,

και εις τα μέγιστα εξέλκεται των ανομημάτων,

S. 72. Περί των κακών, όσα τα αμαρτήματα αναγ

καίως συνεπάγονται,

Το εκ των αμαρτημάτων προσγιγνόμενον τοίς αν

θρώποις κακόν απερίγραπτόντε και ανεκτίμητον πέφυ

. . . . .
-

(α) Κεφ. ιθ'. 1. (β) Λουκ. ις'. 10.
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κε: «Τι γαρ ώφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον

κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τί δώσει άν

θρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» ή φησιν η σο

φία του Θεού. (α) Το δε κυριώτατόν εστι ά, ότι την

του ανθρώπου αξίαν παντελώς καθαιρούντα δυσμορφού

σιν όλως την εν αυτώ θείαν εικόνα β, πάσαν αίσθη

σιν του αγαθού κατά μικρόν αποσβεννύουσι γ', πάσαν

δε σχέσιν και οικειότητα του ανθρώπου προς τον Θεόν

διαλύοντα, τον κίνδυνον επάγουσι του χωρισθήναι αυτόν

διά παντός από του Θεού και από πάσης μετ' αυτού

κοινωνίας κ.λ. Ευλόγως άρα υπό της Γραφής καλούν

τα άφρονες οι αμαρτωλοί, και τους κτήνεσι τοις ανοή

τοις παραβάλλονται, και αιχμάλωτοι τη σαρκι, και δου

λοι των επιθυμιών λέγονται. Τούτο σημαίνει και το

του Χριστού « Πάς ο ποιών την αμαρτίαν δούλός εστι

της αμαρτίας. » (β) Εκείνο γούν ουδαμώς αμφιβάλλε

ται, ότι πάσα μεγάλη και ασύγγνωςος αμαρτία, συνε

χέστερον μάλιστα πραττομένη, και ιδίαν εντίκτει τώ

ανθρώπω διάθεσιν, και αεί απωτέρω αποπλανά αυτόν από

του Θεού, κρημνίζει δε βαθύτερον εις τό της αθλιό

τητος και κακοδαιμονίας βάραθρον. Δήλον άρα εκ τού

των, ώς πάντων των κακών το μέγιςον και δεινότα

τόν εστιν η αμαρτία.

S. 73. Περί της συνηθείας του αμαρτάνειν.

Τώ εκουσίως το αθέμιτον πράξαντι αυτίκα ή κλίσις

εγγίνεται εις το και αύθις επιχειρήσαι τοις αυτοίς, έν

θα αν τύχοι καιρού. Μή κωλυθείσα δε, αλλά μάλλον

και θεραπευομένη, κρατύνεται, και σφοδροτέρα καθίστα

(α) Ματθ. ις. 26. (β) Ιωάν, ή 34,
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ται εις το συνεχώς πράττειν αυτό δη το αθέμιτον και

ούτω γίνεται η καλουμένη συνήθεια, ροπή τις ούσα και

προσκόλλησις εις το αμάρτημα, εκ του συνεχώς αυτώ

περιπίπτειν γεννωμένη, και εις αυτό διά παντός ελαύ

νουσα. Ούτω δε, προϊόντος του χρόνου, κατακυριεύει

και του νοός και της αισθήσεως, ώσθ' άπαν το του αν

θρώπου ήθος διαστρέφει και διαφθείρει. Μετατρέπονται

δε μάλιστα εν ολίγω χρόνω εις συνήθειαν τα προς θε

ραπείαν της σαρκικής ορμής πραττόμενα αμαρτήματα,

ώς επιλαμβανόμενα σφοδρώς της αισθήσεως, και σκο

τίζοντα τον νούν, και κατακυριεύοντα του πνεύματος,

και δεσμεύοντα αυτό. Ώσπερ δε τα αμαρτήματα, ούτω

και η του αμαρτάνειν συνήθεια ποικίλη τις και διάφορος

ευρίσκεται. Οσω γαρ μείζον το, περί δή συνήθεια, και

όσω συνεχέςερον το αμάρτημα πράττεται, και μακρό

τερον διαμένει χρόνον, χωρίς τινος φροντίδος εις το

καταπαύσαι αυτό, τοσούτω και η συνήθεια μείζων και

χαλεπωτέρα. Επειδαν γαρ πολύν χρόνον εν τώ ανθρώ

πω διαμείνη, όλον αυτόν τη φθορά καταμιαίνει, και σώ

μα και πνεύμα αυτού καταστρέφουσα. Κυριώτατα δε

των εξ αυτής κακών εισί τάδε ά, το μεν θάρρος και

πάσαι αι του πνεύματος δυνάμεις κολoύονται και εξα

σθενούσι, των δε κατ' αίσθησιν παθήσεων η ισχύς και

βλαβερά ενέργεια κρατύνεται β, η ηθική ελευθερία, ώς

κυριαρχία του πνεύματος επί της σαρκός, παντελώς α

φανίζεται, και η τού αγαθού και του αληθούς αίσθη

σις κατά κράτος αποσβέννυται γ, και ή μεν εσωτε

ρική της ψυχής γαλήνη, και η της καρδίας ανάπαυσις

εκλείπει, οι δε της συνειδήσεως έλεγχοι συν τώ πλή

θει των αμαρτημάτων σφοδρότεροί τε και δηκτικώτεροι

άει γίνονται δ, και τα του σώματος δε όργανα και

δοχεία καθ' εκάστην βιαίως κατατριβόμενα φθείρονται,
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και η υγίεια υπεκρέουσα, τον πρόωρον και παντελή του

όλου ανθρώπου όλεθρον επάγει. Και τοιαύτα μεν τα

εκ πάσης φαύλης συνηθείας κατά το μάλλον και ήτ

τον γινόμενα ει δέ τις περί τούτων διστάζοι, θεωρεί

τω τα οσημέραι περί αυτόν εν τω κόσμω συμβαίνοντα.

Εκ τούτου και ο μακάριος Παύλος αποφαίνεται, ότι

« τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. » (α) -

S. 74. Τα μεν ειρημένα φυσικαι ποιναι εισι της εκ

φαύλης συνηθείας αμαρτίας ούτω γαρ θεόθεν ώκονο

μήθη, ώστε κατά φυσικήν ανάγκην γίνεσθαι ταύτα

τώ φαύλη τινί συνηθεία δουλωθέντι, ίνα ή όλως απ

έχωσι ταύτης, ή έχοντες ήδη, αποβαλέσθαι ταύτην

φροντίζωσιν. Εισί δε παρά ταύτας και έτερα θετικαί

καλούμενα ποιναι, υπό των νόμων οριζόμεναι, και έρ

γω τοις αμαρτάνουσιν επαγόμεναι, ώς τών φυσικών,

καίτοι μεγάλων τε και δεινών, μη δυναμένων κωλύειν

τας φαύλας συνηθείας. Τούτων δε αι μέγισται εν τη

μελλούση ζωή αναβάλλονται, οίον το αιωνίως χωρίζε

σθαι τους αμετανοήτους αμαρτωλούς από της μετά του

Θεού και των μακαρίων πνευμάτων κοινωνίας. Ούτω

διδάσκει ο θείος λόγος «Ου παροικήσει σοι (Κύριε) πο

νηρευόμενος, ουδε διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των

οφθαλμών σου εμίσησας πάντας τους εργαζομένους την

ανομίαν κ.λ. » (β) το αποπεμφθηναι προς ους είλοντο

εν τοις φαύλοις την ηδονήν ζητήσαντας «Πορεύεσθε

απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, τo ήτοι

μασμένον τώ διαβόλω και τους αγγέλοις αυτού » (γ).

το υπο των ακαταπαύστων και καυματηρών ελέγχων

του συνειδότος αδιαλείπτως κολάζεσθαι εν τη αιωνιό

τητι « Και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυ

(α) Ρωμ. ς". 23. (β) Ψαλμ. έ. 4-6. (γ) Ματθ. κά 41.
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ρός » (α), και « ο σκώληξ αυτών ου τελευτήσει, και το

πυρ αυτών ου σβεσθήσεται. » (β) Διά ταύτα παραινεί ο

σοφός Σειράχ λέγων « Μη είπης, ήμαρτον, και τί μοι

εγένετο; » (γ)

S. 75. Αλεξήματα της φαύλης συνηθείας,

Ου ράδιον μεν συνήθειαν φαύλην, και επί πολύ κρα

τήσασαν, και οιονεί συνυφανθείσαν τη του ανθρώπουφύ

σει, αποβαλέσθαι πολλού γαρ πόνου και αγώνος και

επιμελείας δείται ενδελεχούς, αλλ' ούν γε ουδεμία τοι

αύτη τυγχάνει, ώστε αδιόρθωτον είναι, είτις βούλoιτο

χρήσασθαι τους εις τούτο επιτηδείοις. Τούτων δε τα

μεν, ίνα φυλάττητα τις από της φαύλης συνηθείας,

λυσιτελεί, τα δε, να την υπάρχουσαν ήδη αποβάληται,

άλλα δε, ίνα η διορθωθείσα μηκέτι επανέλθη. Και τα

μεν πρώτα εισί Α', Σπουδαίως τε και συνεχώς αναλο

γίζεσθαι, ηλίκος επίκειται κίνδυνος τώ φαύλη τινί συνη

θεία δουλωθέντι ο γάρ εντελώς περί τούτου πεισθείς,

αποστραφήσεται την φαύλην συνήθειαν. Β, Προσέχειν

τε και νήφειν αδιαλείπτως, ίνα μηδέποτε η άλογος όρε

ξις της σαρκός κατισχύση του πνεύματος, αιτούντα παρά

του Θεού το «πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. » (δ)

Γ', Φεύγειν και τας ελαχίστας δοκούσας των αμαρ

τιών, μηδεμίαν εαυτώ εν γνώσει συγχωρούντα αδι

κίαν, όσην αν δοκή ηδονήν, ή κέρδος, η ανάπαυσιν πα

ρέξειν. Ει δέ ποτέ τις ή εξ ιδίας ή εξ αλλοτρίας επι

θυμίας δελεασθείς, έπραξέ τι πλημμέλημα, εξεγερθήτω

ταχέως, μή αναβάλλων επί πολύ την επιστροφήν εις

τον Θεόν, εις την χρηστότητα και εις την αρετήν,

(*) Ματθ. ιγ. 42. (β) Ησαίας ξς. 24. (γ) Σειρ. ε. 4-8. (δ) Ψαλ. ν'
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Δ, Σκέπτεσθαι συνεχώς περί της οδού και της δια

γωγής του βίου, και συμβουλεύεσθαι τω Θεώ και τη

ιδία συνειδήσει, πώς δεί άρξασθαι βιούν του λοιπού, αι

τούντα φωτισμόν και αντίληψιν παρά του πατρός των

φώτων. Ε, Εξετάζει επιμελώς εαυτόν, μή τις ενοι

κη αμαρτία, και ανιχνεύσαντα, όσον αν δοκή μικρά,

καταπολεμεί τάχιστα, μέχρις αν κατά κράτος αυτήν

νικήση. ς, Αει επί τα κρείττω προβαίνειν επιμελεί

σθαι, και μηδέποτε φέρειν, ίνα ο περί τούτου ζήλος ψυ

χραίνηται, αλλ' αναρριπίζειν άει και αναζωπυρούν αυτόν,

τούτο μέγιστον του βίου έργον ηγούμενον.

Ο τούτοις ούν επιμελώς χρώμενος, και πάσιν αυ

του τους έργοις προσέχων, και γενναίως τοις θελήμα

σι της σαρκός ανθιστάμενος, αχείρωτός τε και ασι

νής υπό της φαύλης συνηθείας διατελέσει. Της δε υ

παρχούσης ήδη αναιρετικόν γίνεται το αναλογίσασθαι,

ά, πόσα και πηλίκα αμαρτήματα και προς τον Θεόν

και προς τον πλησίον έται εκ ταύτης αναγκαίως, εάν

έτι κατισχύη β, που άν τις αναγκαίως αφίκοιτο, εάν

έτι διαμείνη εν αυτή, και ήλίκην ζημίαν υποστήσεται

κατά τε την αξίαν και την κλήσιν αυτού, κατά την

της ψυχής γαλήνην, κατά την ευδοξίαν και το καλόν όνο

μα , κατά την υγίειαν, και όλως κατά το σώμα και

κατά το πνεύμα, έντε τη παρούση και εν τη μελλούση

ζωή γ', ηλίκων κακών αίτιος γένοιτ' αν τώ πλησίον

διά της τοιαύτης διαστροφής, και καταχρήσεως, και

ανίας δ', όσον κινδυνεύει χωρισθήναι διά παντός από

του Θεού, του άκρου αγαθού. Τούτοις δ' επιστήσας σπου

δαίως τον νούν, χρησάσθω, oίς δεί, ίνα ταύτην απο

βάληται την συνήθειαν, μη φειδόμενος πόνου, μηδε προ

σοχής. Κυριώτατον δ' εν τοις τοιούτοις το θάρρος, και

το σταθερον της γνώμης και αμετάβλητον εάν γαρ
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αποδειλιά και γνώμην συνεχώς μεταβάλλη, ουδέν κα

τορθώσει. Επει δε μετά την αποβολήν της φαύλης συ

νηθείας, διά τό είναι ταύτην διαγωγήν ενέξει, και οι

ονεί δευτέραν φύσιν, αναφαίνεται επ' ευκαιρίας το κρά

τος αυτής, καν τώ δοκούντι νενικηκέναι ήδη, αναγκαίον

διά πολλού προσέχειν και φυλάττεσθαι, μη αύθις εις

τάς άρκυς αυτής λεληθότως εμπέση. Τα δε προς τούτο

επιτήδεια εισι, ά, νηφαλιότης και εγκράτεια των διά

του σώματος ηδονών και της των αισθήσεων ευπαθείας

β', περιστολή της φαντασίας εν ταις εικόσι και ταίς

παραστάσεσιν αυτής γ', αληθής διατίμησις και κρίσις

πάντων, περί ά τις ασχολείται δ, αποφυγή μετά γνώ

μης των τοιούτων συναναστροφών τε και ευκαιριών, εν

αίς η αρετή κινδυνεύει εί, διηνεκής επί πάσας τάς επι

θυμίας και κλίσεις και πράξεις επαγρύπνησις, όπως μη

ραδίως παρεισδύση αύθις και εμφωλεύση ροπή τις προς

το αθέμιτον. Εκ πάντων ούν τούτων η ηθική συνίστα

ται δίαιτα, ής πάντες μεν δέονται, μάλιστα δε οι φαύλη

τινί συνηθεία διά πολλού δουλωθέντες. Οι γαρ τοιούτοι

διπλασίου δέονται πόνου και επιμελείας, να την μεν

παλαιωθείσαν φύσιν του κακού αποβάλωνται, του δε

κρείττονος την ανακαινισθείσαν αναλαβόντες, διαμείνωσιν

εν αυτή, και ασφαλείς από των προσβολών της παλαιάς

ώσιν. - -

. - S. 76 Περί καταλογισμού των εκ των

φαύλων πράξεων αποτελεσμάτων.

Οτι μεν ο άνθρωπος, ώς λογικού και αυτεξουσίου

ευμοιρήσας, υπεύθυνός εστι τώ τε θείω και τώ εν αν

θρώποις δικαστηρίω εφ' οίς πράττει, εάν μή ώσι κατά

νόμον, ομολογείται. Ηγουν και ο Θεός και οι άνθρωποι

δικαιούνται εξετάζειν, τα μη κατά νόμον όφ εκάστου



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ ΕΡ. -Α'. 107

πραττόμενα, και ώς, τοιαύτα αποδεικνύναι, και, επειδαν

τάχιστα γνωσθή το εν αυτοίς άδικον και αθέμιτον,

προτρέπειν αυτόν επανορθώσαι, όσον οίόντε, το αδί

κημα, μη πειθομένου δε, έξεστι, μάλλον δε και αναγ

καίον υπάρχει, ώς εχθρον και λυμεώνα της κατά τον

ηθικόν νόμον προσηκούσης τους ανθρώποις τάξεως ελέγ

χειν όντως γαρ τοιούτος γίνεται, και έστιν υπεύθυνος.

Του δε αδικήματος η επανόρθωσις γίνεται, πρώτον μεν,

εάν μεταγνούς εφ' οις έπραξε, και λυπούμενος, μηκέτι τοι

ούτοις επιχειρή, είτα δε, εάν τα εκ της φαύλης αυτού

πράξεως γενόμενα κακά αφέληται, αποζημιών τους αδι

κηθέντας. . . . . . . ''

Εάν δε μη πράξη ούτως, ευλόγως εικάζεται, ότι ένε
("

στιν έτι αυτώ υπέρ του κακού ή προαίρεσις. Οτι δε

και περί αλλοτρίων πράξεων καθίσταται πολλάκις υπεύ

θυνος, ουδείς, οίμαι, αντερεί. (α) Πολλαχώς γαρ ταις

αλλοτρίαις πράξεσι συνεργείν δυνάμενος, πολυτρόπως

και της επ' αυταίς ευθύνης μέτοχος γένοιτ' αν, ή εν

τελλόμενος και συμβουλεύων, ή συναινών και προστα

τεύων τον φαύλα πράττοντα, ή μή κωλύων, μηδε φα

νερών και εισαγγέλλων, ή μετέχων, ή σιωπών. Όσω

δέ τις ποικιλώτερον συνεργεί τους πονηροίς έργοις, το

σούτω φανερώτερος γίνεται, κακώς προς τον ηθικόν νό

μονδιακείμενος. Πρώτιστα δε και μάλισταπάντων ένοχος

αλλοτρίων αδικημάτων γίνεται ο ταύτα πράττειν διακε

λευόμενος, μάλιστα δε, επειδαν και ισχύν έχη ο λόγος αυ

τού είτα δε και ο συμβουλεύων, και τον τρόπον υποδεικνυς

και την εις το τέλος ασφαλώς τε και ταχέως άγουσαν,

ούτω και ο συγκατατιθέμενος, και ο ενισχύων τους το

κακόν εργαζομένους, και καταφύγιον παρέχων αυτοίς

(α) • Ωuod φuis fieri εαrat per alios, id per se fecisse censeίατ".
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ασφαλές, και ο της εκ του κακού ώφελείας συμμετέχων,

καίτοι, πόθεν προσγίνεται, ουκ αγνοών. Πάντες γαρ ούτοι

συνεργοί καλούνται τοις αλλοτρίοις αμαρτήμασιν, ώσπερ

και οι σιγώντες, και οι μη κωλύοντες, επειδαν δι' απο

τροπής σπουδαίας, ή δι απειλής, και εν ανάγκη, διά

της εν καιρώ δηλώσεως προς τον, καθ' ού το κακόν

τεκταίνεται, ραδίως αυτοκωλύειν έχωσιν. Οι γάρ όπωςδή

ποτε δυνάμενοικωλύσαι, και μη κωλύοντες το κακόν, ευλό

γως εικάζονται, ότι και αυτοίς ήν βουλομένοις πραχθή

ναι. Ίνα δέ τις σαφέστερον ταύτα κατανοήση, αναμνη

σθήτω της προδοσίας και της κατακρίσεως και του

θανάτου του Κυρίου. Πόσοι τούτοις εγένοντο συνεργοί

ούτως ή άλλως, και ουδείς αυτών εκηρύχθη αθώος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

S. 77. Περί των θανασίμων αμαρτημάτων,

Πάσα μεν αμαρτία, κατά τον μακάριον Ιωάννην (α),

αδικία εστί και ανομία, ήτοι καταφρόνησις της θείας

εντολής, και αυτού δη του νομοθέτου Θεού αλλ', ώς

είρηται, υπάρχει εν ταις αμαρτίαις διαφορά. Τινές μεν

γαρ τοιαύται εισιν, ώστε και πάσαν διαλύουσι σχέσιν

ημών πρός τόν Θεόν, και πάσαν εν ημίν αίσθησιν του

αγαθού θανατούσι, και όλως κτείνουσι τον άνθρωπον,

επειδαν ισχύσωσιν εν αυτώ, κατά γε την κρείττονα και

ήθικωτέραν ζωήν δια τούτο και θανάσιμοι αμαρτίαι

καλούνται. Αριθμούνται δε συνήθως υπό των σχολα

στικών θεολόγων επτά τοιαύται, οιον ά. υπερηφανία, β'.

πλεονεξία, γ', πορνεία, δ. φθόνος, έ. ακρασία, ς'. οργή,

ζ, ακηδία. Αλλά και εις τρεις μόνας συνάγοιντ αν

(α) Α'. Επιστ. γ'. 4.

ί
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ραδίως αι επτά αύται, ώς φαίνεται τούτο λέγων και

Ιωάννης εν τη πρώτη των αυτού επιστολών « Πάντο

εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός, και η επιθυμία

των οφθαλμών, και η αλαζονεία του βίου, ουκ έστιν εκ

του πατρός, αλλ' εκ του κόσμου εστί » (α). Ταύτα δε

σημαίνουσιν, ότι το αξίωμα του κόσμου και των φίλων

αυτού ουδέν εστιν άλλο, ή η ηδυπάθεια, μηδέποτε τη

κατά λόγον μετριότητι και τώ ηθικό νόμω εμμένουσα,

αλλ' έκκεντρος αεί δηλουμένη εν τη αρχική ορμή της

φιληδονίας, ή της πλεονεξίας, ή του μίσους, και ούτω

πολλής και ποικίλης φθοράς αιτία γινομένη. Πάσαι άρα

αι ειρημέναι επτά θανάσιμοι αμαρτίαι της τριττης ταύ

της ορμής τυγχάνουσιν εκδηλώσεις, οίον, της μεν φι

ληδονίας η ασέλγεια, η γαστριμαργία ή ακρασία, και

ή ακηδία, αι μεν ώς σπουδή προς την ευπάθειαν, η

δε, ώς αποστροφή από του τη αρετή συνόντος πόνου

της δε πλεονεξίας η φιλαργυρία, ο φθόνος, και η

υπερηφανία. Πλεονεξία γάρ τις και ο φθόνος τυγχάνει,

εις έχθραν μεταβαλλόμενος, όταν μηκέτι ελπίς ή κό

ρέσαι την πλεονεξίαν ούτω δε και το της υπερηφα

νίας του δε μίσους, η οργή και η εκδίκησις, και όπου

αν μηδεν είη κερδάναι. Όλως δε η από της μιάς εις

την άλλην ορμήν μετάβασις ου χαλεπώς γίνεται, αλλά

τη συνήθει διαιρέσει ημείς επόμενοι, ερούμεν, τα δέοντα

περί εκάστου των επτά θανασίμων αμαρτημάτων.

S. 78. Περί της υπερηφανίας,

Ποικίλα χαρίσματα και δυνάμεις εδωρήθησαν τώ αν

θρώπω παρά του παναγάθου δημιουργού αυτού, άπερ

διά της ασκήσεως κατά μικρόν αναπτυσσόμενα, τελειό

(α) Α'. Επιστολ. β'. 16.
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τερά τε και χρησιμώτερα γίνονται. Αλλά πεφύκασι ταύτα

και λυσιτελή είναι προς το αγαθόν και την αρετήν,

και βλαβερά. Καθήκον τοίνυν παντός ανθρώπου επι

μελείσθαι της τελειοποιήσεως αυτών και της εις το

αγαθόν χρήσεως, κατά το θέλημα του δωρησαμένου ή

μίν ταύτα Θεού, και προσέχειν αδιαλείπτως, μήποτε

προς ζημίαν της αρετής και του αγαθού χρήσηται τινι

τούτων. Τώ δε ούτω πράττοντι δόξα και τιμή και αγάπη,

καν μη ταύτα ζητή, παρά του Θεού και παρά των αν

θρώπων έψεται άλλως δε, κάν επιθυμητικώς ταύτα διώ

κη, ουκ άν ποτε τούτων αξιωθείη. Αποδίδοται μεν έσθ'

ότε και τώ μήτην ειρημένην οδόν βαδίζoντι φάσμα τι σεβα

σμου και τιμής και ευνοίας, ή και δολίως αρπάζεται

υπ' αυτού, αλλ' έστιν ατεχνώς φάσμα μόνον, και ουδέν

πλέον τιμή δ’ αληθής, και η ταύτη συνημμένη κλίσις

των καρδιών μόνω τώ ατεχνώς αξίαν και μέγεθος και

αγαθότητα ψυχής κεκτημένω εκουσίως τε και απαραβι

άστως απονέμεται. Η ούν εκ πολλής αυταρεσκείας μετά

δόλου και πανουργίας σπουδή εις το περιποιήσασθαι εαυ

τώ υπεροχήν τινα και διάκρισιν και εύνοιαν, ή και βι

αίως απαιτείν ταύτα παρ' αξίαν, τούτό εστιν ο καλείται

υπερηφανία. -

S. 79. Περί των εκδηλώσεων ταύτης,

Η υπερηφανία, όπου αν ενυπάρχη, πολυτρόπως εκ

δηλούται, μάλιστα δε ά, τη εν παντί καιρό επιδείξει της

ούσης ή και δοκούσης υπεροχής και αξίας και των ι

δίων χαρισμάτων, εφ' οίς και δοκιμασίαν και τιμήν και

έπαινον παρά των ορώντων απαιτεί β, τη πανταχού

παρεισδύσει, όπου αν προκέηται περί πρωτείων, και προ

νομίων και άλλης τινός διακρίσεως γ', τη περιφρονή

".

και

ή

"
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σει των άλλων, και καταχρήσει των μη ασμένως προσ

κυνούντων, ή χαριζομένων αυτή, ή ταις αξιώσεσιν

αυτής ανθισταμένων. Μεγαλαυχία δε και αλαζονεία,

και φιλονεικία εκ προπετείας, και θράσος, και εκφαυλι

σμός των άλλων ανθρώπων, και υπόκρισις, και αντί

στασις άκαμπτος πάση αλλοτρία δόξη, δορυφορούσι παν

ταχού την υπερηφανίαν. Ο δε υπερήφανος, ώς ειπείν,

αυτός εστιν εαυτώ τα πάντα, υπερφίλαυτος ών, και

μηδέν άλλο διανοούμενος ή ζητών, ή μέγας πανταχού

και έξοχος δοκείν, μόνος φρονείν κράτιστα πάντων οι

όμενος, και νοείν πάντα, και επίστασθαι πάντα, και άρι

στα, α αν αυτός πράττοι, επινενοήσθαι. Ήκιστα δ' ανέ

χεται το μή βούλεσθαι τινα ομολογείν την υπεροχήν

αυτού, η αντιλέγειν αυτώ ποτε και διακόπτειν, η παρά το

εκείνου αξίωμα πράττειν. Τούτογάρδη και εις μανίαν αυ

τον άγει. Εκ τούτου ουν δηλούταιή υπερηφανία, ηλίκη δια

στροφή του πνεύματός έστι! διαστροφή και εν τω φρο

νείν, και εν τω πράττειν. Η γαρ του φρονήματος

διαστροφή την φαύλην αποκύει διαγωγήν, και τανά

παλιν, το της διαγωγής φαύλον την διαστροφήν συνε

πάγεται του φρονήματος, και ούτω παρασυρόμενος παν

ταχόθεν ο υπερήφανος, εμπίπτει αθλίως εις ταράχων

λαβύρινθον, ού η διέξοδος, αδύνατος αυτώ πολλάκις
ι

καθίσταται. . ...νό . . .
" , ----

* - - . Ο

S. 80. Τα, εφ' οίς ή υπερηφανια

Ώσπερ αι της υπερηφανίας εκδηλώσεις πολλα και

ποικίλαι, ούτω και τα εφρίς μέγα φρονούσιν οι άνθρω

ποι οι μεν γαρ επί τοις του πνεύματος πλεονεκτήμα

σιν, οι δε επί τινι έξει και δεινότητι, οι δε και επί τώ

κάλλει και τη ρώμη του σώματος, οι δ' επί τω πλούτω

και τη του γένους περιφανεία υψηλοφρονούσι, και του
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πλησίον καταφρονούσιν, αλλ' ουδέτερον τούτων εύλογον

φαίνεται. Ει γάρ τις θεωρείν αυτάβούλοιτο, όθεν δεί,

τίπάντα ταύτα εστί, άρ' ουχί δώρα, και οιονεί τάλαντα πε

πιστευμένα ημίν παρά της πατρικής αγαθότητος τού

Θεού προς το αγαθόν, και ουκ έργον ημέτερον ουδε

κτησις ιδία; Ουχ υπεύθυνοι περί της αυτών χρήσεως,

είτα δε και τα πλείστα τούτων τοιαύτα πέφυκεν, ώστε

και αρθήναι αφ' ημών κατά πάσαν ώραν ενδέχεται κάν

δε μέχρι τέλους του παρόντος βίου παραμείνωσιν, αλλά

τότε δή ανάγκη πάντα καταλιπείν, και προς τον δωρη

σάμενον απελθόντας, λόγον αποδούναι περί της αυτών

χρήσεως. Διο και ορθώς ο του Κυρίου Απόστολος λέγει,

« Τί δε έχεις, δ ουκ έλαβές , ει δε και έλαβες, τί

καυχάσα ώς μη λαβών; » (α) Εντεύθεν ούν το της

υπερηφανίας μωρον και ανόητον ελέγχεται. Έστι γαρ

αληθώς μωρία καθ' εαυτήν, μάλλον δε πώρωσις τού

πνεύματος, επιλελησμένου της από του Θεού φύσει ε

ξαρτήσεως ημών, και της προς το ομόφυλον σχέσεως,

όθεν και διαγωγή φαύλη πρός τε το Θείον και προς το

ομόφυλον και προς εαυτόν. Όπου δ αν άπαξ εγκατα

στή, αυτίκα και εν τω φρονήματι, και εν τοις λόγοις,

και εν ταις πράξεσι δηλούται, όλον τον άνθρωπον κα

ταδουλούσα, και τη φθορά μιαίνουσα. Τούθ' ένεκα και

ο Σειράχ αποφαίνεται, « Μισητή έναντι Κυρίου και αν

θρώπων υπερηφανία » (β) ο δε μακάριος Πέτρος φησίν,

« Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδω

σι χάριν » (γ). Ο δε κύριος ημών Ιησούς Χριστός κα

τακρίνων εν παντί καιρό ταύτην, αδιαλείπτως εξήλαυνε

πάσαν από των μαθητών αυτού υψηλοφροσύνην «Υμείς,

έλεγεν αυτοίς, μη κληθήτε ραββί, εις γάρ έστιν ο κα

(α) Α' Κορ. δ'. 7. (β) Σοφ. Σειρ: α. 7. (γ) Α. Επιστ. έ, 5.
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θηγητής και διδάσκαλος ο Χριστός, υμείς δε πάντες

αδελφοί εστε.» (α) Και συζητούντων ποτέ, τίς άρα έσται

μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών; (ήγουν εν τη

γενομένη παρά του Θεού δια του Χριστού οικονομία εν

τώ κόσμω προς αγιασμόν και μακαριότητα των ανθρώ

πων) παραλαβών παιδίον ο Ιησούς, και δείξας αυτό εί,

πεν, «Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε

ώς τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των

ουρανών όστις oύν ταπεινώση εαυτόν, ώς το παιδίον

τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρα

νών.» (β)

S 81. Περί της προσηκούσης τώ ανθρώπω διαγωγής,

Αντιθέτως προς την υπερηφανίαν έχει η χαμέρπεια,

εξευτελισμός τις ούσα της ιδίας αξίας και καταφρόνησις

της εν ημίν θείας εικόνος διό και ταύτης ουχ ήττον

αφεκτέον ή της υπερηφανίας. Μεταξύ δε των δύο τού

των υπερβολών τυγχάνει η έλλογος μετριοφροσύνη,

ή τώ λογικό ανθρώπω προσήκουσα. Υφίσταται δε εν τω

γινώσκειν ορθώς εαυτόν και άνευ προλήψεως και φι

λαυτίας, και τιμάν τά των άλλων ανθρώπων πλεονε

κτήματα ουχ ήττον, ή τα εαυτού, και ίσον εκατέρου

των άκρων αφίστασθαι, εν οίς ένθεν μεν ο αλαζών και

υπερήφανος, εκείθεν δε ο χαμερπής δούλος και κόλαξ

ίστανται. Ο μετριόφρων βαδίζει διά παντός την οδόν

αυτού μεθ'ήσυχίας, επιμελούμενος του αγαθού, και τού

το πράττων, όπου αν δύνηται, μηδένα παραγκωνιζό

μενος, μηδε δουλικώς κολακεύων, ίνα τύχη τιμής ή α

ξιώματος και αιτήσας ταύτα κοσμίως, πριν ή δέξη

τα προσφερόμενα, σκοπεί, ει άρα ικανός βαστάσαι

(α) Ματθ. κγ', 8.

(β) Ματθ. ιή', 2-5.

9
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το δι' αυτών επιτιθέμενον αυτό βάρος, και ουδέν αναδέχε

ται, ουδε ζητεί δαν τάς εαυτου δυνάμεις υπεραίρη δ δ' αν

αναδέξατο, τούτου πιστώς και ευσυνειδήτως επιμελεί

ται, μήτε προς τους επαίνους μήτε προς τους ψόγους των

άλλων αφορών. Αλλως δε ουδέν πλέον βούλεται δοκείν,

ή όπερ αληθώς εστιν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αύτη

τοίνυν εστίν η τώ ανθρώπω μόνη προσήκουσα διαγωγή.

S. 82 Αλεξήματα κατά της υπερηφανίας, -

Και τοι ανίατος δοκεί ασθένεια του πνεύματος ή υ

περηφανία, ου μην απολύτως τοιαύτη εστίν, αλλ' είτις

βούλοιτο τους ομολογουμένοις αλεξήμασιν επιμελώς χρή

σθαι, ουκ ανίατος φανείται. Είη δ' αν τάδε. Α'. το συνε

χώς και σπουδαίως αναμιμνήσκεσθαι της εξαρτήσεως

ημών από του Θεού. Πόθεν γαρ πάντα τα ημέτερα;

Και που αν είημεν έτι και νυν, ει αφέλοι ο Θεός αφ'

ημών την πατρικήν αυτού χείρα; Ως ουδέν ο άνθρωπος

χωρίς του Θεού! Β'. Το απροκαταλήπτως κρίνειν τα

των ανθρώπων μεγαλεία, και τάς δόξας και τάς τιμάς

και τους επαίνους. Τί γαρ ταύτα πάντα εισίν αληθώς

. εξεταζόμενα; Τίς αν ευ φρονών έσοιτο και επ' ελάχι

στον πεποιθώς επ' αυτά, η ουχί αβέβαια πάντα και ευ

μετάβλητα και ολιγοχρόνια; Της δε επιγείου λήξεως ε

πιστάσης, τί αν είη πάντων τούτων όφελος; Γ'. Το συ

νεχώς παρατιθένα την νυν ημών κατάστασιν, προς ην έ

δει, διά των δοθέντων ημίν χαρισμάτων, αφικέσθαι. Οσον

απέχει αφ' ημών τοτέρμα 1 Δ. Το θεωρείν συνεχώς την

των άλλων πρόοδον εις την ηθικήν τελειότητα, διά της

μείζονος σπουδής και ασκήσεως.Ε.Το αναλογίζεσθαιακρι

βώς την καθ' ημάς ατέλειαν και την εξαλλοτρίας βοηθείας

εξάρτησιν. Πόσον έτι εις μόνα τα αισθητά και τα αθέμι.

τα ρέπομεν, πόσον έτι βραδείς και νωθροί εσμεν εις τό,

τ,

ζ

σ
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αγαθόν, όπερ ήδυνάμεθα πράξαι, ει και η θέλησις πα

ρήν. Οσω ούν συνεχέστερόν τε και σπουδαιότερον ανα

λογίζεται τις ταύτα, τοσούτω μάλλον και η φαντασία

καταβιβάζει την εαυτης υπερήφανον πτέρυγα επί την

λογικήν μετριοφροσύνην, ήν και ταπείνωσιν ονομάζομεν.

S. 83, Φιλαργυρία ή περί της γενέσεως αυτής,

Ανέκαθεν και υπό της ιδίας και υπό της αλλοτρίας

πείρας μανθάνει πάς τις, τίνα τα προς συντήρησιν της

ζωής και προς ευπάθειαν του σώματος συντελούνται κα

λούνται δε ταύτα, επιτήδεια, και εισι πολλά, και διά

φορα την αξίαν, κατά την σχέσιν αυτών προς το τέ

λος ή δε περιουσία αυτών καλείται κοινώς πλούτος.

Ορμή ούν τις εμπέφυκε παντί ανθρώπω εις το πορίζεσθαι

ουχ απλώς τα εις τον καθ' ημέραν βίον επιτήδεια, αλ

λά και περιουσίαν αυτών, ίνα μή ποτε κινδυνεύση σπα

νίσαι, ή και όλως στερηθήναι τούτων, ώς μη παρούσης

αει της δυνάμεως, ουδε του καιρού, εις το πορίζεσθαι

ταύτα Θείας δήπoυ οικονομίας η ορμή αύτη τυγ

χάνει, ήπερ δεί πείθεσθαι, και μη αμερίμνως τον βίον

διάγειν, αλλ' ου τούτο έργον κυριώτατον ηγείσθαι του

βίου, αλλά τη κατά λόγον μετριότητι θεραπεύειν την

ορμήν ταύτην, και περιστέλλειν εντός των υπό του ή

θικού νόμου τεθειμένων ορίων. Και ούτω μεν έδει γί

νεσθαι, και τούτο δή το καθήκον, αλλά γαρ πείρα ειδότες

γινώσκομεν, ότι πολλάκις και πολλαχώς υπεράλλεται

των ορίων η ορμή αύτη, και εις ακόρεστον επιθυμίαν

διαστρέφεται, μηκέτι υπό του δικαίου ή αδίκου κρατουμένη,

Αύτη ούν η ακράτητος και αχαλίνωτος ορμή εις το θη

σαυρίζειν άμετρον των επιτηδείων περιουσίαν καλείται

γενικώς μεν πλεονεξία, ειδικώτερον δε φιλαργυρία.

9"
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S. 84. Περί των διαφόρων ειδών αυτής,

Ώσπερ η υπερηφανία, διά το ποικίλως εκδηλούσθαι,

πολλάς προσωνυμίας λαμβάνει, ούτω και η πλεονεξία

κοινότερα δε ταύτης ονόματα λέγονται ταύτα ά, ένα

γώνιος μέριμνα των βιωτικών β, πλεονεξία γ, φιλαρ

γυρία δ, τοκογλυφία έ, αισχροκέρδεια ς', φειδωλία

ζ, γλισχρότης και ρυπαρία ή μικρολογία. Και ενα

γώνιος μεν καλείται μέριμνα, όταν η προς τον πο

ρισμόν, μάλλον δε προς την περίσσειαν των επιτηδείων

σπουδή διενεργήται μετά δειλίας μικροψύχου και μετά

ταλαιπωρίας, χωρίς ανέσεως, και όπου έτι, κατά πάν

τα λογισμόν ανθρώπινον, ουδείς φαίνεται ενδεχόμενος

κίνδυνος στερήσεως κυρίως δε και όταν υπάρχη δυσ

πιστία τις εις την θείαν πρόνοιαν. Πλεονεξία δε, όταν τις

εξαπληστίας μηδέν όριον τίθηται ή μέτρον τη προς την

κτησιν σπουδή. Φιλαργυρία δε ιδίως, όταν προς το άρ

γύριον μάλιστα χαίνη, και την τούτου κτησιν υπόθεσιν

παντός του βίου ποιήται, ώς πάν άλλο των επιτηδείων

αναπληρούντος. Πάλιν δε κερδοσκοπία και τοκογλυ

φία, όταν εις υπέρμετρα και άδικα και άνομα κέρδη

παρεκτρέπηται. Ελισχρότης, όταν των υπαρχόντων ού

τως αντέχηται και φυλάττη, ώστε ουδ' αυτος έτι άπ

τεσθαι αυτών ή χρήσασθαι τολμά προς τας εαυτού

χρείας, ήκιστα δε προς τας αλλοτρίας, όπου το της φι

λανθρωπίας ή και της δικαιοσύνης καθήκον επιβάλλει

την χρήσιν αυτών. Ρυπαρία δε και μικρολογία τελευ

ταίον καλείται, επειδάν τις εις τεχνάσματα απρεπή και

φειδωλίας αισχράς τε και γελοίας καταφεύγη, να το

πολύ έτι πλείον ποιήση.

S. 85. Περί των εκ της γυργίας κακών.

Πολλά μεν και ποικίλα εισί τα εκ της φυλαργυρίας

"
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κακά, διό και η θεία Γραφή εν κεφαλαίω λέγει περί αυ

της, ότι «ρίζα πάντων των κακών εστιν ή φιλαργυρία»

(α), τα δε κοριώτατα των εξ αυτής εισι ά, η σκληρο

καρδία και ασπλαγχνία εις την του πλησίον δυστυχίαν

β, ή παντός είδους αδικία γ', ο δόλος και η απάτη

δ, η απιστία και προδοσία, όπου αν φαίνητα εκ τού

των κέρδους ελπίς έ, ολιγωρία της εαυτού προόδου

εις την ηθικότητα ς", η εις Θεόν ασέβεια ζ', η τελεία

εξαχρείωσις. Έτι δε και αυτήν την του ανθρώπου υ

γίειαν επηρεάζει δεινώς η φιλαργυρία τη αδιαλείπτω

μερίμνη τε και λύπη κατατρύχουσα, άλλως τε, και ε

πειδαν μή κατ' ευχήν αποβαίνωσιν, ή όλως αποτυγχά

νωσιν αι ελπίδες. Ότι δε η φιλαργυρία την του κρείτ

τονος εμποιεί καταφρόνησιν, εδίδαξε σαφώς ο Σωτήρ

ημών διά τούτων. «Ο δε εις τας ακάνθας σπαρείς, ού

τός εστιν ο τόν λόγον ακούων, και η μέριμνα του αιώ

νος τούτου, και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον

λόγον και άκαρπος γίνεται.» (β). Οτι δε και σκληροκάρ

διον αυτόν απεργάζεται και προς την του πλησίον α

θλιότητα αναίσθητον, εν τη του πλουσίου και του Λα

ζάρου παραβολή εδήλωσε προσθείς και την παραίνεσιν,

«Οράτε και φυλάσσεσθε από της πλεονεξίας, ότι ουκ

εν τώ περισσεύειν τινί η ζωή αυτού εστιν εκ των υ

παρχόντων αυτού» (γ). Είπε δε και άλλην παραβολήν

«Ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα κ. τ. λ.

(δ) ελέγχων το μωρόν και ασύνετον της αμαρτίας ταύ

της. Και όλως δε ή προς τον πλούτον άμετρος σπου

δή κωλυτικόν εστι της προς τα κρείττονα σπουδής και

της δικαιοσύνης, και φιλαδελφίας. Ούτω δε σφοδρώς θέλ

γει την ανθρωπίνην καρδίαν ο πλούτος, δεσμεύων και

(α) Α'. Τιμοθ. ς'. 9. (β) Ματθ. ιγ. 3. κ. ε. (γ) Λουκ, ις". 19.

(δ) Λουκ. ιβ'. 15.
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καταγοητεύων αυτήν και εξαπατών, ώστε, ειμή τούτο

ή καθ' ημέραν πείρα εδίδασκεν, απιστoν άν έδόκει. Εγ

γενομένη γαρ άπαξ ή του πλουτείν επιθυμία, όλου αυ

τίκα του ανθρώπου κατεξουσιάζει ούτως, ώστε μηκέτι

δύνασθαι, μήτε ακούειν άλλο, μήτε λογίζεσθαι, μήτε

επιθυμείν, ή πώς αν το πολύ πλέον ποιήσειε, Διά τούτο

ο Σωτήρ ημών έφη, «Οπου εστίν ο θησαυρός υμών, ε

κεί έσται και η καρδία υμών» (α) Όλον γαρ εαυτόν

φέρων ο φιλάργυρος τώ, δν φιλεί, πλούτω ανατίθησιν,

ουκ έτι ήσυχίαν άγων, ουκ έτι κoρρενύμενος, μέχρις αν

ξηράνη και καταστρέψη πάσαν αυτού την ζωήν. Τούθ'

ένεκα αποκαλεί ο θείος Παύλος την φιλαργυρίαν άντι

κρυς ειδωλολατρείαν (β), και εντόνως τω εαυτού μαθητή

Τιμοθέω γράφει, «Παραγγέλλειν τους πλουσίοις εν τω

νύν αιώνι μή υψηλοφρονείν, μηδε ήλπικέναι επί πλούτου

αδηλότητι, αλλ' εν τω Θεώ τω ζώντι, τώ παρέχοντι

ημίν πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν, αγαθοεργείν, πλου

τείνεν έργοις καλοίς, ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς,

αποθησαυρίζοντας εαυτοίς θεμέλιον καλόν εις το μέλ

λον, ίνα επιλάβωνται της αιωνίου ζωής» (γ).

S. 86. Εν τίνι το της φιλαργυρίας κακόν.

Η φιλαργυρία διαστροφή τίς εστι του νοός και της

θελήσεως. Ο γαρ φιλάργυρος του κρείττονος απολει

πόμενος και καταφρονών, επί το χείρον όλως πέπoιθε,

και τούτο ασπάζεται το ασταθές και ευμετάβλητον, και

ολίγου άξιον, και τούτω πάσαν την ύπαρξιν αυτού α

νατίθησιν. Ούτω δε παραφρονών, την μεν του ανθρώπου

αξίαν εν εαυτώ ατιμάζει, τον δε Θεόν, το μόνον ύψι

στον και τελειότατον αγαθόν, δεύτερον τίθεται των μη

(α) Λουκ. ιβ. 34. (β) Εφ, έ. 5. (γ) Α'. Τιμ. ς'. 17-19.
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δενος αξίων παρ' αυτώ λογιζομένων, το δε ομόφυλον

πολλαχώς αδικεί αποστερών αυτούς διά πλεονεξίαν των

οφειλομένων ευεργετημάτων, και καταπιέζων και λυ

μαινόμενος.

S 87. Περί της εν τη φιλαργυρία ευθύνης,

Διάφοροι δ' εισί και της φιλαργυρίας βαθμοί. Οσω

γαρ μάλλον τη προς τον Θεόν ασεβεία συνέχεται, και

τη των καθηκόντων ολιγωρία, έτι δε και τη απηνεία

και τη αναλγησία και τη αδικία προς το ομόφυλον,

και οιονεί τώ αργυρίω και τοις άλλοις κτήμασιν επι

μαίνεται, τοσούτω μείζων και η ταύτης κακία και α

μαρτία κρίνεται, Αρχεται δ εκείθεν, όταν τις μηκέτι

τοις εκ της συνήθους επιμελείας τε και φιλοπονίας, ήπερ

παντός εστι καθήκον, γινομένοις επιτηδείοις τώ βίω αρ

κούμενος, δόλους και τέχνας παντοίας μηχανάται, ουχ

ίνα εντίμως διατρέφηται, και άλλους ώφελή, αλλ' ίνα

τοις παρούσι τα μη προσόντα συνάψη, και επί παντός

πράγματος τό πλέον έχη του δέοντος και επιβάλλοντος.

Προβαίνει δε περαιτέρω, επειδαν άρξηταί τις και εν τη

τροφή και εν τώ ιμαστισμό και εν τη άλλη του τε σώ

ματος και του πνεύματος θεραπεία περιστέλλειν εαυτόν

και τους άλλους πέρα του μετρίου, ίνα και εκ τούτου

προστεθή τι τοις υπάρχουσιν αυτώ. Πρόεισι δ' επί

μείζον, επειδαν άρξητα και αδικείν ατεχνώς εκ πλεο

νεξίας, και ζημιούν μετά δόλου, και κλέπτειν δι' απά

της, και πάντα μηχανάσθαι, όπως τα μη προσήκοντα

αρπάση. Επί δε το μέγιστον αφικνείται, επειδαν αδιά

φορον δοκή τώ φιλαργύρω το όσιον και ιερόν ή το βέ

βηλον, εάν μόνον εις κέρδους τινός απόλαυσιν συντελή.

Ούτω γαρ βέβηλος παντάπασι γίνεται, ήτοι αλλότριος
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του Θεού, και προς πάν το εν ανθρώποις αγαθόν και

δίκαιον και τίμιον αναίσθητος ο φιλάργυρος.

S. 88. Αι συνήθεις των φιλαργύρων προφάσεις.

Και περ ούτως επονείδιστου κακίας ούσης της φιλαρ

γυρίας, όπου αν άπαξ κατισχύση, ουκ ελλείπουσι μέν

το ου δε τώ ρυπαρωτάτω των φιλαργύρων προφάσεις,

αίς αγωνίζεται καλύπτειν την μωρίαν της εαυτού κλί

σεως, καλλίστοις επιχρωννύων χρώμασιν αυτήν ώς και

των άλλων έκαστος την εαυτού κακίαν. Κυριώταται

δε τούτων εισί ά. Είτις, φησίν ο του Κυρίου Απόστολος,

των ιδίων, και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την

πίστιν ήρνηται, και έστιν απίστου χείρων (α). Τί δ'

άλλο ποιώ εγώ περί του εμαυτού οίκου φροντίζων, ή

όπερ ο λόγος του Θεού εντέλλεται; β. Η ασωτεία και

η αλόγιστος των χρημάτων διασπάθησις κλοπή και α

μαρτία τυγχάνει. Τίς ούν μοι μέμψεται το μή βούλεσθαι

τοιαύτη αμαρτία ένοχον είναι, γ', Το μεν αεί τι κα

τατίθεσθαι προς τας ενδεχομένας ανάγκας, φρόνιμον,

το δ αμερίμνως διάγειν, μωρον και αδόκιμον. Εγώ

τοίνυν μωραίνειν ου βούλομαι δ, Η μετά φρονήσεως

φειδώ και οικονομία καλόν πανταχού παρέχει καταφύ

γιον, και προς υγίειαν ώφέλιμος, οι δε γαστρίμαργοι

και δαπανηροί μυρίαις εμπίπτουσιν ανάγκαις και θλίψεσι,

και νόσους εφέλκονται, και τον βίον βραχυν και οδυ

νηρόν πολλάκις απεργάζονται. Εγώ δε εν τη οικονομία,

τούτων απήλλαγμα, και ευ έχω. Τις άν τούτο απο

δοκιμάσειεν, έ, Και άλλοι προς το ίδιον αφορώντες,

εμμένουσιν, όπου αν όφελός τι βλέπωσιν. Ουκ άρα δί

καιος καγώ τούτο πράττειν, Οι λόγοι ούτοι ορθώς μεν

–

(α) Α'. Τιμ. έ. 8. .
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εκλαμβανόμενοι, πάντως σωτήριοι κανόνες της ηθικής

εισιν, υπο δε του φιλαργύρου καταχρηστικώς λέγον

ται, ίνα μόνον δικαιώση ενώπιον των ανθρώπων την

εαυτού ρυπαρίαν και πλεονεξίαν. Μωρία μεν γαρ δή

που και αδικία ου μικρά και προς εαυτόν και προς τους

οικείους το αμερίμνως διάγειν περί μηδένα δίκαιον πο

ρισμόν ασχολούμενον ούτω και το εική και αφειδώς

καταναλίσκειν τα ενόντα, και ανάγκαις και θλίψεσι πε

ριπίπτειν Χρή δε περικόπτειν τα περιττά, ίν εν τοις

αναγκαίοις πλουτώμεν, ου γαρ το πλούτον έχειν, αλ

λά το μη δείσθαι πλούτου, πλούτός εστι μέγιστος.

Αλλά μην πόσω διαφέρει ταύτα της του φιλαργύρου

εναγωνίου μερίμνης, και της ακορέστου δίψης του πλου

τίζεσθαι! διό και ουδαμώς προσήκουσιν αυτώ τα σεμνά

ταύτα και εύλογα, ουδε την μωράν αυτού επιθυμίαν τε

και ματαιοπονίαν δικαιούσι. « Ζητείτε πρώτον, παραγ

γέλλει ο Σωτήρ ημών, Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν

του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα

προστεθήσεται υμίν. »

S. 89. Της φιλαργυρίας αλεξήματα.

Έφη μεν ο Κύριος, ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύ

σεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ουχί απο

λύτως ου γαρ ο πλούτος κακόν, αλλά κακόν ή πλε

ονεξία, κακόν ή φιλαργυρία. Ουχ ο πλούτος κακόν,

αλλά το κακώς κεχρήσθαι τώ πλούτω, καλόν δε τοις

διοικούσιν αυτόν, καν τη θεοσεβεί ψυχή αφορμή προς

ευποιίαν κατά την μεταδοτικήν κοινωνίαν ο πλούτος

γίνεται ώς φησιν ο μέγας Βασίλειος (α) διό και το

καλώς πλουτείν ου κεκώλυκεν ο Θεός, αλλά γαρ το

(α) Εν κφ. ιά. Ησαί.
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αδίκως και απλήστως πλουτείν. Έστι τοίνυν, όπως

και ο πλούσιος σώζοιτο, ει γινώσκοι και χρώτο τού

τοις, ά αναλογίζεσθαι συνεχώς και σπουδαίως τα εκ

της φιλαργυρίας κακά (S 85) επειδαν κατισχύση β',

οράν μετά προσοχής το άστατον και επισφαλές τών,

εφ' οίς ο πλεονέκτης ούτω μοχθεί θλιβόμενος, κακου

χούμενος, και πεποιθώς ούτως επ' αυτά. Δραπέτης γαρ

ο πλούτος αεί, και το βεβηκός ουκ έχει, μεθύει δε μάλ

λον και διανένευκεν εις αποστασίαν, και πόδας έχει σα

θρούς ή ώς φησιν ο Μέγας Βασίλειος (α) « Ρευστή η

» φύσις του πλούτου χειμάρρου οξύτερον τους έχον

» τας παρατρέχει άλλοτε άλλον πέφυκε παραμείβεσθαι.

Ώσπερ ποταμός, αφ' υψηλού φερόμενος, εγγίζει μεν

» τοις παρεστώσι τη όχθη, ομού δε ήψατο, και ευθύς

ανεχώρησεν, ούτω και η του πλούτου ευκολία οξυτά

» την έχει και ολισθηραν την παρουσίαν, άλλους εξ

άλλων παραμείβεσθαι πεφυκυία. Σήμερον τούδε αγρός

και αύριον ετέρου, και μετ' ολίγον άλλου. Και χρυ

σός, αεί τάς του έχοντος χείρας διαρρέων, εφ' έτερον

μεταβαίνει, και απ' εκείνου προς άλλον μάλλον δύ

νασαι ύδωρ τη χειρι περιλαβών κατασχείν, ή πλούτον

σεαυτώ διαρκώς συντηρήσαι. » Ο Ιώβ ήν πλούσιος

σφόδρα, αλλ' αίφνης πτωχότατος έμεινε, δια τούτο πα

ραινεί ο μακάριος Δαυίδ, «Πλούτος εάν ρέη, μη προσ

» τίθεσθε καρδίαν» (β) γ', παραβάλλειν συνεχώς

το παρά του κόσμου διδόμενον προς δ επαγγέλλεται

δώσειν ημίν ο Θεός εν τη μελλούση ζωή, εάν ώς τέ

κνα αγαπητά τώ παναγίω αυτού θελήματι υπακούωμεν,

δ', γνώσιν εναργή και τελείαν, όσον ενδέχεται, κτάσθαι

της του Θεού πατρικής προνοίας. "Ο γαρ μη παντάπασε

Χ)

Υ)

Υ)

))

Υ)

Χ)

))

Υ)

(α) Εν ψαλμ ξβ', (β) Ψαλμ. ξέ, 10.
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νωθρός και αργός, αλλ' επιμελώς τε έργον τίμιον ερ

γαζόμενος, υπό την προστασίαν της υπερτάτης δυνά

μεως και σοφίας και αγαθότητος του Θεού διατελεί,

και εν χειρί Θεού έσται αει τα κατ' αυτόν έντε τώ

παρόντι και εν τώ μέλλoντι, και ουκ αν απώσαιτο ουδε

παρίδoιεν αυτόν ή και τοις κόραξι παρέχουσα τροφήν

ανεξάντλητος αγαθότης ο γαρ εν μικροίς μέγας, κάν

τοις μεγάλοις μείζων φανείται. Είτις oύν ταύτα συνεχώς

αναλογίζοιτο, ουκ έτι έσται εν αγωνία περί των αναγ

κών του βίου, ώς ει εξ εαυτού ήδύνατο, χωρίς της

παρά του Θεού ευδοκίας και αντιλήψεως κατεργάζεσθαι

την εαυτού ευδαιμονίαν. « Ούτε του θέλοντός, φησιν,

ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. » (α)

έ, Ασκείν την πρακτικήν αγάπην προς τον πλησίον.

Πολλάκις γαρ ο πλεονέκτης άσπλαγχνος γίνεται και

σκληροκάρδιος, ότι ουδέποτε εκ του σύνεγγυς την των

ανθρώπων εθεάσατoδυστυχίαν, ουδ' επειράσατο, όσω ήδιον

και μακαριώτερον διδόναι ή λαμβάνειν. Διο και ο Κύριος

εντέλλεται, «Δότε ελεημοσύνην, ποιήσατε εαυτούς βαλάν

τια μη παλαιούμενα, θησαυρόν ανέκλειπτον εν τοις ου

ρανοίς» (β). Αλλ' ουδέν όφελος πάντων των άλλων,

εάν μη πρόρριζον ανασπασθή το κακόν. Εισί δε ρίζαι

τούτου ά, ο της ενδείας φόβος β', ή των οικείων υπερ

βάλλουσα αγάπη, και η περί αυτών υπέρμετρος μέρι

μνα γ', η κενοδοξία, όπως τις όμοιος άλλοις τισιν εν

τώ πλούτω γένηται. Οθεν ούν η πλεονεξία βλαστάνει,

εκεί και αγωνιστέον εκριζώσαι αυτήν της γαρ ρίζης

αναιρεθείσης, αυτίκα και οι βλαστοί μαραίνονται και

εκλείπουσιν, εκείνης δε μενούσης, ματαιοπονείν. εστι το

τους βλαστούς αποκόπτειν.

(α) Ρωμ. θ. 16. (β) Λουκ. Ιβ'. 33.



124 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

Περί πορνείας.

S. 90. Αρχικόν τέλος της γεννητικής ορμής,

και νόμιμος αυτής θεραπεία. -

Ανά πάσαν την φύσιν, όπου φαίνεται ζωή τις, δη

λούται πολυειδώς και ορμή προς το γεννάν. Έστι δ'

αύτη αναγκαία προς την του γένους διατήρησιν, ώς

ανακαινίζουσα διά της γεννήσεως τα καθ' εκάστην α

ποβιούντα άτομα. Προσετέθη δε τη ορμή ταύτη και

όργανα, εν οις δείκνυται, και τη των οργάνων χρήσει

αίσθημα οξύ και ηδυ συνήπται, υφ' ού, κατά το θέλημα

του γενεσιουργού των όλων Θεού, ή του γένους προα

γωγή τε και διατήρησις βοηθείται. Επει δ' ή του αν

θρώπου γέννησίς τε και ανατροφή λίαν δυσχερής και

επικίνδυνός εστι, και ουκ αν πολλοί ραδίως τεκνοποιείν ε

πιχειρήσειαν, ει μη υπό σφοδράς επιθυμίας συνωθοίντο,

οξύτερόν τε και σφοδρότερον τώ ανθρώπω εμπέφυκε το

ρηθεν αίσθημα. Η μεν ούν ορμή αύτη, σφοδροτάτη ούσα.

και ακάθεκτος, εάν μή αδιαλείπτως περιστέλληται εν

τός των ορίων της λογικής μετριότητος, πολλάκις αι

τία γίνεται ταραχής παντοίας και φθοράς αλγεινοτά

της. Πώς δε χρή θεραπεύειν αυτήν ; Μόνον θεμιτόν και

δίκαιον ομολογείται το δια του νομίμου γάμου, και ουδα

μώς άλλως έξεστι χρήσασθαι τη ορμή ταύτη και τοις

οργάνοις κακεί δε, ίνα το καθ' εαυτόν έκαστος τη δια

μονή της ανθρωπότητος, ώς εικόνος Θεού, συντελέση"

πάσα δε άλλη χρήσις, παρά την ειρημένην, άνομός εστι

και αμαρτωλή, ώς εναντία ά, τη του Θεού εντολή β,

τη ώφελεία εκάστου των εκγόνων γ, τώ αγαθώ πά

σης της ανθρωπότητος και γαρ και αυτή τη προαγω

γή των ανθρώπων και τη ηθικότητι βλαβερωτάτη γί

νεται πάσα άλλη θεραπεία της ορμής ταύτης, παρά
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την εν τω νομίμω γάμω. Ενέθηκε μεν γαρ ο Θεός

την ορμήν ταύτην, βουλόμενος διαμένειν επί της γης

τον άνθρωπον, έπλασε δε κατ' αρχάς ένα άνδρα και γυ

ναίκα μίαν, συνάψας αυτούς τώ γάμω εις σημείον ά,

ότι θέλημα αυτού ήν διατηρείσθαι τον άνθρωπον ούτως

επί της γης και β, ότι και τον γάμαν αυτόν εν ενί

ανδρι και μιά γυναικί δεί γίνεσθαι. Ούτω γάρ και περί

των τέκνων αυτών προσηκόντως δύνανται φροντίζειν.

S. 91. Περί της αθεμίτου θεραπείας της ορμής ταύτης,

Οι αθεμίτως την γεννητικήν ορμήν θεραπεύειν ζη

τούντες, ουδόλως περί των εκ της παρανόμου μίξεως

τικτομένων φροντίζουσι, τί αν γένoιντο ταύτα εν τω

κόσμω. Διό και συνήθως τυγχάνουσι ταύτα εγκαταλε

λειμμένα, και ου μόνον άχρηστα, αλλά και βλαβερά της

ανθρωπίνης κοινωνίας μέλη. Εκ τούτου ούν ήδη δηλον

γίνεται, διατί πάσα εκτός του νομίμου γάμου θεραπεία της

γεννητικής ορμής αθέμιτός έστι και αμαρτωλή. Έτι δε ε

παισθητότερον γίνεται, εάν τα τη αθεμίτω θεραπεία παρε

πόμενα προς το ήθος και την διατήρησιν τών ανθρώ

πων λογίσηται τις. Όταν γαρ, άπαξ η ορμή αύτη εξυ

πνισθείσα παρανόμως θεραπευθη, βιαιοτέρα τε και συνε

χέστερον αεί επανέρχεται και έπει ουδενί δεσμώ oίεται

εαυτόν ο άγαμος συνέχεσθαι ώ κατεχρήσατο προσώπω,

προς την της ορμής αυτού θεραπείαν, ραδίως επ' άλλο

τρέπεται, διεγείρων και εν εκείνω και εξυπνίζων την

ορμήν ταύτην, και ούτω λίαν επικίνδυνος τη αθωότητι

και τη αρετή καθίσταται, προβαίνων ούτως εις πλάτος

και εις μήκος, και μεταδιδους πολλαχού την διαφθοράν.

Διά τούτο παραγγέλλει ο λόγος του Θεού, « μή συνα

ναμίγνυσθαι πόρνοις. . . ουκ οίδατέ, φησιν, ότι μικρά

"
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ζύμη όλον το φύραμα ζυμοί; » (α) Η γαρ ορμή, αυτίκα

εις πάθος μεταβαλλομένη, ακάθεκτός τε και ακόρεστος

γίνεται, και λίαν καταστρεπτική του τε σώματος και του

πνεύματος. Ηλίκης δε ζημίας αιτία γίνεται τώ τε ήθει

διά της απάτης και του κακού παραδείγματος, και τη

προαγωγή και διατηρήσει του ανθρώπου εν γένει, διά

της ατόπου καταναλώσεως των γεννητικών δυνάμεων,

απερίγραπτόν τε και άφραστον φαίνεται. Ουδέποτε γαρ α

ληθώς ησυχίαν άγει ουθ' ημέρας ούτε νυκτός ο άθλιος

υπό του πάθους, περιίπτανται δ’ αυτόν πανταχού αι της

διεφθαρμένης φαντασίας εικόνες, πολλάκις και παρά

γνώμην τη όψει παριστάμεναι, και την ορμήν της σαρ

κός αδιαλείπτως ερεθίζουσαι, μέχρις αν εις τέλος εξαντ

ληθείς κατατακή. Και είπoτέ τις κακία πάσαν αίσθησιν των

κρειττόνων αναγκών του ανθρώπου, και του απολύτου α

γαθού παντελώς αποσβέννυσιν, είτις την πρός τόν Θεόν

αγάπην και την εν αυτώ αγαλλίασιν αποσκορακίζει,

είτις και νύν έτι την της κολάσεως φλόγα εν τη ψυχή

του ανθρώπου εκκαίει, ουδεμία άλλη τυγχάνει, ή αυτή

ή καλουμένη λαγνεία, η μυρία δεινά και θλίψεις τοις

ανθρώποις επάγουσα. Ωφελιμώτατον άρα, μάλλον δε

αναγκαιότατον και σωτηριωδέστατον το υπό νόμου ιδίου

απαγορεύεσθαι την άλλως πως, ή εν τώ νομίμω γάμω

θεραπείαν της γεννητικής ορμής. Επερείδεται δ' ο νό

μος ούτος τη της ανθρωπίνης φύσεως αξία, και τώ λο

γικό, και αυτή τη θεία εντολή. Ου γαρ κατά συνθήκην

απλήν, ή εκ της δυσκολίας ήθολόγων τινών αποδοκι

μάζεται πάσα άλλη, πλην της εν τω νομίμω γάμω,

θεραπεία της γεννητικής ορμής, και κατά το μάλλον

ή ήττον αισχρά και άτιμος λογίζεται αλλ' εν τώ κα

θολικό των ανθρώπων νοι εμπέφυκέ τις αποστροφή και

(α) Α' Κορ. έ. 6.
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καταφρόνησις κατά πάσης παρανόμου θεραπείας της

ειρημένης ορμής, ώσπερ πανταχού και παρά πάσιν αν

θρώποις, αισχρά και κτηνώδης λογίζεται η γυνή ή αλ

λοτρίαις επιθυμίας όργανον εαυτην παρέχουσα. Έξεστι

γαρ αυτή ενί ανδρι κατά νόμον συνοικήσαι, επειδαν βε

βαιωθή, ότι διά βίου παραμενεί αυτή αχώριστος, και πε

ριποιήσεται και αυτήν και τα εξ αυτής τέκνα, και δια

θρέψει, και αγαπήσει κατά τον όρον του νομίμου γά

μου. Αλλά και ο ανήρ ουχ ήττον άτιμος λογίζεται,

εάν τάς μεν ηδονάς του γάμου διώκη, το δε βάρος αυ

του μή βούληται βαστάσαι, αποσείων αυτά επί μόνη τη

απατηθείση προς τας αυτού επιθυμίας, και εξ απλότη

τος ή ελαφρίας θύμα τη ακολασία αυτού γενομένη. Ιδού

δε τί περί τούτου λέγει η θεία γραφή: ς Το δε σώμα

ου τη πορνεία, αλλά τώ Κυρίω, και ο Κύριος τώ σώ

ματι » (α) ήτοι ή τώ σώματι εμπεφυκυία γεννητική ορμή

ουδαμώς άλλως θεραπευτέα, ει μη εν τω κατά νόμον

γάμω, και κατά μόνην την θείαν εντολήν χρηστέον αυτή

και τους οργάνοις αυτής. « Μη πλανάσθε, φησίν, ούτε

πόρνοι... ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοί

ται... βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι » (β) Παντα

χού άρα και εν τη θεία Γραφή και παρά πάσιν ανθρώ

ποις κατεγνωσμένη ευρίσκεται η παράνομος θεραπεία της

γεννητικής ορμής. - . - - . .

S. 92. Τάς παρά φύσιν αμαρτίας, τας διά καταχρή

σεως της γεννητικής ορμής πραττομένας, αναφέρει ο

θείος Απόστολος λέγων, « Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός

εν ταις επιθυμίας των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν

του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών, εν εαυτοίς » και

αύθις κατωτέρω: Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη

(α) Α'. Κος. ς'. 13. (β) Α' Κορ. ς'. 9-10.
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ατιμίας αίτε γαρ θήλεια αυτών μετήλλαξαν την φυ

σικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν ομοίως τε και οι άρ

ρενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύ

θησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρ

σεσι την ασχημασύνην κατεργαζόμενοι, και την αντιμι

σθίαν, ην έδει, της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμ

βάνοντες, και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν

εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον

νούν, ποιείν τα μη καθήκοντα » (α). Εν τούτοις ούν

δείκνυσιν ο μακάριος Παύλος και την κακήν ρίζαν, εξής

πάσαι αι παρά φύσιν αύται αμαρτίαι και βδελυρία

φύονται. Η γαρ αποστροφή από του Θεού, και η α

ποθέωσις, ούτως ειπείν, της σαρκός εστι πάσης της

τοιαύτης βδελυρίας το αίτιον. Τούτο διδάσκει το «Καθώς

ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν

αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ποιείν τα μη καθήκον

τα, πεπληρωμένουςπάση αδικία, πορνεία... μεστούς...

κακοηθείας» δια τούτό, φησιν, « οι τα τοιαύτα πράσ

σοντες άξιοι θανάτου εισίν ». -

Κοινοτάτη δέ, αλλά δή και ολεθριωτάτη των παρά

φύσιν ακαθαρσιών εστιν η αυτοφθορία, μετά πολλής

ύβρεως και θράσους πραττομένη, επειδάν τις αυτός τα

εαυτού γεννητικά μόρια ερεθίζη δια το εξ αυτού γεν

νώμενον αίσθημα. Η ακαθαρσία αύτη πρός τώ ατιμά

ζειν την του ανθρώπου αξίαν καταβιβάζουσα αυτόν κα

τωτέρω και των κτηνών, και λίαν καταστρεπτική έστιν,

εκνευρίζουσα μεν και παραλύουσα πάσας τάς του πνεύ

ματος και τας του σώματος δυνάμεις, πρόωρον δε και

οδυνηρόν επάγουσα θάνατον, ώς αμοιβήν της τοιαύτης

βδελυρίας, προ δε τούτου, ταραχήν εσωτερικήν, και δει

(α) "Ρωμ. ά, 26-29.
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λίαν, και έκστασιν μάλιστα φρενών, όταν και ο θάνα

τος προσεγγίζη. Αντίκειται δ' ή ακαθαρσία αύτη απ'

ευθείας τό τέλει της γεννητικής ορμής, ώς άσκοπος

διασπάθησις του υπο της φύσεως προς κρείττόν τι εντε

θέντος ευγενεστάτου χυμού και διά την μετ' αυτής

οξείαν ηδονήν, όπου αν ενστή, επί πολύν χρόνον διαμένη,

και εις έξιν, μάλλον δε εις φυσικήν ανάγκην επί τέλους

μεταβάλλεται, καίτοι του συνειδότος διηνεκώς το αι

σχρόν και αθέμιτον ταύτης ελέγχοντος πολλάκις δε

και εις μανίαν περιέστη, και ετέροις διά της απάτης

μεταδίδοται. Εστι δε τοίς νεωτέροις τα μάλιστα φθο

ροποιός δια την έτι των σωματικών αγγείων τε και ορ

γάνων τρυφερότητα, και διά το χαλεπώς την εν αυτή.

συνήθειαν αφαιρείσθαι, αλλά διαμένειν, μέχρις ου οδυ

νηρός θάνατος και το σώμα και τάς όρμας αυτού ελεει

νώς καταστρέψη. - . . . . .

« - - ν'

S. 93. Τί μrή ποιείν, όταν, και παρά γνώμη»,
- "

ή σαρκική ορμή ανακινήται.

Επειδάν τις τάχιστα γνώ τοιαύτας ορμάς και αισθή

ματα διεγειρόμενα, επιμελητέον εστίν ευθύς παντί σθένει

όπως μή επικρατήσαντα παρακρούσωνται το πνεύμα, και

κατισχύσωσιν αυτού. Ασφαλέστατον δε προς τούτο, ά, εις

έργον τραπέσθαι, δεόμενον της τε προσοχής του πνεύμα

τος και της του σώματος ενεργείας β, ενατενίζειν τώ

Θεώ τό παντεπόπτη και κριτη και ανταποδότη πάσης πρά

ξεως. Εάν γάρ τις ακίνητος μένη, και αμελή περι

στείλα και κατευνάσαι τας τοιαύτας όρμάς, ευλόγως

άν δόξειεν ενασμενίζεσθαι και χαίρειν αυταίς. Έτι δε

δείκαι απολείπεσθαι των συνεχών επισκέψεων και συνδια

λέξεων, και των αμφιβόλων χαριεντισμών, και των ορ

10



130 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

ήσεων, και των νυκτερινών συναναστροφών, και των κατά
χη 2 ρ 2

μόνας περιπάτων, και των ασέμνων αθυρμάτων, όσα αφορ

μην εις ερεθισμόν τοις φιλοσάρκοις παρέχουσιν.

S. 94. Τα εκ της μαγνείας κακά.

Απερίγραπτά τε και ανέκφραστά εισιν, άπερ ή λαγ

νεία συνεπάγεται κακά. Τα δε κυριώτερα τούτων εισι

ά, Πώρωσις του πνεύματος αι γάρ σαρκικαι ήδοναι

καταγοητεύουσι και καταπίνουσιν, ώς ειπείν, όλον το

πνεύμα, και δεσμεύουσιν αυτό και πάσαν αυτού την ε

νέργειαν προς την απόλαυσιν αυτών, ώστε φαίνεται αυ

των ένεκα μόνον ζών έτι και κινούμενον, προς δε τάλλα

πάντα αηδιάζον, β, Αστάθεια γνώμης κάν γάρ ποτε

γνοίητιςεπιτόκρείττον μεταβαλόμενος διορθώσασθαι, ουκ

εμμένει ύστερον τη γνώμη, αλλά προς την τυχούσαν

ευκαιρίαν αυτίκα, ών έγνω, επιλανθάνεται. γ, Μίσος ε

ναντίον του Θεού, ή γούν της πατρικής αυτού και α

γίας εντολής, υφής αι της λαγνείας επιθυμία καταστέλ

λονται, έ, Ακρα φιλοζωία εφίεται γαρ ζήν επί μήκιστον

ο λάγνος, ουχίνα αγαθόν τι εργάσηται, αλλ' ίνα μάλλον

της ηδονής απολαύση, έ, Καταφρόνησις και ολιγωρία παν

τός του κρείττονος, και απιστία περί της μελλούσης

ζωής ουδε γαρ βούλεται περί τούτου ακούειν, ονείρους

ταύτα λέγων, και μόνη τή της σαρκός ηδονή προσέ

χων, ζ, Όλεθρος και καταστροφή τελεία της υγιείας

και της ζωής, ταραχή δε και βάσανος αδιάλειπτος του

συνειδότος. Συμβαίνουσι δε πάντως πάντα ταύτα τώ

ακoλάστω εκ της καταχρήσεως και μωράς καταναλώ

σεως των εαυτού δυνάμεων, εκ των σκανδάλων, και της

ζημίας της προς εαυτόν και προς άλλους, εκ της αυ

του λαγνείας γινομένης. Οσω γαρ μάλλον κρατύνε
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ται η λαγνεία μετατρεπομένη εις πάθος, τοσούτω και

βλαβερωτέρα και αισχροτέρα καθίσταται και εαυτώ και

τοις άλλοις, και όσον ουκ άν τις είπoι, ουδ' ορίσαιτο.

- - ι και ν -

S. 95. Ανασκευή των της λαγνείας προφάσεων. . .

Καθάπερ ουκ έστιν όςτις των κακούργων ου σοφίζε

ται, να την εαυτού καλύψη αισχύνην, ούτω και ο σαρ

κικός αγωνίζεται διά παντός κατασoφιζόμενος, ίνα το

της ιδίας διαγωγής αίσχος καλύψη. Λέγει τοίνυν ά,

Επει αυτός ο Θεός ενέθηκε τη ανθρωπίνη φύσει την

γεννητικήν ορμήν, άρα και θεραπεύειν αυτην ημάς βού

λεται. β, Η ορμή αύτη των σφοδροτάτων πέφυκε, και

ή προς θεραπείαν αυτής ροπή ισχυρά εστι και σφοδρά

θεμιτόν άρα, είποτε και κατάχρησις ταύτης γίνεται,

γ, Τις γαρ μεταβαλείν τήν φύσιν δύναται; Εν αυτή

πέφυκεν η ορμή διο και καθάπερ εκείνη, ούτω και αύτη

αμετάτρεπτος μένει δ, Τούς του σώματος χυμούς α

κωλύτως χρή διεξιέναι ει γάρ τις τον δρόμον, αυτών

κωλύει, λυμαίνεται και καταστρέφει την υγίειαν, έ, Η

μετά του θήλεος συμπεριφορά λεπτύνει το ήθος, και

πραότερον απεργάζεται, και ευαισθητότερον τον άνθρωπον

αποδείκνυσι, και τον νούν ακονά ή προς αυτό συνδιάλε

ξις, και ουχ ούτως ιοβόλος και κινδυνώδης η γυνή, όσον

μελαγχολώντές τινες ηθικολόγοι αποφαίνονται. Τοιαύτα

φλυαρούντες λέγουσιν οσημέραι οι ακρατείς και λάγνοι,

το της εαυτών διαγωγής αισχος καλύπτειν επιμελού

μενοι, Αλλ' είτις ορθώς και σωφρόνως πάντα ταύτα

εξετάσειε, τί αν άλλο ίδοι, ή ύθλους και φληνάφους

ατεχνώς; Ού λόγοι σεσοφισμένοι, αλλά φρόνημα ορθόν,

και βίος χρηστος και νόμιμος, υπό του συνειδότος δο

κιμαζόμενα, ήσυχίαν αληθή και ανάπαυσιν παρέχoυσι,
* . . . . . - 10*
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και ευδαιμονίζουσι, και δόκιμον παρά Θεώ και παρά αν

θρώποις αποφαίνουσι τον άνθρωπον. Ενέθηκε μεν γαρ

δήπου ο Θεός τη ανθρωπίνη φύσει την γεννητικήν ορμήν,

και θεραπεύειν αυτην ημάς βούλεται, αλλάγε και τά

ξιν έθηκεν ο αυτός, καθ' ην δεί θεραπεύειν, και η τάξις

αύτη ο νόμιμος γάμος εστίν. Εν ταύτη ούν έκαστος

μενέτω μετά λόγου και μετριότητος, και ούτω πράξει

ορθώς το δε παρά την ώρισμένην τάξιν, κακόν και α

μαρτία. Ούτω και το δεύτερον , ει γαρ και των σφο

δροτάτων τυγχάνει η γεννητική ορμή, και η χρεία της

θεραπείας αυτής μεγάλη, αλλ' ουδαμώς την κατάχρη

σιν δικαιοί. Το γαρ της ορμής βίαιον και σφοδρον προ

σεκτικωτέρους τε και προνοητικωτέρους δεί ποιείν, ου

χι δε συγκαταβατικωτέρους. Ο γαρ λόγος περις έλλειν

αυτήν δύναται και χαλιναγωγείν, εάν μόνον και η γνώ

μη παρή. Αλλά και εν τούτω σοφίζονται, ότι ουδείς

δύναται την φύσιν μεταβαλείν. Πάντως ου δύναται κα

τά γε τον ουσιώδη αυτής οργανισμόν, αλλ' ουδ' αναγ

καίον, ούτε ζητείται τούτο ουδαμώς. Ζητείται δε μόνον

καταστέλλειν αυτήν εν τη υπό του δημιουργού ώρισμέ

νη τάξει, και μη διαστρέφειν τούτο δε παντί τω βου

λομένω δυνατόν πέφυκε, ώς μυρίων όσων το παράδειγμα

βεβαιοί. Και το χρήναι δε μή κωλύειν την διέξοδον

"τών τού σώματος χυμών, εύ αν έχοι, αλλά ζητείται,

ει τοιαύτην διέξοδον αναγκαίον αυτοίς παρέχειν, oίαν

ο λάγνος και ακρατης κατεργάζεται μετά βίας και πα

ρανόμως. Πώς γαρ η τούτων ματαία διασπάθησις δι

καιωθήσεται; Η και αύτη συντελεί προς την υγιειανς

Αλλ' η καθ' ημέραν πείρα τουναντίον δείκνυσιν, η μεν

γαρ άνομος και άκαιρος των τοιούτων χυμών κατανά

λωσις μυρίoυς πρό ώρας εις τον τάφον ελεεινώς κατέ

πεμψεν ή δε φειδώ τούτων, ουδένα ουδέποτε ουδαμού
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ή ιστορία δείκνυσιν. Αλλά και ιατρών παίδες ομολογού

σιν, ότι όσω άν τις φειδωλότερος ή των ευγενεστάτων

χυμών του σώματος, τοσούτω και μείζονα την ακμην

και ρώμην και ζωηρότητα, και το θάρρος και την διάρ

κειαν έχει, η δε τούτων ασώτευσις τουναντίον επάγει,

Αλλά το ήθος λεπτύνεται και εξευγενίζεται, φασι, υπό

της συχνοτέρας μετά του θήλεος συμπεριφοράς. Αόγος

μάταιος και διακενής! Ίνα δέ τις δεόντως πεισθή,

θεασάσθω απροκαταλήπτως τους περί ταύτα τεθηπότας

και επτοημένους, και κρινάτω. Και τοσαύτα μεν προς

τα των φιλοσάρκων σοφίσματα. Καλόν μεν ουν, μάλ

λον δε κράτιστον παντί από πάσης oίας δήποτε κατα

χρήσεως της γεννητικής ορμής φυλάττεσθαι τούτο

πάντες αν ομολογήσειαν αλλ' οι μη δυνάμενοι κρατείν

εαυτών, ακουσάτωσαν της αποστολικής εντολής • Θέλω,

φησί, πάντας ανθρώπους είναι ώς και εμαυτόν (παρθέ

νος γαρ ήν), αλλ' έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ του

Θεού, δς μεν ούτως, δς δε ούτως λέγω δε τοις αγά

μοις και ταις χήρας, καλόν αυτοίς εστιν, εάν μείνωσιν

ώς καγώ, ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν κρείσ

σον γάρ εστι γαμήσαι, ή πυρούσθαι. » (α)

S. 96. Προφυλακτικά από της λαγνείας ,

Όπως δε τις από της λαγνείας προφυλάττητα, α

ναγκαίά εισι τάδε. .. - . .

Α. Φεύγειν μεν τον αργόν και τρυφηλόν βίον, τη

δ' εργασία και τη ολιγοσιτία υπωπιάζειν μάλλον και

δουλαγωγείν το σώμα. Ο γάρ τρέφων δούλον αρ

γόν, κατά τον Σειράχ, γνώσεται αυτόν αυθάδη.

(α) Α'. Κορ ζ', 7-10.
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Β. Τηρείν επιμελώς τας αισθήσεις, όρασιν, ακοήν κ.λ.

διά γαρ τούτων οιονεί θυρών τα έξωθεν τη ψυχή επεισέρ

χεται και βλέμμα δ' αφύλακτον μυρία δύναται τη ψυ

χή πράγματα παρασχεν, οίον εγένετο εν τώ Δαυίδ,

ιδόντι την Βηρσαβεέ. . . . . . . . . .

Γ. Φεύγειν την συνήθειαν και αναστροφήν μετά του

θήλεος, και την μετά των ασέμνων περί τους λόγους,

« Μή πλανάσθε αδελφοί, φησίν ο θείος Παύλος, φθεί

ρουσιν. ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί» (α) και ό Σολομών

« Μακράν από γυναικός πονηράς, και μη εγγίσης ταϊς

θύραις του οίκου αυτής. » (β)

Δ. Αποστρέφεσθαι τα βιβλία εκείνα και τας εικόνας,

και τας παραστάσεις και διαχύσεις, δι’ ών αι σαρκικαι.

ορέξεις διαγείρονται κινδυνωδέστατα δε μάλιστα των

βιβλίων τά την τρυφην εξυμνούντα ώς την άκραν ευ

δαιμονίαν του ανθρώπου, . . .

Ε. Μεμνήσθαι διά παντός του αισχρού και μηδαμι

νού πασών των παρανόμων ηδονών της σαρκός, και

λογίζεσθαι τα εξ αυτών κακά «Ακαριαίον μεν γάρ

εστι το ήδύνον, αιώνιον δε το λυπούν», φησιν ο μακά

ριος Αυγουστίνος (γ) έτι δε και το του σαρκικού τέλος,

ότι τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, μετά δε τούτο

ευθύνη βαρεία ενώπιον του παντογνώστου και αδεκάστως

κρίνοντος Θεού, και τελευταίoν κόλασις αιώνιος « Τογαρ τέλος εκείνων θάνατος» (δ). Α.

(α) Α'. Κορ. ιέ. 33.

(β) Παροιμ. ς'. 29.

(γ) Μomentaneum est quod delectat, aeternum φuod cruciat.

(δ) Ρωμ. ς'. 24.

ν . . .

---"ΦθΦ» «--- -
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Περί φθόνου.ι

ΚΑΙ. 97. Ορος και φυσική αυτού ιδιότης.

Ο φθόνος ποικιλοτρόπως φανερούται, νύν μεν, ώς

χαρά επί τη ζημία και δυσπραγία του πλησίον νύν δε,

ώς δυσμένεια προς τα αγαθά του πλησίον, ότε και ε

φίεται ο φθονερός, ει ήδύνατο, αφελέσθαι μεν εκείνου, ε

αυτώ δε περιποιήσασθαι ταύτα, "Ωστε φθόνος αν είη ου

μόνον λύπη επί τη των πέλας ευπραγία, αλλά και χαρά

επί τη ζημία και δυσπραγία αυτών. Κατ' ουσίαν άρα εχ

θρικόν τι δοκεί, και σύνεστιν αει τη αλαζονεία και τη πλεο

νεξία ταις την έχθραν διεγειρούσαις. Βουλόμενος γαρ

ο φθονερός υπερέχειν πάντων, ή ίσος γε είναι τη των κτη

μάτων περιουσία, επιθυμεί των αλλοτρίων, και αγωνί

ζεται, είπως αφελόμενος αυτών ταύτα, εαυτώ κτήσαιτο.

Αλλά τούτου ουκ όντος δυνατού, εγγίνεται μίσος και

έχθρα, θλίψιν μεγάλη και δυσθυμίαν επάγουσα, και, ν'

όπωσούν την αποτυχίαν παραμυθήσηται, χαίρει επί τη

ζημία του βασκαινομένου, ώσπερ επί τη ευτυχία και

τη ευοδώσει των επιχειρημάτων αυτού ανιάται δεινώς,

και προς πάσαν αδικίαν ήδη διατίθεται. Και ο φθόνος

ούν, ει μεν άπαξ περί τι δηλούται, αμαρτία του φθό

νου λέγεται κακία δε, εάν εν έξει καταστάς διαμένη.

S 98. Τα εκ του φθόνου κακά.

"Ωσπερ και εν τοις άλλοις των ψυχικών παθών αι

συχναιαυτών εκδηλώσεις εις έξιν το πάθος μεταβάλλουσιν,

όπερδή τότε πηγή μυρίων δεινών γίνεται, ούτω και εν τω

φθόνω. Αντίκειται γαρ εν γένει τη τε φιλαδελφία και τη δι

καιοσύνη τη μεν γαρ προσήκει χαίρειν επί τή των πέλας
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ευπραγία ο δε φθονερός, τουναντίον, λυπείται επ' αυτή,

φιλαδελφίας εστι το κλαίειν μετά κλαιόντων, και εις δύνα

μιν τώ δυστυχούντι βοηθείν ο δε φθονερός επ' ουδενί άλ

λω ούτω μάλιστα ήδεται, όσον επί το βλέπειν τον φθο

νούμενον κακώς πράττοντα και ζημιούμενον. Ούτω παν

τάπασιν ενάντιος τη φιλαδελφία ο φθόνος ευρίσκεται.

Ούμήν αλλά και αυτή τη δικαιοσύνη. Της μεν γαρ ίδιον,

ώς ιερά τα αλλότρια έχοντα, μηδαμώς άπτεσθαι αυτών

ο δε φθόνος, άμα τυχών καιρού, και χείρας αδίκους τε

και αρπακτικάς επ' αυτά εκτείνει, και, ήν μη δυνηθή

υφελέσθαι τι και ζημιώσαι τον φθονούμενον, ασχάλλει

επί τούτω, και αδημονεί, και εις συκοφαντίας και εκ

φαυλισμόν του βασκαινομένου εκτρέπεται, υπούλως τε

ταύτα και σιγή διαδίδους, ή και μετά φανερού κατα

διωγμού. Ποί δ' ασπλαγχνίας τε και απανθρωπίας δύ

ναται ο φθόνος παρεκτρέψαι,μυρία δείκνυσι παραδείγ

ματα ή των ανθρώπων ιστορία, οίον το του Κάϊν, το

των υιών του Ιακώβ προς τον εαυτών αδελφόν Ιωσήφ,

το του Σαουλ, του Αχαάβ, και άλλα ότι πλείστα. Διά

ταύτα και ο φθονερός φίλος καλείται και βοηθός του

διαβόλου. «Φθόνω δε διαβόλου ο θάνατος εισήλθεν εις

τον κόσμον, μιμούνται δε αυτόν οι της εκείνου με

ρίδος όντες ν (α). Ου μόνον δε τοις ανθρώποις εχθρός

υπάρχει ο φθονερός, άδικός τε και άσπλαγχνος, αλλά

και κατ' αυτού του Θεού οργίζεται, ασχάλλων επί τη

πατρική αυτού προνοία και αγαθότητι, ότι και τον φθο

νούμενον αγαθοποιεί. Επί τούτω λυπούμενος καταμέμ

φεται την σοφίαν και αγαθότητα αυτού, κατηγορεί της

δικαιοσύνης, γογγύζει κατά της γενικής αυτού οικο

νομίας. Εντεύθεν ούν το του φθόνου κακόηθές τε και

.. "
".

(α) Σοφ, Σολ. β', 24. :: : : - " και " . . . . . . . . .:
- " - * " 4 ","
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διεφθαρμένον δηλούται εκ γαρ του διαβόλου εγεννήθη,

και διαβολικός εστι, ώς εκ των εξ αυτού κακών φαί

V8ταί. - " . . . . .

* S. 99. Περί της εν αυτώ ευθύνης.

Ότι μεν ούν ο φθόνος αμαρτία εστί φύσει μεγάλη

και βαρεία, και μάλιστα, όταν, εν έξει γενόμενος, δει

κνύηται δι’ ών ανωτέρω εμνήσθημεν, ήτοι διά της προς

το ομόφυλον ασπλαγχνίας και αδικίας, και διά της α.

γανακτήσεως εναντίον της εν τω κόσμω τάξεως και

οικονομίας του Θεού, παρά πάντων ομολογείται ήττων

δ' αμαρτία λογίζεται, όταν τα εν οίς δηλούται, μικρά

και ευτελή ώσιν, ή δε προς τον θεον και προς τον

πλησίον διάθεσις ουχ ούτω κακοήθης και διεστραμμένη,

ώστε και τα του φθόνου δηλωτικά τη απερισκεψία μάλλον,

ή τη κακοήθει προαιρέσει φαίνονται προσήκοντα. Διο

καν τούτω προσεκτέον, μή τον αγαθόν ζήλον ή την

άμιλλαν αντί φθόνου υπολαμβάνωμεν υπάρχουσι γαρ

και ταύτα, και αγαθά εισι και πλείστου άξια, εάν εν

μετριότητι και κατά τον ηθικόν νόμον φανερώνται και

προτρέπει ημάς εις αυτά ο θείος λόγος εν τούτοις

« Ζηλoύτε τα χαρίσματα τα κρείττονα, διώκετε τηνα

γάπην, ζηλoύτε τα πνευματικά » (α). Οίον, όρωμέντι των

αγαθών παρά τινι, και τούτο εγείρει την επιθυμίαν εν

ημίν, του κτήσασθαι και ημάς αυτό, και αρχόμεθα ήδη

διαλογίζεσθαι, πως αν και ημείς αυτό πορισαίμεθα. Ει

μεν ούν τα προς τούτο αιρεθέντα, αγαθά τυγχάνουσι,

και χωρίς μίσους προς τους άλλους μηδε ζημίας, και

χωρίς αγανακτήσεως κατά της προνοίας και της εν τω

κόσμω θείας οικονομίας την κτησιν του αγαθού διώκει

ο ζήλος, ου μόνον ανεπίληπτος κρίνεται, αλλά και

(α) Α'. Κορ. ιδ'. 1. ..
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επαίνων άξιος. Ούτός εστιν η ευγενής άμιλλα, ήπερ

ευκταίον αν είη υπάρχειν εν πάσιν. Ουδ, όταν τις, ορών

τους αναξίους, εν αξιώματι όντας και εν πράγμασι

πολιτικοίς, και ειδώς αυτούς τη εξουσία και τη δυνάμει

καταχρησομένους εις τρυφην, και εις ύβριν και κατα

πίεσιν των ασθενεστέρων, ασχάλλη και δυσανασχετή,

ουδέπω ουδε τούτο φθόνος, αλλά ζήλος επαινετός,

υπέρ της κοινής ασφαλείας και δικαιοσύνης, εάν επιθυμή

ιδείν αυτούς τάχιστα την εξουσίαν αφαιρεθέντας, και

μεταστάντας, όπου αν ήττον επιζήμιοι τοις άλλοις είεν,

χρή δε μόνον μετά μετριότητος και φιλαδελφίας ζηλούν

περί τούτων. Ει δε συν έχθρα κατά του προσώπου, και

οργή κατά της εν τω κόσμω θείας οικονομίας μίγνυ

τα ο ζήλος ούτος, αυτίκα εις αληθή μεταπίπτει φθό

νον. Ου γαρ δυσχερής ή από του ζήλου και της αμίλ

λης εις τον φθόνον μετάπτωσις. " . . . . . . .

- S. 100. Αλεξίματα κατά του φθόνου.

Χαλεπή μεν και λίαν επίπονος ή θεραπεία του φθόνου,

ότε μάλιστα πάλαι τυγχάνει τη του ανθρώπου φύσει

προσπεφυκώς τη δε συν επιμελεία χρήσει των προς

τούτο επιτηδείων, ουκ ανίατον. Προσφορώτατα τοίνυν

κρίνονται ταύτα, Α'. Μηδαμώς τεθηπέναι και επτοήσθαι,

κατά τους πολλούς και μωρους, επί τη δυνάμει και ε

ξουσία και τώ πλούτω και ταις ήδονας. Ταύτα γαρ,

υπέρ o δεί θαυμαζόμενα, τον φθόνον αναφλέγουσιν αει

δε μνημονεύειν του αποστολικού λόγου, «Εστι πορισμός

μέγας ή ευσέβεια μετά αυταρκείας, ουδεν γαρ εισηνέγ

καμεν εις τον κόσμον, δήλον ότι ουδε εξενεγκείν τι

δυνάμεθα » (α). Β. Το του φθόνου αισχρόν και μωρον,

και τας υπ' αυτού επιφερομένας τοίς ανθρώποις ζημίας
τ τ

(α) Α'. Τιμ. ς'. 6-8. - .. "
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συνεχώς τε και σπουδαίως αναλογίζεσθαι. Ουχι πάντες

ημείς αδελφοί αλλήλων εσμέν; Οίον δε αίσχος βασ

καίνειν αλλήλοις αδελφούς όντας, και πολλάκις επί μι

κρούς και ευτελέσιν! Ηλίκας δε ταραχας και δεινά επή

νεγκεν ο φθόνος ανέκαθεν! Ουχί διά φθόνον εφονεύθη

ο αθώος Αβελ υπό του αδελφού Κάϊν, ουχί Δαυίδ, ο

πραότατος και πιστός του Σαουλ θεράπων, διά φθό

νον εδιώκετο απηνώς υπ' αυτού, ουχί διά φθόνον και

ο Αχαάβ κατέκρινε τον πτωχόν Ναβουθαι λιθασθή

ναι, και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρέδωκαν τον

άμωμον Ιησούν Πιλάτω σταυρωθήναι; Γ. Ορθάς και

εναργείς κτάσθαι γνώσεις της θείας προνοίας, της τα

πάντα πανσόφως και παναγάθως κυβερνώσης, έτι δε και

της θείας σοφίας και αγαθότητος και δικαιοσύνης. Εξι.

χνιάσαι μεν γαρ εντελώς τα ανεξερεύνητα του Θεού

κρίματα, και καταμαθείν, διατί τούτον μεν υψοί, εκείνον

δε ταπεινοί, και διατί νύν μεν ούτως, νύν δε άλλως

τα των ανθρώπων διεξάγει, ανέφικτον ημίν τούτό γε

ότι δε ουδένα αδικεί, εγγυάται ημίν αποχρώντως ή ά

πειρος αυτού σοφία και αγαθότης και δικαιοσύνη, Δ.

Μηδέποτε των λόγων επιλανθάνεσθαι, ύφών ή γνησία

κρατύνεται και ακμάζει φιλαδελφία ένθα γαρ άν, αύτη

παρείη, ουδείς αν εισίοι φθόνος. Ο άνθρωπος υπάρχει

το κατά πάσαν την ορατή κτίσιν έξοχον αριστούργημα

της παντοδυναμίας, της σοφίας, και της αγαθότητος

του Θεού, ώρισμένον εις εικόνα ζώσαν και εξομοίωσιν

του δημιουργού αυτού, ήξιώθη δε και προνοίας εξαιρέτου,

και αγάπης, και ελέους παρά του των όλων Θεού, εξα

γορασθεις τώ τιμίω αίματι του μονογενούς υιού αυτού

και σωτήρος ημών Θεού, και λυτρωθείς από της δου

λείας της αμαρτίας και της φθοράς, Ο δε πατήρ ημών

ο ουράνιος διανέμει ποικίλως ημίν τα πλούσια αυτού
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δώρα, ουχ ίνα φθονωμεν και δυσμενώς έχωμεν προς αλ

λήλους, αλλ' ίνα ευκαιρίαν έχωμεν αγαθοποιείν τε και

δεικνύναι την αγάπην την εις αλλήλους. Πηγή δε πρώτη

του φθόνου τυγχάνει η υπερφιλαυτία, εξής ή μετά λύ

πης πλεονεξία, ην καλούμεν φθόνον, νύν μεν εις φιλαρ

γυρίαν, νύν δε εις υπερηφανίαν απορρέπουσα όπου δ'

αν μηδεμία λείπηται ελπίς του τυχείν ών εφίεται, εις

χαιρεκακίαν ή δυσμένειαν μεταβάλλεται. "Ωσπερ δε

προς θεραπείαν παντός κακού αναγκαίον την ρίζαν εξευ

ρόντα ανασπάσαι, ούτω και εν τώ φθόνω. -

---κια «εθε»κια---

Περί γαστριμαργίας. -

S. 101. "Οτι εμπέφυκε τη σωματική φύση
* ,

* -

4. * ή της βρώσεως και της πόσεως χρεία.

Πάν το ζωής μέτοχον, και εφιέμενον του ζήν φαί

νεται εκ δε τούτου η περί των τού ζήν συντηρητικών

φροντις, και ο φόβος από των λυμαινομένων αυτό. Κα

λούνται δε τα της ζωής συντηρητικά, επιτήδεια ή αναγ

χαία του ζήν, ώς αλλαχού είρηται και τούτων τα μέν

εισι στερεά, τα δε, ρευστά αμφοτέρων δε δείται προς

συντήρησιν πάσα οργανική ζωή, και αυτή ή του ανθρώπου,

Ει γαρ μη καθ' εκάστην αναπληρούται διά της τροφής το

εκ της διαφορήσεως και των άλλων φυσικών κενώσεων

διηνεκώς αφαιρούμενον της δυνάμεως, κινδυνεύει ταχέως

η οργανική ζωή απομαρανθήναι τε και παντελώς διαλυ

θήναι. Πάλιν δε των επιτηδείων τα μεν στερεά καλούν

τα βρώματα ποτά δε, τα ρευστά. Εν μεν ούν τη του

παντός δημιουργία προυνόησεν ο πανάγαθος Θεός ε

ξαιρέτως και περί της του ανθρώπου διατροφής, ορίσας

προς τούτο τα πλείστα των φυτών και των ζώων, ώς
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ου μόνον εκ της αυτών φύσεως, αλλά δή και εκ της

θείας Γραφής δηλούται. « Και εξανέτειλεν έτι ο Θεός

εκ της γης πάν ξύλον ώραίον εις όρασιν, και καλόν

εις βρώσιν και ενετείλατο, κύριος ο Θεός τώ Αδάμ

λέγων, από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώ

σει φαγή. » (α) και κατωτέρω, « Και είπεν ο Θεός τώ

Νώε, και πάν ερπετόν, ό εστι ζών, υμίν έσται εις βρώ

σιν, ώς λάχανα χόρτου δέδωκα υμίν τα πάντα » (β).

Ποικίλα άρα, ώς εκ των θείων λογίων μαρτυρείται,

τα προς την ζωήν του ανθρώπου επιτήδεια, αλλ' ουκ

ανάγκη και απολαύειν άμα πάντων, μάλλον δε και ώ

φελιμώτερον δείκνυται υπό της πείρας το απέχεσθαι

της των βρωμάτων ποικιλίας εν τη της τροφής με

ταλήψει. « Πάντα μοι έξεστί, φησιν ο μακάριος Παύλος,

αλλ' ου πάντα συμφέρει πάντα μοι έξεστιν, αλλ' ουκ

εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος, τα βρώματα τη κοι

λία, και η κοιλία τοις βρώμασιν « (γ). .
,

S. 102. Πώς δεί των προς τροφήr μεταλαμβάνειν. "

"Ώσπερ εν τη θεραπεία της γεννητικής όρμής, ούτω

και εν τη μεταλήψει της τροφής εμπέφυκέ τι των

ήδέων αισθημάτων, πανσόφως υπό του παναγάθου δη

μιουργού ούτως οικονομηθεν, εφ' ώ πάς τις προτρέπη

ται και αναγκάζηται εις το πορίζεσθαι επιμελώς τα ε

πιτήδεια, και κατά μέτρον δίκαιόν τε και πρέπον μετα

λαμβάνειν αυτών. Ου χρη δε κυρίως της τροφής απο

λαύοντας, προς το εξ αυτής ηδυ αφοράν, αλλά προς

την της ζωής και της υγιείας διατήρησιν ταύτης δε πά

λιν σκοπός έστω η διά της καθ' ημέραν εκπληρώσεως

των ημετέρων καθηκόντων προσέγγισις εις τον ύψιτον

(α) Γεν. β. 9. (β) Γεν. θ'. 3. (γ) Α' Κορ. ς'. 13.



142 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

σκοπόν της ανθρωπότητος, ός εστιν η πρός τόν Θεόν

εξομοίωσις. Τούτο ούν και οι αρχαίοι των έξω σοφών

συνειδότες έλεγον Εσθίομεν, ίνα ζώμεν, ου ζώμεν δε

ίνα εσθίωμεν. Αλλ' όμως ρέπουσί τινες σφόδρα προς

την εκ της μεταλήψεως της τροφής ηδονήν, και η ροπή

αύτη λίαν επικίνδυνος τη αρετή καθίσταται, εις όρμην

ακάθεκτον μεταβαλλομένη, και το πνεύμα επισκοτίζουσα,

και δεσμεύουσα αυτό τώ σώματι, και κατασπώσα τον

άνθρωπον επί το κτηνώδες. Συμβαίνει δε τούτο μάλι

στα, όταν τέλος μεν της τροφής μόνη η εκ ταύτης ή

δονή κακώς λογίζηται, το δε προσήκον μέτρον εν τη

μεθέξει ταύτης υπερβαίνηται, χάριν δε ταύτης κατα

ναλίσκηται και χρόνος, και πόνος, και δαπάνη τοσαύτη,

ώστε και προς τα κρείττονα των καθηκόντων μηκέτι ημάς

επαρκείν. Κατά ταύτα τοίνυν περιγραφείη αν η γαστρι

μαργία ώς εν τύπω, ουκέτι όρεξις εκ της φυσικής α

νάγκης εγειρομένη, και υπό του λόγου διοικουμένη, αλλ'

ορμή ακάθεκτος προς την εκ της βρώσεως ηδονήν, Δη

λούται δε, ή ώς πράξις μία, και αύτη εστίν η αμαρτία, ή

ώς διάθεσις ενέξει προς τας τοιαύτας πράξεις, και

αύτη εστίν η κακία της γαστριμαργίας. Και η μεν προς

την εκ της βρώσεως ηδονήν ροπή καλείται αυτό του

το κυρίως γαστριμαργία ή δε προς την εκ της πό

σεως, φιλοποσία, ής ο ανώτερος βαθμός, όταν η του

λόγου ενέργεια προς καιρόν διακόπτητα και κωλύητα,

κραιπάλη καλείται και μέθη, ώσπερ ή των συνήθων

βρωμάτων καταφρονούσα, και επί την οξυτέραν ή λεπ

τοτέραν ηδονήν την εκ της βρώσεως απορρέπουσα όρ

μή, λαιμαργία, και λιχνεία καλείται. Εάν δε και δα

πάνη μείζων της δεούσης χάριν της λαιμαργίας ανα

λίσκητα, ώστε και φθείρει την υπάρχουσαν ουσίαν και

-
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την εν αυτή ευημερίαν, αδδηφαγία, και κοιλιοδουλεία,

μάλλον δε ασωτία άντικρυς και ακρασία λέγεται.

S. 103. Τα εκ της γαστριμαργίας κακά.

Ποικιλώτερα ταύτά εισι και πλείονα, ή ώστε δύνα

σθαι πάντα καταλέξαι, τα δε ονομαστότερά εισι ά, χα

ρά ματαία και άφρων β, βωμολοχία και γελωτοποιία

γ', ακαθαρσία δ', σκότωσις του νοός έ, απήνεια προς

την των πέλας δυστυχίαν ς', φθορά της υγιείας ζ,

ασώτευσις των υπαρχόντων ή, ολιγωρία των υψηλο

τέρων καθηκόντων θ’, λήθη και αδιαφορία περί τε του

Θεού, και των έργων αυτού ί, παντελής αμεριμνία

περί της υψηλής κλήσεως του ανθρώπου. Διά τούτο

και ο κοινός των ανθρώπων νούς, και η θεία Γραφή το

της γαστριμαργίας και ακρασίας κακόν ώς πάνυ αισ

χρόν τε και βλαβερόν κατακρίνουσι « Προσέχετε ε

αυτοίς, φησιν ο Χριστός, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρ

δίαι υμών εν κραιπάλη και μέθη και μερίμναις βιω

τικαίς. » (α) Ο δε θείος Παύλος τους περί ταύτα ακρα

τείς « δούλους αποκαλεί της σαρκός, και εχθρούς του

σταυρού του Χριστού, ών το τέλος, φησίν, απώλεια, ών

ο Θεός ή κοιλία, και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών » (β).

Εν δε τη προς Ρωμαίους επιστολή τους κώμους και

την μέθην εν τοις έργοις του σκότους καταριθμεί, ίσα

τη πορνεία και τη μοιχεία «Ώς εν ημέρα ευσχημόνως

περιπατήσωμεν, μη κώμοις και μέθαις, μη κοίταις και

ασελγείαις. » (γ) Και αλλαχού πάλιν καταλέγει την

μέθην και την γαστριμαργίαν εν τοις έργοις της σαρ

κός, αποφαινόμενος, ότι « Οι τα τοιαύτα πράσσοντες

α) Λουκ. κ.ά. 34. (β) Φιλιπ. γ'. 18. (γ) Ρωμ. ιγ'. 12.γ γ ιγ
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βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν» (α). Αναγνώτω

δέ τις ενταύθα και την περί του πλουσίου και του πτω

χου Λαζάρου παραβολήν του Κυρίου (β). Ο δε κοινός

νούς, πώς περί του κώμου και της μέθης διαλογίζεται

και κρίνει; ή ουχί πάντες υπό δειλίας τινός και φρίκης

και αποστροφής κατέχονται, ορώντες τον υπό της μέθης

παραπαίοντα και κλονούμενον; Ουχί πάντες ομολογείν

αναγκαζόμεθα, ότι το ούτως έχειν παρά φύσιν εστί, και

αίσχιστον και λίαν επονείδιστον; Βεβαιοί δέ μου τον

λόγον το των αρχαίων Σπαρτιατών έθος, ουδενί άλλω

νομιζόντων αποτρέψειν της μέθης τους εαυτων παίδας

ασφαλέστερον, ή τώδεικνύναι αυτοίς τους Είλωτας με

θύοντας και κεκραιπαληκότας. Το δ’ αισχρόν και κακόν

αυτής εν τούτω μάλιστα συνίσταται, ότι ο τή ακρασία

ταύτη δουλωθείς, πάντα τα κρείττονα υπέρ της σαρκός

θυσιάζει, ή κινδυνεύει γε πάντα αυτή προσενεγκείν εις

θυσίαν. * « ',

S. 104. Η επί τη γαστριμαργία ευθύνη.

Η επί τη γαστριμαργία, ή γενικώτερον, επί τη α

κρασία ευθύνη μεγάλη τε και βαρεία λογίζεται, μάλι

στα δε ά, όταν προς βλάβην της υγιείας και της τη

καταστάσει προσηκούσης ευημερίας υποθάλπηται και

διατηρήται β, όταν και ολιγωρία των σπουδαίων κα

θηκόντων αυτή παρέπηται γ', όταν και τότε έτι κατι

σχύη, επειδαν τα εξ αυτής κακά συνιέναι άρξηταί τις,

και την εξ αυτής αισχύνην καθορά. Διά γαρ της μέ

θης και του υπερκορεσμού η υψηλή αξία της \ανθρω.

πότητος ατιμάζεται, και το του Θεού αφομοίωμα επί

το κτηνώδες καταπίπτει, και καταπιέζεται αλλά και

της φθοράς της υγιείας ο θεμέλιος καταβάλλεται, , και

(α) Γαλ. έ. 21. · (β) Μουκ, ις'. 19-31. Η

Α
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τοιαύτη παρεισάγεται διάθεσις, εν ή πρός καιρόν ανί.

κανος γίνεται πάν καθήκον επιτελέσαι.

S. 105. Τα της γαστριμαργίας σοφίσματα,

Πολυτρόπως οι γαστρίμαργοι αγωνίζονται το της

εαυτών ακρασίας αίσχος επικαλύπτειν διό και φασιά, Τίς

αν δύναιτο διά παντός εν σταθμό και μέτρω της τρο

φής μεταλαμβάνειν, Ουχρή και πειράσθαι ποτέ τινα, πό

σον αν οιός τε είη φέρειν, β', Πολλάκις ανάγκη ημίν

επίκειται ταλαιπωρείν το σώμα, χρή άρα και περιποιεί

σθαι αυτό ενίοτε. Είτα ου καθ' εκάστην τούτο γίνεται,

αλλά συμβαίνει, ότε και ευθυμήσαι δεί υπέρ το σύνηθες:

γ', Προς τι τοσαύτα υπό του Θεού εδωρήθησαν ημίν,

ει μη θέμις και απολαύειν; Αλλ' ήδέως αν ερoίμην τον

ταύτα λέγοντα Ισχύουσιν άρα πάντα ταύτα κατασιγάσαι

την φωνήν της συνειδήσεως, την διηνεκώς το της ακρα

σίας κακόν και ελέγχουσαν; Ουδαμώς, Ου δύναται μεν

γάρ τις όντως σταθμίζειν άει την βρώσιν ή την πόσιν,

αλλ' ουδ' ανάγκη ποιείν ούτω ραδίως γαρ τοίς τώ λό

γω υπείκουσι, τί το αρκούν και μέτριον, και τι το πε

ρισσόν και υπερβάλλον ευρίσκεται. Χρή και πειράσθαι

εαυτού τινα έστιν ότε! Και διατί δε διά του υπερκο

ρεσμού, δς, κατά πάσαν πείραν, πάσας ελαττοί και λυ

μαίνεται τας δυνάμεις; Ούτω δε και προς το δεύτερόν

φαμεν. Μεταξύ θεραπείας και πλησμονής, μεταξύ πε

ριθάλψεως και υπερκορεσμού μέγα εστι το διάφορον.

Πώς δ' αν τις διά του υπερκορεσμού, τουτ' έστι διά της

αλγηδόνος, θεραπεύσειε τό σώμα; Αλλ' ου καθ' εκάστην

τούτο γίνεται, Αρκεί ότι άπαξ μη και επαίνου άξιον,

ότι ου παρά χρήμα εις κτηνωδίαν πρόεισιν; Ούτω και

των του θεού πλουσίων δωρεών έξεστι μεν απολαύειν

1 1
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σωφρόνως, ου μέντοι και ακολασταίνειν. Πανταχού δ' ο

άνθρωπος, ώς λογικός, οφείλει εν τω μέτρω διαμένειν,

όπερ άριστα τη εαυτού γενέσει και τη κλήσει αρμόττει,

και μηδεν αυτοίς βλάπτει, το δε πλέον αμαρτία εστί

και αισχύνη.

S. 106. Αλεξήματα κατά της γαστριμαργίας και εν

γένει κατά της εν τώ εσθίειν και πίνειν ακρασίας,

Α'. Φεύγε τας ευκαιρίας και τας συνηθείας, εν αις

ραδίως αν, τή προτροπή ή τώ παραδείγματι, εις υπερ

βολήν και αμετρίαν εξολισθήσειας. Μετά γαρ οσίου, ό

σιος έση, και μετά στρεβλού, διαστρέψεις ώς φησιν ο

Ψαλμωδός. Μη έχων δε απολιπέσθαι, έμμενε τώ μέ

τρω τώ παρά πάντων δεδοκιμασμένω, και μηδαμώς την

υγίειαν βλάποντι.

Β. Αναλογίζου συνεχώς της μεν εκ τούτων ήδονής

το βραχύ, της δ' εξ αυτών βλάβης το μέγεθος.

Γ. Μνημόνευε των αγαθοποιών σκοπών του Θεού,

δς εδωρήσατο ημίν ταύτα, ουχί προς τρυφήν και ακο

λασίαν και ύβριν, αλλά προς διατροφήν, ίνα, ενισχυό

μενοι δι' αυτών, και ενθαρρυνόμενοι, πιστοί τοις καθή

κουσιν ημίν ώμεν, και αγαπώμεν μάλλον τον τούτων

δοτήρα και ευεργέτην, και ευχαριστώμεν,

Δ. Αναμιμνήσκου συνεχώς των εκ της τρυφής και

της ακρασίας κακών των εν τώ παρόντι και εν τω μέλ

λοντι αιώνι αλλά και τουναντίον, των εκ της χριστια

νικής μετριότητος και αυταρκείας μεγάλων ώφελημά

των. Υπό γαρ ταύτης και το σώμα κρατυνόμενον, εύ

θετoν εις τας αναγκαίας εργασίας γίνεται, και το πνεύ

μα εις διηνεκή γοργότητα και ευθυμίαν διατηρείται και

ούτως ή εγκράτεια όργανον της προόδου εις την αρε

την γίνεται τα εκ της ακρασίας κωλύματα αφαιρούσα.
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Ιδού δε τί περί τούτων η θεία Γραφή διδάσκει. « Μή

απληστεύου εν πάση τρυφή, και μη εκχυθής επί εδε

σμάτων. Εν πολλοίς γαρ βρώμασιν έσται πόνος, και η

απληστία εγγιεί έως χολέρας. Δι απληστίαν πολλοί ε

τελεύτησαν, ο δε προσέχων προσθήσει ζωήν» (α). "Ο

δε Ησαίας ουχ ήττον παθητικώς ελεεινολογεί τον φιλο

πότην. • Ουαί, φησιν, οι εγειρόμενοι το πρωί και τα σί

κερα διώκοντες, οι μένοντες το οψέ ο γαρ οίνος αυτούς

συγκαύσει. Μετά γαρ κιθάρας και ψαλτηρίου και τυμ

πάνων και αυλών τον οίνον πίνoυσι, τα δε έργα Κυρίου

ου κατανοούσι » (β). Αλλά και Σολομών ερωτά: Τίνι

ουαί ; Τίνι θόρυβος ; Τίνι κρίσεις , Τίνι δε αηδία και

λέσχαι; Τίνι συντρίμματα διακενής; Τίνος πελιδνοί οι

οφθαλμοί; Ου των εγχρονιζόντων εν οίνοις, ου των ι

χνευόντων, που πότοι γίνονται; Μή μεθύσκεσθε εν οίνοις,

αλλ' ομιλείτε ανθρώποις δικαίοις, και ομιλείτε εν πε

ριπάτοις, Εάν γαρ εις τας φιάλας και τα ποτήρια δώς

τους οφθαλμούς σου, ύστερον περιπατήσεις γυμνότερος

υπέρου... Πάς γαρ μέθυσος και πορνοκόπος πτω

χεύσει, και ενδύσεται διερρηγμένα, και ρακώδη πάς υ

πνώδης» (γ). Και ο προφήτης δε Ιεζεκιήλ λέγει, ότι ρίζα

πάσης της διαφθοράς των Σοδόμων και της παρά φύ

σιν βδελυράς αυτών αμαρτίας ήν η γαστριμαργία «. Τούτο

το ανόμημα Σοδόμων υπερηφανία, και εν πλησμνονή άρ

των, και εν ευθηνία έσπατάλων » (δ).

Έκαστος δε υπό της ιδίας πείρας διδάσκεται, ότι τώμε

τρίως βρώσιν τε και πόσιναιρουμένω και σώμα και πνεύμα

εύαρμοστότερόν τε και επιτηδειότερον κατά πάντα μένει, ή

τοις το αβροδίαιτον και την πολυτέλειαν ασπαζομένοις.

(α) Σειραχ. λζ'. 29. (β) Ησαί, έ. 11. κ ε. (γ) Παροιμ.κγ', 29 κ. ε.

(δ) Ιεζεκ. ις'. 49.

Ι 1
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Και η φρονίμη δε και χριστιανική μετριότης ου μόνον εν

τώ φεύγειν σταθερώς την αμετρίαν θεωρείται, αλλά και

εν τώ εμμένειν τη λιτότητι και απλότητι, και το μάλ

λον επιτήδειον του απλώς τοιούτου αιρείσθαι, και το

σούτον μετέχειν, όσον αρκεί εις το τάς σωματικάς δυ

νάμεις αναλαμβάνειν, αλλά μη συμπιέζειν. Έτι δε διδά

σκει η πείρα, ότι ου πάσι πάντα επιτήδεια ο ούν σωφρο

νών εκάστου πειράται, ει επιτήδειον αυτώ, και επί πό

σον, και άμα γνούς τι των ποτών ή των εδεσμάτων μη

επιτήδειον τη υγιεία, απέχει αυτού, καν ήδιστον τυγ

χάνη τη γεύσει. Ολως δε το μηδέν περιττόν, ή μη

αναγκαίον, μηδέν πολυτελέστερον του επιβάλλοντος, δι'

ού ή ημείς ημάς αυτούς άλλων αναγκαίων στερήσομεν,

ή άλλους καταθλίψομεν, τούτο παντός σωφρονούντος

το αξίωμα είναι δεί.

---καεξ3ενια---

Περί οξυθυμίας και οργής.

S. 107. Περί της γενέσεως και της εκδηλώσεως αυτών,

Η οξυθυμία και η οργή ουκ εισί τό είδει διάφορα, αλλά

του αυτού πάθους εκδηλώσεις διάφοροι ο μεν γαρ θυμός

οξύς και ολιγοχρόνιος, η δε οργή βραδυτέρα μεν, μονι

μωτέρα δέ. Δοκεί δε η οξυθυμία προηγείσθαι πανταχού

της οργής, και συμπαρομαρτείν αυτή, διό και πρώτον

περί αυτής ρητέον,

Επειδαν, όθεν δήποτε λυπηρόν τι ή δυσάρεστον τω

ανθρώπω συμβή, δυοίν θάτερον γίνεται ή γαρ αταράχως

τε και γενναίως φέρει αυτό, ή ώς πρoγινώσκων, ότι ουδέν

αυτώ έσται όφελος εκ της στενοχωρίας και αντιστά

σεως, ή ώς συνειδώς εαυτόν αίτιον του λυπηρού και τούτο

εστίν, ο καλείται υπομονή και μακροθυμία ή τουναντίον,
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ου φέρει το δυσάρεστον, αλλ' ανθίσταται δεικνύων ευθύς

και μετά σφοδρότητος την επ' αυτώ δυσαρέσκειαν, και

περ ειδώς, ότι ου διά τούτο απαλλάττεται του συναντή

ματος και τούτο καλούμεν οξυθυμίαν. Αύτη τοίνυν, οια

δή λύπη εσωτερική επί τούς παρά γνώμην συμβαίνουσιν

ανιαρούς, μετά σφοδρότητος εκδηλουμένη, ίνα απελάση

ταύτα, ή γούν, ίνα μη αταράχως και καρτερικώς υπομεί

νη, κωλύει και διακόπτει τον λογισμόν, μόνω τώ συναν.

τήματι προσέχουσα. Η δε φαντασία ερεθισθείσα μεγεθύ

νει το εξ αυτού κακόν, και ουκ εά θεωρήσαι και λογίσα

σθαι ορθώς, ώστε τους επιτηδείοις προς απαλλαγήν χρή

σασθαι, έστι δ' ότε και προς τα εναντία της αφαιρέσεως

ή της ελαττώσεως αυτού εκ της σκοτώσεως του λογι

κου τρέπεται.

S 108 Περί των εκ της οξυθυμίας κακών.

Η οξυθυμία ή ώς μία τις πάθησις, ή ώς εν έξει διά
και η Α' ν"

θεσις προς αυτήν, αει φέρει ζημίαν, και ταύτα, επειδαν

οπωσούν επιτεταμένη ή. Ταράττουσα γαρ τον λογισμόν
αν η 2" - . . . . . 1 Α / "Σ και "

εμποιεί ή έξαψιν δεινήν και ταχείαν, ή θλίψιν τη σιγή υ
Α' η " ι ρ"

ποθαλπομένην και η μεν εις λοιδορίας και ύβρεις και

βλασφημίας και αράς κατά των ανθρώπων εκρήγνυται,

και βιαιοπραγίας δε και αδικίας, έστι δ' ότε και μίσος, και

γογγυσμόν και βλασφημίαν κατά του Θεού αποκυεί η

δε, υπονοίας αλλοκότους, και έχθραν και μισανθρωπίαν

εγείρει, μάλιστα δε κατά των δοκούντων αιτίων του λυ

πηρού συναντήματος, εις δε τόν Θεόν δυσπιστίαν και

γογγυσμόν. Έτι δε και καταβιβρώσκει ούτω την καρδίαν,
ν και " Α' γ

και την υγίειαν καταναλίσκει, ώστε εν ολίγω φέρει την

φθοράν και τώ σώματι και τώ πνεύματι και επειδαν εις

έξιν και πάθος έμμονον προαχθή, πάν αίσθημα δικαιο

σύνης και αδικίας, αγαθού και κακού, αποσβέννυσι, προς
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μόνην εκδίκησιν διατιθείσα. Ταύτα ούν αει τη οξυθυμία

παρεπόμενα το μωρόν και κακόηθες αυτής μαρτυρούσιν

ίνα δε όρθώς περί τούτων κρίνωμεν, θεωρητέον αεί ά. μέ

χρι τίνος προαχθείη αν η οξυθυμία και η οργή β. τί το

έργω εξ αυτής γενόμενον γ', επί πόσον αν αυτό τη του

ανθρώπου προαιρέσει προσλoγισθείη.

S 109 Περί των προφάσεων της οξυθυμίας,

Ουδε τοίς οξυθύμοις και οργίλοις λείπουσι προφάσεις,

αίς το απρεπές της ιδίας διαγωγής και λίαν κακόηθες,

έστιν ότε, δικαιούν πειρώνται φασί τοίνυν Α'. « Φύσει

πάς τις τα δεινά αποστρέφεται πώς αν ούν εγώ επίμεμ

πτος είην ανθιστάμενος και αγανακτών επ' αυτοίς; »

Ορθόν μεν δη το πρώτον, μέγα δε διαφέρει ο της αν

τιστάσεως τρόπος. Εξεστι μεν γαρ αντιστήναι, αλλά

μετριοπαθώς και προσηκόντως τη τε αξία και τη κλήσει

του ανθρώπου έξεστιν επί τοις δεινούς αγανακτήσαι και

λυπηθήναι δε, και ταύτα επειδαν επέρχωνται, μηδεμίαν

αιτίαν η αφορμήν παρ' αυτού λαβόντα, αλλά το και μέχρι

παραφροσύνης και μανίας αλύειν και χαλεπαίνειν παρά

την του λογικού αξίαν, ανάνδρου όλως και αγενούς ψυ

χής εστι τεκμήριον διό και αισχρόν και επίμεμπτον. Β.

«Αλλ' ανιαρώτατόν, φη σι, το συνάντημα, και ουκ άν

τις αταράχως αυτού ανάσχοιτο!» Αρ ούν βοηθείται

ή κουφίζεται δεινήν αθυμίαν ή οργήν αντιτάσσων τώ

δεινό; Και έστι τι ούτω μέγα και δεινόν, όπερ ουκ άν

τις πράως υπενέγκοι, ει προς τον Θεόν ενατενίζοι, δς εν

πάσι τους δεινοίς και ώρισμένoν τίθησι τέρμα και μέτρον

πανσόφως και παναγάθως ; Γ'. «Αλλ' υπομείναιμι αν

πάντα τάλλα, ει τούτο μόνον ή εκείνο απείη.» Τούτο

ουδέν άλλο δείκνυσιν, η φιλαυτίαν μεγάλην. Ουκ οίδεν
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άρα κρείττόν σου ο παντογνώστης Θεός, τί το μάλλον

λυσιτελούν, ή ανεκτόν σοι; Το δεινόν, όπερ υφίστασαι,

κατά παραχώρησιν, ή κατ' ευδοκίαν συμβαίνει, προς δο

κιμήν, ή προς τιμωρίαν ου χρή άρα τη πατρική του

Θεού βουλή πείθεσθαι , Δ'. «Αλλά διά τι πάντων των

επί γης ανθρώπων αθλιώτατος και κακοδαιμονέστατος

μόνος εγώ ; Διατί άλλοι ουδαμώς εμού κρείττους ευ

δαιμονούσι μάλλον εμού ;» Πόσον άδικος και μωρός και

αντιχριστιανικός εστιν ο λόγος ούτος, ουδείς εστιν, δς

ουκ αυτίκα κατανοεί. Πόθεν γαρ, ή πώς οίσθα, ότι πάν

των κακοδαιμονέστατος εί σύ; Πόθεν τα των άλλων

ούτως ακριβώς έγνως, κάν δ' αληθώς ούτως έχη,

δίκαιος εί άρα θυμούσθαι και χαλεπαίνειν επί τούτω;

ή ουκ οίσθα ηλίκων αγαθών αίτια γίνονται τα δεινά

τώ μετά πραότητος και υπομονής και πεποιθήσεως εις

τον Θεόν ανεχομένω τούτων, Ταύτα γάρ την μεν καρδίαν

από των φθαρτών και προσκαίρων αποσπώσι, την δε α

ρετην καθαίρoυσι, και αύξουσι, την δε πίστιν και αγά

πην εις τον Θεόν κρατύνουσιν. Ου μέγα όφελος ταύτα,

Διά τούτο μακαρίζει ο Σωτήρ ημών τους μεθ' υπομο

νής τα δεινά υποφέροντας. «Μακάριοι εστε, όταν ονει

δίσωσιν υμάς και διώξωσι, και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα

"καθ' υμών κ. λ. » (α).

" $. 1 10. Α.λιξήματα κατά της οξυθυμίας,

Το πρώτιστον και άριστον. Απότρεπε, όσον οιόντε,

από του δεινού την προσοχήν, μέχρις αν η ταραχή πα

ρέλθη και το της θλίψεως λωφήση πρόσχες δέ τινι των

αγαθών, ή τη του Θεού προνοία τη τα πάντα πανσόφως

διεπούση και εκ των δεινών αγαθά τοις πεποιθόσιν επ'

(α) Ματθ. Ε. 11.
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αυτήν πoριζούση. Β. Επίστησον εις το τέλος, προς ο

η Πρόνοια ευδοκεί ή συγχωρεί πειραθήναι σε του δεινού,

« Τίς γάρ εστιν υιός, δν ου παιδεύει πατήρ ; Ει παιδείαν

υποφέρετε, ώς υιούς υμίν προσφέρεται ο Θεός. Ει δε

χωρίς έστε παιδείας, ής μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα

νόθοι εστε και ουχ υιοί.» (α) Γ. Γύμναζε σεαυτόν θεω

ρείν πάν συνάντημα ώς του Θεού ευεργέτημα, και ώς

τεκμήριον της πατρικής αυτού προνοίας και αγάπης.

Σέβου πάντα τα κρίματα του Θεού. Ευχαρίστει αυτώ

ανατιθείς πάσαν σεαυτού την ελπίδα επ' αυτόν. Μη

θέλε νομοθετήσαι αυτό, τίσι και επί πόσον δοκιμάσει

την υπομονήν σου, αλλ' επιμελού μόνον, όπως δόκιμος

παρ' αυτώ γένη ώς υιός. Δ. Αναλογίζου συνεχώς τα

εκ της οξυθυμίας και οργιλότητος κακά, και την μωρίαν

αυτής, αλλά και τους ήδίστους καρπούς της υπομονής

της εκ της εις τόν Θεόν πεποιθήσεως, ους καθoρά τις

εν αυτώ τώ Χριστώ, «ός εγένετο υπήκοος τώ πατρί μέ

χρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν

υπερύψωσε, και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπέρ πάν

όνομα, ίνα εν τώ ονόματι Ιησού πάν γόνυ κάμψη ε

πουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα

γλώσσα εξομολογήσηται, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός

εις δόξαν Θεού πατρός » (β) αλλά και εν πάσι τοις

αγίοις αυτού. Ε. Μηδέν εν τώ του θυμού πυρετώ δε

δόχθω σοι προς απαλλαγήν του δεινού, αλλ' ανάβαλλε,

μέχρις αν ο νούς εις ήσυχίαν και γαλήνην καταστη

άλλως γαρ έχων, ούτε το δίκαιον ούτε το ορθόν δια

γνώσεται.

Ο τούτοις ούν επιμελώς χρώμενος, και τό λόγω

μετριάζειν τας παθήσεις ασκήσας, ραδίως των εκ της

(α) Εβρ. ιβ', 7. (β) Φιλιπ. β', 8-12.



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ Α. ] 53

οργιλότητος κακών κρείττων φανείται. Ουκ απηγόρευ

ται δε όλως η επί ταϊς συμφοραίς μετρία λύπη και

αδημονία, αλλά το μη αφιέναι αυτήν επικρατείν ού

τως, ώστε και την υγίειαν βλάπτειν, και εις έργα βί

αια και άδικα παραφέρειν, και την σπουδαίων καθηκόν

των εκπλήρωσιν κωλύειν. Ουδ' όταν δε τα μεν δεινά

μεγάλα και βαρέα επέρχωνται, αυτός δέ τις συγγινώσκη

εαυτώ μηδενός τούτων αίτιος ών, ουδε τότε, φημι, κω

λύεται η μετρία λύπη και αδημονία. Ούτως ελυπήθη

και ο Σωτήρ ημών επί τω θανάτω, και πεσών επί πρό

σωπον αυτού εδεήθη του πατρός, ει δυνατόν, παρελ

θείν απ' αυτού το ποτήριον, « πλην ουχ ώς εγώ θέλω,

προσέθηκεν, αλλ' ώς σύ, πάτερ! » (α) και επί του σταυ
- 4 , -νια - και και Θεέ Θ " ! "

ρου κρεμάμενος έκραξε, « Θεέ μου, Θεέ μου! ίνα τι με

εγκατέλιπες; » Εκ τούτων συνάγεται, ότι έξεστιν εν τοις

δεινοίς λυπηθήναι, εάν η ηθική διαμένη ευθύτης, και α

ναφέρειν εις τον Θεόν, ώς πατέρα πάντων, την ανάγκην,

και ταπεινώς δεηθήναι αφελείν αφ' ημών το δεινόν, ή

μετριάσαι κατά την αυτού σοφίαν και αγαθότητα και

δικαιοσύνην. Πάντα γάρ ταύτα προσήκει τοις υιοίς, και

την προς αυτόν αγάπην δείκνυσι.

S. 111. Περί οργής και εκδικήσεως εκτενέστερον.

Ο θυμός, μη κολαζόμενος υπό του λόγου, ραδίως εις

οργήν μεταβάλλεται.

Έστι δε οργή πάθος ψυχής μετ' αχθηδόνος και ορμής

ισχυράς προς αντίδοσιν εγειρόμενον κατά των δοκούντων

ήδικηκέναι ημάς τι, ή ους ημείς φιλούμεν και ο μεν θυμός

εις τα δεινά τείνει, η δε οργή εις τα πρόσωπα, εξ ών

τα δεινά σύνεστι δε πολλάκις τη δυσμενεία και τη αρά,

(α) Ματθ. κς'. 38.
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ότε δή και αγανάκτησις καλείται ει δε και η επιθυ

μία του κακώς ποιήσαι τον δοκούντα ήδικηκένα πρόσ

εστι, εκδίκησις τότε γίνεται.

Καθόλου μεν ούν η οργή αθέμιτόν τι και αμαρτία

μάλιστα δε, ά, όταν κατά αθώων τε και όλως αναιτίων

εγείρηται β', όταν τα της φιλανθρωπίας και της δικαιο

σύνης όρια υπεράλληται γ', όταν επί πολύν χρόνον και

άμετρος και σκληρά εν ταις εκδηλώσεσιν αυτής διαμένη,

και μίσει αγρίω μιγνύηται, και την επιθυμίαν της αμύ

νης σφοδράν διεγείρη, και εις το κακώς ποιήσαι διά παν

τός παρασκευάζηται. Τοιαύτη ούν οργή και φαυλοτέρα

φαίνεται, και ευθύνην επάγει μείζονα φαυλοτάτη δε, όταν

μη πρότερον παύηται, πριν αν τον μισούμενον κακώς ίδη

παθόντα όταν δε και εις αιματοχυσίαν προβή, και τη θλίψει

και τη ζημία του μισουμένου εφήδηται, ουκ έτι απλώς

οργή εστιν, αλλά μανία, αλλά λύσσα θηριώδης ουδε

γαρ το θηρίον μαινόμενον περαιτέρω προβαίνει. Εντεύ

θεν δε δήλον, ώς η οργή επιταθείσά τε και αυξανομένη,

λίαν εστί θηριώδες και ταπεινωτικόν της του. ανθρώ

που αξίας, μάλλον δε μανία άντικρυς μικρά, και τώ

χρόνω μόνω της όντως μανίας διαφέρουσα, εις ην πα

ρεκτρέπεται τις, μη κολάζων τώ λόγω τα εαυτού πάθη,

Διά τούτο δε μάλιστα και αμαρτία φύσει μεγάλη και

βαρεία λογίζεται,

S. 112. Περί των εκ της οργής κακών.

Είτις τά εκ της οργής κακά αναλογίσαιτο, ραδίως

και την επ' αυτη ηθικήν ευθύνην κατανοήσει. Τούτων

δε κυριώτατά εισι τα επόμενα ά, το πολλάκις χρήσ

θαι τώ πλησίον μετά πολλής ώμότητος και αδικίας

β, ονειδισμοί και αραι και ύβρεις και βλασφημία, βα
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ναύσως τε και αγρίως κατά του πλησίον εκτοξευόμε

ναι γ', έχθρα και μίση θανατηφόρα δ, τραύματα, α

κρωτηριασμοί, φόνοι βίαιοι κ. λ. Πόσον δε και τα της

φιλανθρωπίας καθήκοντα υπ' αυτής ολιγωρούνται, και

ή υγίεια υποσκάπτεται και καταστρέφεται, και μάλιστα

επειδαν έξις γένηται, ουδείς, όςτις αγνοεί. Όσω γάρ τις

μάλλον ενδίδωσι τη οργή, και αύξεσθαι αυτήν εν σφο

δραίς εκρήξεσιν αφίησι, τοσούτω και πάντα τα νεύρα

ευερεθιστότερα εις τας εκδηλώσεις αυτής γίνονται,

και οι κλονισμοί αυτών βιαιότεροι. Ούτως υπεδή

λωσε και ο κύριος ήμών Ιησούς Χριστός βαθμούς δια

φόρους της αμαρτητικότητος της οργής εν οίς λέγει,

ότι και ενώπιον του βήματος αυτού διαφόρων βαθμών

ή οργή και η επ' αυτή ευθύνη λογίζεται « Ηκούσατέ

φησιν, ότι εβρέθη τους αρχαίοις, ου φονεύσεις ός δ' αν

φονεύση, ένοχος έσται τη κρίσει. 'Εγώ δε λέγω υμίν,

ότι πάς ο οργιζόμενος τώ αδελφώ αυτού εική, ένοχος

έσται τη κρίσει ός δ' αν είπη τώ αδελφώ αυτού ρακα,

ένοχος έσται τώ συνεδρίω, ός δ' αν είπη μωρέ, ένο

χος έσται εις την γέενναν του πυρός « (α). Θεωρούν

τα δε εκ του μεγέθους της πικρίας και του μίσους

των εν τη καρδία διά την οργήν τρεφομένων, και εκ

του πλήθους των κακών των τη οργή παρεπομένων. Ο

ταν δε εις τον ύπατον βαθμόν υψωθή κατά τε την ορ

μην και την φαυλότητα, ίση και τώ φόνω λογίζεται

κατά την ευθύνην, ώς ο Σωτήρ ημών απεφήνατο «

Ηκούσατε, ότι εβρέθη τους αρχαίοις, ου φονεύσεις ός

δ' αν φονεύση, ένοχος έσται τη κρίσει. Εγώ δε λέγω

υμίν, ότι πάς ο οργιζόμενος τώ αδελφώ αυτού εική, έ

νοχος έσται τη κρίσει » (β), ήτοι τη κρείττονι και θεία,

(α) Ματθ. έ. 21. 22. (β) Ματθ. αυτόθι.
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πάντων δε μάλιστα ο εν τη οργή λοιδορών και ονειδίζων

τον αδελφόν αυτού, έτι δε και ο αικίζων, και αυστηρώς

και πικρώς καταχρώμενος. Ούτω φησί και ο ηγαπημέ

νος του Κυρίου μαθητής « Πάς ο μισών τον αδελφόν

αυτού, ανθρωποκτόνος εστί (ει και μή έργω, αλλά γε

τη προαιρέσει) και οίδατε, ότι πάς ανθρωποκτόνος ουκ

έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτώ μένουσαν » (α).

S. 113. Περί των κενών προφάσεων των οργιζομένων,

Εμοί, φησί τις, ώς κράσεως θερμής ειληχότι εκ φύ

σεως, ουχ οιόν τε μη εξάπτεσθαι εις θυμόν και οργήν,

και χείρα επενεγκείν πολλάκις και τοις μηδεν ήμαρ

τηκόσι μοι.

Απ. Η ιδιοσυγκρασία τυγχάνει ίσως χρησίμη εις α

πολογίαν ενίοτε και επί μικροίς τισιν ενώπιον των αν

θρώπων, αλλ' άράγε αρκεί εις δικαίωσιν ημών και ενώ

πιον του Θεού και επί μεγάλοις αμαρτήμασιν ; Η ουκ

οφείλει πάς τις, όσω θερμoτέρας κράσεως σύνοιδεν εαυ

τώ ειληχώς, τοσούτω και μάλλον προσέχειν, ίνα κρατή

της οργής, Δια τούτο εβρέθη τώ Κάϊν « Προς σε ή απο

στροφή αυτού (του πάθους) και συ άρξεις αυτού. « (β)

Πάλιν αδύνατόν, φησι, κρατήσαι του θυμού κατά κρά

τος πολλάκις γαρ και προ του συνιέναι με αυτόν εγειρό

μενον, και παρά γνώμην εγείρεται ερεθισθείς. Αλλά

και αναγκαίον, έστιν ότε, το θυμούσθαι και οργίζεσθαι

που γαρ ουκ άν προέβησαν αταξίας τε και ταραχής οι

κακόβουλοι και οι κακούργοι, ει μή τις και την οργήν

και την αυστηρότητα αντέταττεν αυτοίς;

Απ. Παρατηρητέον δε προ πάντων τον τοιαύτα λέγον.

τα πολλάκις μεν γαρ ορθώς άν έχοι ταύτα λέγειν, πολ

(α) Ιωαν. Α'. Επιστολ. γ. 15. (β)ΣΓένεσ. δ'. 7.

::

ά

ζ

ν
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λάκις δε και σκηψις απλή της έχθρας και του μίσους

αν είη. Ει γάρ παρά χρηστών ανθρώπων ταύτα λέγε

ται, και επί ταις αρχαίς της οργής λυπουμένων, δι

δακτέον τους τοιούτους, και παραμυθητέον, όσον αν

δοκή αναγκαίον, λέγοντας μή οιόν τε είναι εν τώ πα

ρόντι βίω, εν ώ τοσαύτα υπάρχει τα λυπηρά, εις παν

τελή αοργησίαν αφικέσθαι, δεί δε μόνον την διαμονήν

και αύξησιν της οργής κωλύειν και περιστέλλειν. Εί

δέ τινες μοχθηροί όντες, ταύτα λέγουσιν, ίνα μόνον

την εαυτών πικρίαν και δυσμένειαν καλλωπίζωσι, προς

τους τοιούτους άλλως χρή λέγειν. Προς μεν ανθρώ

πους κακούργους και αμελείς και απροσέκτους χρή ε

νίοτε οργή και αυστηρότητι χρήσθαι, αλλά προς μόνους

τους χρήζοντας και αξίους ταύτης, αλλά και προς αυ

τους μη υπεράλλεσθαι τους όρους της δικαιοσύνης και

φιλαδελφίας, και εν γένει τους της ανθρωπότητος, και

μίσους κατά του προσώπου καθαρεύειν, και ζηλούν α

ληθώς υπέρ του αγαθού, ή οργίζεσθαι εναντίον του κα

κού. Ούτω γαρ ου μόνον ουκ απόβλητον ουδε μεμ

πτον η αυστηρότης, αλλά και παντός του την τάξιν και

την αρετήν. τιμώντος καθήκον. Της δε μετά μίσους και

εκδικήσεως κατά του προσώπου οργής τί άν όφελος

είη; Μή δι αυτής ισχύσωμεν ή κακόν τι αφ' ημών α

ποτρέψαι, ή τους μοχθηρούς εις μείζονα προσοχήν και

επιμέλειαν διεγείραι; Ουδαμώς η γαρ οργή αντίστασιν

μόνον συνήθως φέρει, ή, όπου μη δυνατόν αντιστήναι,

καταφρόνησιν μυστικήν.

S. 114. Αλεξίματα κατά της οργής,

Παρά τους αρχαίοις πολλά τοιαύτα ευρίσκονται, κυ

ριώτερα δε τούτων εισί, Α. Τάς πηγάς της οργής ε
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πιμελητέον αποφράττειν προ πάντων και αποκόπτειν.

Τοιαύται δ' εισίν ή οίησις μεγάλη περί ημών αυτών, εξ

ής το ευόργητον, ή άμετρος πλεονεξία, ή τι τοιούτο.

Τούτων γαρ μη ικανοποιουμένων, αυτίκα το του θυμού

και της οργής και εκδικήσεως πύρ αναφλέγεται. Β'.

Κωλύειν και αναστέλλειν ευθύς εν αρχή την εκδήλωσιν

του θυμού. Εάν γάρ τις κατισχύσαι αυτόν εάση κατ'

αρχάς, χαλεπώς ύστερον, και βουλόμενος, και επιμε

λούμενος, εγκρατής αν αυτού γένοιτο. Γ. Μηδενί επι

χειρείν οργιζόμενον « Οργή γαρ ανδρός δικαιοσύνην

Θεού ου κατεργάζεται » (α). Δ. Μνημονεύειν και πα

ραβάλλειν συνεχώς τα εαυτού προς τα των άλλων πλημ

μελήματα. Αρ' ουχί ποτε και ημείς τοιαύτα τυγχάνο

μεν κατειργασμένοι, εφ' oις νύν τοις άλλοις χαλεπαί

νομεν; « Αλλήλων, φησίν ο θείος Παύλος, τα βάρη

βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χρι

στού ει γάρ δοκεί τις είναι τι, μηδέν ών, εαυτόν φρε

ναπατά » (β). Ε. Υπολαμβάνειν και ερμηνεύειν τα των

πέλας προς το αγαθόν, όσα ούτως ερμηνευθήναι κατά

τους κανόνας της κατά Χριστόν φρονήσεως και φιλα

δελφίας ενδέχεται (γ). ς". Συνεχώς αναλογίζεσθαι τον

νούν της καθ' ημέραν παρ' ημών προφερομένης κυρια

κής προσευχής, και την εν αυτή οιονεί συνθήκην μετά

του Θεού. » Αφες, λέγεις, ημίν τα οφειλήματα ημών, ώς

και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. » (δ) Ποία γαρ

αν συνειδήσει ούτως εύξαιο, εν τη καρδία έχων το μί

σος και την εκδίκησιν κατά του αδελφού; Μέμνησο δε

και της του Χριστού επαγγελίας. «Εάν γάρ, φησιν, α

φήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει

(α) Ιακώβ. ά. 20. Ιδε και Σενέκ. περί οργής, βιβλ. γ'. κφ. 12.

(β) Γαλ. ς'. 2-4.

(γ) Ιδι Σενέκ, περί οργής, βιβλ. β. κφ. 24. (δ) Ματθ. ς, 12.
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και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος εάν δε μη αφήτε

τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδε ο πατήρ

υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών.» (α) Ζ. Αναμι

μνήσκεσθαι των γενομένων τώ εν τώ ευαγγελίω ασπλάγ

χνω δούλω, τώ μη βουλoμένω ελεήσαι τον σύνδoυλoν

αυτού (β), έτι δε και του παραδείγματος του Ιησού, δς και

επί του σταυρού κρεμάμενος, υπέρ των εαυτού σταυρω

των εδέετο, λέγων» Πάτερ! άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι

τι ποιούσι.» (γ)Τί δ' εισίν α συ πάσχεις, προς α εκείνος

υπέρ ημών έπαθε; Κάκείνος μεν αθώος και αναμάρτη

τος, και κύριος, και υιός του Θεού του ζώντος, συ δε

άρα αθώος όλως τυγχάνεις εφ' οίς πάσχεις;

---νικ«θΦ»tz---

ν Υ *Ν /

Περί CχΧΥ)Οιζζζ.

S. Ι 15. "Ορος αυτής περιγραφικός.

Η ακηδία ή οκνηρία, οία ενταύθα ηθικώς εκλαμβά

νεται, αδράνειά τίς εστι περί την εκτέλεσιν των καθη

κόντων, εξ αλόγου δειλίας από των εν αυτή πόνων τε

και δυσχερειών. Αντίκειται άρα τη αρετή, ώς ανδρία

καταφρονητική πάντων των τοιούτων προς την του α

γαθού κατόρθωσιν εμπέφυκε δε μάλιστα τώ του αν

θρώπου αισθητικώ, όπερ διώκει μεν αει την ευπάθειαν,

εκκλίνει δε από πάσης κακοπαθείας και πόνου, και δύο

των επομένων κακών αιτία γίνεται, του μεν, ίνα μη

δέποτέ τις καλώς υπέρ του αγαθού διακέηται, ώς ε

πιπόνου και καρτερίας χρήζοντος του δε, ίνα, κάν ποτε

μη δύνηται αποφυγείν, αυτίκα τε και ραδίως αποτρέπη

ται από του έργου και του κρατίστου, διά τό μετά

(α) Ματθ. ς'. 14, 15. (β) Ιδε Ματθ. ιή. 23-35. (γ) Λουκ κ7', 34,
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πόνου τινός και δυσχερείας γίνεσθαι αμφότερα δε ταύ

τα βλαβερώτατα τυγχάνουσιν. Επει δ' άμα και ορμή

τις προς ενέργειαν ένεστιν, ην ουκ αεί καταστείλα

και αποβαλείν όλως δύναται, οκνεί μεν επιχειρήσαι τώ

αγαθώ, ώς πόνου δεομένω, επί δε τα φαύλα άσμενος

τρέπεται, ώς ευπάθειαν σωματικήν παρέχοντα, και ταις

επιθυμίας της σαρκός μάλλον αρμόττοντα, ή τη κα

θαρά αρετή. Διό και ορθώς τινες απεφήναντο, ότι μη

δεν ποιούντες, το κακόν ποιείν διδασκόμεθα. Ου γαρ

απέχει μακράν της φαυλότητος ή οκνηρία, αλλά και

λίαν συγγενής αυτή. Υποθάλπεται δε εν τώ ανθρώπω,

τώ και άλλως επ' αυτήν ρέποντι, υπό των επομένων

τούτων, οίον ά, υπό της ιδίας ασθενείας τε και οργα

νικής δυσκινησίας του σώματος β', υπό της εκουσίου

ναρκώσεως του πνεύματος γ', υπό των συχνών και

μακρών ευθυμιών και διαχύσεων δ', υπό της των σω

ματικών και των ψυχικών δυνάμεων διηνεκούς κατανα

λώσεως περί τα μικρού άξια και άχρηστα έ, υπό της

ελλείψεως της αναγκαίας γνώσεως του κατά την α

ρετην ώφελίμου τε και αναγκαίου, και της αξίας αυ

της, έτι δε και του υψηλού σκοπού, εις δν ο άνθρω

πος υπό της αγαθότητος του Θεού προωρίσθη ς', υπό

της σφαλεράς γνώμης περί των πόνων, οις η αρετή

και η πιστή του καθήκοντος εκπλήρωσις συνήπται. Οσω

ούν μάλλον ένεστι ταύτα τώ ανθρώπω, και ου φρον

τίζει, καίτοι δυνάμενος, αποβαλείν αυτά, ώς ήδόμενος

επ' αυτοις, τοσούτω μείζων και η ευθύνη επίκειται, και

αληθής αμαρτία η οκνηρία τότε λογίζεται. Τούθ' ένε

κα και ακάρπω δένδρω εν ταις αγίας Γραφαίς ο οκνη

ρός όμοιος κρίνεται, όπερ εκκόπτεται, και εις πυρ βάλ

λεται, και καίεται (α). Και Σολομών εν ταις Παροιμίαις

(α) Ματ, κά. 19. . . . .
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ν Η Υ ή'Ά και Ε ε θ, μ' " ν " - " η. -

φησι περι αυτου « Lν επιυυμιας εστι πας αεργος,

χείρας δε ανδρείων εν επιμελεία » (α). Πολλά μεν επι

θυμεί, πολλά δε και προτίθεται ποιείν ο οκνηρός, αλλ'2 ρ γ

αι επιθυμία αυτού εισιν ασθενείς, και τα έργα ασύμ

φωνα τη προθέσει. Διό και πολλά παραλείπει, άπερ

βαδίως ποιείν ήδύνατο, και ουδέν τέλειον ουδ' ακέραιον

πράττει, ό δή και πράττει. - -

S. 116. Περί της επί τη ακηδία ευθύνης,

Την επί τη ακηδία ευθύνην μεγάλην τε και βαρείαν

ηγητέον, ά, όταν σπουδαία δι αυτήν καθήκοντα ολιγω

ρώνται, ή αμελώς πράττωνται β', όταν η του βίου δι

όρθωσις και η σπουδή προς την αρετήν, ή όλως πα

ροράται, ή και μέχρι της εσχάτης ώρας αναβάλληται'

γ', όταν ο οκνηρός δι αυταρέσκειαν των παραινούν

των και επί το αγαθόν προτρεπόντων καταφρονή,

και χλευάζη αυτούς. Αντίκειται δ' απ' ευθείας ή ακη

δία τώ του ανθρώπου τελικώ σκοπώ, ος κείται μεν ά

νωθι που εις ύψος, ο δ' οκνηρός κάτω μένει αεί, μάλλον

δε και οπισθοδρομεί, αναισθήτως προς πάν αγαθόν και

γενναίον έχων, και επί το κτηνώδες όλος κατά μικρόν

καταφερόμενος, και ουκ έτι ουδ' ακούειν δύναταί τι

των πνευματικών και θείων πραγμάτων « Ψυχικός δε

άνθρωπος ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μω

ρία γαρ αυτώ εστι, και ου δύναται γνωναι, ότι πνευμα

τικώς ανακρίνεται » (β). Οπερ δηλοί, ότι η ακηδία

λεληθότως φέρει εις αδιαφορίαν τελείαν προς πάντα τα

πνευματικά της ανθρωπότητος συμφέροντα. Και εντεύ

θεν μάλιστα το κακόν αυτής καταφαίνεται, ώς αθερά

πευτoν ζημίαν τώ ανθρώπω εμποιούσης. Ούτω παρίστα

ε

"(α) Παροιμ, ιγ'. 4. (β) Α' Κορ. β', 14.

4 με
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ται εν τη Αποκαλύψει: « Οιδά σού, φησι, τα έργα, ότι

ούτε ψυχρός εί, ούτε ζεστός όφελον ψυχρός είης, ή

ζεστός! Ούτως ότι χλιαρός εί, και ούτε ψυχρός ούτε

ζεστός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου. » (α)

S. 117. Προφάσεις του οκνηρού. Ι

Και οι οκνηροί, ίνα την αισχύνην αυτών καλύψωσι,

προφασίζονται λέγοντες. Α', Η τελεία αρετή ανέφικ

τον τώ ανθρώπω, ώς υπό της αμαρτίας διαφθαρέντι

εμοι δε και πλείστον δοκεί της καθολικής ταύτης με

ταδοθήναι φθοράς. Β', Τα ίδια έργα και αι βιωτικαί

μέριμναι ουκ επιτρέπουσι περί την αρετήν ασχολείσθαι,

αφίημι δε τούτο τοίς καιρόν έχoυσι. Γ', Εγώ την με

τριότητα εν πάσιν ασπάζομαι, και μέγας άγιος ου βού

λομαι νομίζεσθαι.

Αι τοιαύται σκήψεις ακριβέστερον εξεταζόμεναι, και

μάλιστα, όταν προς τους τα τοιαύτα σκηπτομένους α

ποβλέψωμεν, ουδέν άλλο δηλούσιν, ή αποστροφήν τελείαν

κατά της αρετής, και άγνοιαν της ουσίας και της ανάγκης

αυτής. Το δε αποστρέφεσθαι την αρετήν εστι μεν και

εκ του μη ορθώς γινώσκειν περί της ουσίας και περί

της άφύκτου ανάγκης αυτής, έστι δε πολλάκις και εκ

νωθρότητος, και εκ της άγαν φιληδονίας, και εξ οιή

σεως και αυταρεσκείας, έτι δε και εκ της προς μόνα

τα σωματικά και επίκηρα προσκολλήσεως. Και το μεν

πρώτον, ει και μηδέν άλλο, αλλ' ούν γε εξ ειλικρι

νείας και αδόλου συνειδήσεως γίγνεται το δε δεύτε

ρον εκ διαστροφής της θελήσεως, διό και αδικαιολόγη

τον. Και τώ μεν πρώτω ραδίως αν υγιεστέρα διδασ

καλία επαρκέσειε, τώ δε δευτέρω ουδεμία αν έτι διδασ

(α) Αποκαλ. γ. 15-16,
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καλία λυσιτελής γένοιτο, αλλά λόγων τε και ελέγχων

δείται, και δη αυστηρών τε και οξέως καθαπτομένων, είτι

και συμβαλείσθαι εις διόρθωσιν μέλλουσι.

S. 1 18. Αλεξήματα κατά της ακηδίας.

Τα εκ της ακηδίας εγείρειν τας νωθράς και νυστα.

λέας ψυχάς επιτήδεια, και εις μείζονα νύσσειν ενέργει

αν, ή και προφυλάττειν απ' αυτής, εισι, Α', το τά α

ποκείμενα εκάστω μετά τον παρόντα βίον συνεχώς τε

και σπουδαίως αναλογίζεσθαι δυοίν γάρ θάτερον, ή μα

καριότης, ή κόλασις αιώνιος εκάστω απόκειται. Β',

Ενθυμείσθαι διηνεκώς ά, τό των αναγκαίων τη αρετή

πόνων ολιγοχρόνιον β', το χωρίς της αρετής κενόν

και ουδεν της ανθρωπίνης ζωής γ', το μέγα της α

ρετης αξίωμα αύτη γάρ εςιν ή όντως προς τον Θεόν εξο

μοίωσις, και η αληθής φανέρωσις της εν τη ανθρωπίνη

φύσει θείας εικόνος. Γ', Μηδέποτε επιλανθάνεσθαι ά,

ότι πανταχού πανευμενώς τε και ίλεως παρίσταται ή

μίν ο Θεός, ορών πάντα τον πόνον ημών και την σπου

δην, και της δεούσης αντιλήψεως εν ταις ασθενείαις

ήμων ουκ αποστερών β’, ότι πάντα πόνον και πάσαν

σπουδήν προς την αρετήν πλουσίως τε και θεοπρεπώς

ανταμείψει. Δ', Αποβλέπειναει εις το του Σω

τήρος ημών Ιησού Χρηστού και πάντων αυτού των

αγίων παράδειγμα, και τούτο ζηλούν και μιμείσθαι,

μεμνημένον, οίους αγώνας και πόνους, και ταλαιπω

ρίας υπέρ της αρετής υπέστησαν ούτοι! Αλλά και οι

όλως σαρκικοί των ανθρώπων, οίους πολλάκις υφί

στανται πόνους και κινδύνους, ίνα δι ολίγου βραχείας

ηδονής απολαύσωσι, και τοι ουδέν άλλο εξ αυτής επί

τέλους μένει, ή όπερ Ιωνάθαν τώ του Σαουλβραχέος
- 9 12*
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μέλιτος γευσαμένω επεγένετο. Τούτων ή σπουδαία και

συνεχής χρήσις ουκ έστιν, όπως ου κατά μικρον την

δραστηριότητα και τον υπέρ της κατορθώσεως του α

γαθού ζήλον εξεγερεί. "

ί ,

,
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ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΠΣ

ΜΕΡοΣ Β.

ν

Τα κοινά πασι καθήκοντα περιέχον.

S. 1. Περί καθηκόντων εν γένει.

Οσα παντί ανθρώπω, ώς λογικό, εφ' όσον είναι τε

και μένειν τοιούτος βούλεται, επιτελείν καθήκει, και

ών ουκ άνευ της ακριβούς εκτελέσεως είη αν τοιούτος,

ταύτα εν τούτω τώ της ηθικής μέρει εκτενέστερον

πραγματευόμεθα. Καθήκοντα δ' εν γένει, καθ' εαυτά

θεωρούμενα, ουδέν άλλο εισιν, ή απαιτήσεις του ηθι

κού νόμου, όπως εν τη κατά προαίρεσιν ημών ενερ

γεία, και εν τη χρήσει των πραγμάτων, προς α οικεί

ως πως η σχετικώς έχομεν, όρους τινάς φυλάττωμεν.

Εισί δε ταύτα τρία μάλιστα ά, ο Θεός, το ύψιστον

πάντων των όντων β, η εν ημίν αυτοίς και εν τω

ομοφύλω ανθρωπίνη φύσις γ', πάντα τα περί ημάς,

όσα ήττονα ημών εισιτη αξία και τη τάξει Πάσι γαρ

τούτοις οικείως έχομεν, και πάντων μάλιστα τώ Θεώ,

παρ' ού δεδώρηται ημίν και το είναι, και το ζήν, και

πάντα τα εν ημίν χαρίσματα σωματικά τε και πνευμα

τικά, και πάντα τα προς την συντήρησιν του ζην και

του είναι αναγκαία, έτι δε και εις κοινωνίαν αυτού και

εξομοίωσιν προς αυτόν, όσον λογικοίς ούσιν εφικτον,
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κεκλήμεθα, και αυτός αεί εφ' ημάς επιβλέπει, προ

νοών υπέρ ημών, και αγαπών ημάς, και ελεών και

αγαθοποιείν μή διαλείπων. Είτα δε και προς πάν το ο

μόφυλον η ημετέρα σχέσις τε και οικειότης μεγάλη τε

τυγχάνει και αναφαίρετος. Εγγύτατα γάρ αλλήλων υπό

του των όλων Θεού οι πάντες ετέθημεν, είτα δε και

πάντες εκ του Θεού, καθάπερ και ημείς, και των αυ

των ήξιώθησαν χαρισμάτων, και προς το αυτό τέλος

εκλήθησαν, και της αυτής προνοίας και του ελέους και

των ευεργεσιών μεταλαγχάνoυσι, ών και ημών έκαστος.

Τελευταίον δε και προς τα άλλα τα περί ημάς, τα

ήττονα τη τάξει και τη αξία, σχετικώς μάλιστα έχο

μεν πάντα γάρ ταύτα εδόθησαν ημίν παρά της του

Θεού αγαθότητος, τα μεν εις τροφήν, τα δε προς ιμα

τισμόν, τα δε προς άλλην τινά χρήσιν και παραμυθίαν

του επί γης βίου ποικίλην τε και ήδίστην. Πάντα άρα

ταύτα αριδηλότατα τυγχάνουσι τεκμήρια της εκείνου

δυνάμεως και σοφίας και της προς ημάς αγαθότητος,

και επιβλέπει επ' αυτά, και προνοεί και τούτων, ίνα

μηδέποτε το ημίν αναγκαίον εκλίπη. Η δε σχέσις αύτη

ου της ημετέρας γνώμης και προαιρέσεώς εστιν έργον,

αλλά της υψίστου βουλής του δημιουργού, δς πανα

γάθως ηυδόκησεν έχειν ημάς το ζην και το είναι εν

τούτοις, και ουδαμώς άλλως. Διο και θέλημα αυτού ε

στι το ούτως αρμόζεσθαι εν τη κατα προαίρεσιν ημών

ενεργεία, και ούτω διάγειν τον βίον, όπως τη σχέσει

ταύτη προσήκει, ίνα αδιάλυτος διαμένη.

S. 2. Διασάφησις των ειρημένων.

Επειδαν το λογικόν διαγνώ την προς τα εκτός ημών

σχέσιν, οίκοθεν ορμώμενον επιβλέπει την εν τη κατά
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προαίρεσιν ημών ενεργεία και τη των πραγμάτων χρή

σει διαγωγήν προς αυτά, ει προσήκει ταύτη, ή διαλύει

και καταστρέφει αυτήν κάν ευρίσκη ταύτην προσήκουσαν

τη ημετέρα προς αυτά σχέσει, αδεκάστως την κρίσιν

αυτού εξαγγέλλει, και αυστηρώς εντέλλεται προσέχειν

και υπακούειν αυτή. Παρίσταται δ' ενταύθα το λογικόν

ουχ ως νομοθέτης κυρίως, κατά την δόξαν τινών, αλλ

ώς κήρυξ του θείου νόμου, και του καθήκοντος.

Εάν μεν ούν το λογικόν αποφαίνηται, ότι η διαγωγή

ημών προσήκει τη προς το θείον ημετέρα σχέσει, και διά
Α- φ Α' 5 ρ. Αν σw- η

τούτο απαιτή ταύτην παρ' ημών, καθήκον τότε θετικόν

προς το θείον εκφράζει εάν δε εναντίαν τη σχέσει ταύ

τη κρίνη την τοιαύτην ημών διαγωγήν, και δια τούτο

απαγορεύη, αποφατικόν καθήκον προς τον Θεόν εξαγγέλ

λει ούτω και εν πάσι τοις άλλοις ώστε το λογικόν

πανταχού κήρυξ γίνεται του θείου νόμου και του κα

θήκοντος, και ουχ απλώς κήρυξ ψυχρός τε και αδιά

φορος, αλλά τους μεν υπακούοντας αμείβει τη συνευ

δοκία και τη της ψυχής γαλήνη και χαρά, τους δε της

αυτού εντολής καταφρονούντας αποδοκιμάζει, αυστη

ρούς τε και πικρούς ελέγχους προφέρον αυτοίς και

ούτως αναγκάζεται πάς τις ή τώ λόγω υπακούειν, ή

τους ελέγχους, πικροτέρους και του θανάτου πολλάκις

όντας, εφ' εαυτόν επισπάσθαι. Η δε τοιαύτη εσωτερική

κατανάγκασίς εστι το παρ' ημών καθήκον λεγόμενον,

--νι««θ»»«



Η 63 ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΙΣΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Περί των καθηκόντων ημών προς

τον Θεόν.

S. 3. "Οτι ο Θεός εστι το σπουδαιότατον αντικείμενον ου

μόνον της ημετέρας γνώσεως, αλλά και του βαθυ

τάτου ημών σεβασμού και της λογικής λατρείας,

Εν τη των καθηκόντων επιστημονική πραγματεία

ευλόγως τα προς τον Θεόν τάσσονται πρώτα η γαρ

προς το ύψιστον και αγιώτατον τούτο Ον ημετέρα

σχέσις, πασών των άλλων εστίν οικειοτάτη τε και

στενωτάτη και αγιωτάτη. Αυτός εστιν η αρχική πηγή,

εξής πάντα ανέβλυσαν τα όντα εν τω παντί, και

πάντων εστί το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος

χωρίς δ' αυτού, πανταχού, όπου νύν ή κτίσις εν αρρή

τω καλλονή και μεγαλοπρεπεία φαίνεται ζώσα και κι

νουμένη, είη αν κενόν και μηδέν, ζωή δε ουδε κίνησις,

ουδε ύπαρξις ουδαμού επ' αυτόν δε πάσα και υπαρξις

και ζωή του όλου στηρίζεται, η πολυτρόπως φαινο

μένη τε και κινουμένη. Διά ταύτα τοίνυν και υπό

θεσις της ημετέρας γνώσεως πρωτίστη τε και κρα

τίστη εστίν ο Θεός, και της άκρας ημών ευσεβείας τε

και λατρείας μοναδικόν αντικείμενον. Τί γαρ άλλο ή

περιεργότερον, ή μάλλον άξιον γινώσκειν ημάς, ή τον

εξ ου και ημείς και πάντα τα όντα το είναι και το

ζήν έχομεν, ή τίνι άλλω των όντων ούτω στενώς

συνεχόμεθα, ώσπερ τω Θεώ ; Εκ τούτου και η ακατά

παυστος του ανθρωπίνου πνεύματος σπουδή ανέκαθεν

προς την τοιαύτην γνώσιν, και ουδέν άλλο οι αρχαίοι
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σοφοί ούτω πάνυ εξευρείν εσπούδασαν, όσον την πρώ

την ταύτην αλήθειαν. Η δε σπουδή αύτη καθ' εαυτήν

αξιάγαστος, ώσπερ τουναντίον η ολιγωρία ταύτης αί

σχος και ζημία μεγίστη τώ ανθρώπω γίνεται. Ούτω

λέγει η θεία φωνή εν Ησαία « Ακουε ουρανε, και

ενωτίζου η γη, ότι κύριος ελάλησεν υιούς εγέννησα

και ύψωσα, αυτοί δέ με ήθέτησαν. Έγνω βους τον κτη

σάμενον, και όνος την φάτνην του κυρίου αυτού,

Ισραήλ δέμε ουκ έγνω, και ο λαός με ου συνήκεν ».

(α) Ουκ αρκεί δε τώ νοί γνωναι απλώς, ότι έτι

Θεός, ύψιστος ποιητής πάντων ορατών τε και αορά

των, αλλά και επί την ακριβεστέραν τε και τελειοτέ

ραν αυτού γνώσιν επείγεται.

Εκ γάρ των απείρων αυτού ποιημάτων τεκμαίρεται

το απεριόριστον της δυνάμεως, της σοφίας, και της γνώ

σεως, το υπερβάλλον της αγαθότητος και δικαιοσύνης

και αγιότητος αυτού, το ασύγκριτον της τελειότητος, το

προς πάντα τα ποιήματα αυτού κηδεμονικόν τε και αγαθο

ποιόν. Τούθ' ένεκα δικαίως ήγησαίμεθα αν πρώτην ταύ

την τών του λογικού απαιτήσεων, ή πρώτον των ημετέρων

καθηκόντων, το μή νεκρά τινι και επιπολαίω γνώσει του

υπερτάτου Οντος αρκείσθαι, αλλ' αει τελειοτέραν τινά,

όσον ενδέχεται, και βασιμωτέραν και εναργεστέραν

κτάσθαι, και κρατύνειν αυτήν έτι μάλλον πειράσθαι

μέχρις αν εις μόνιμον διάθεσιν αποβή. Όσω γαρ στε

ρεωτέρα, τε και τελειοτέρα ή περί Θεού γνώσις ημών,

και όσω μάλλον εν τη ψυχή ανεπισκίαστός τε και ε

ναργής διαμένει, τοσούτω και γονιμωτέρα γίνεται της

οφειλομένης παρ' ημών ευσεβείας τε και λατρείας

προς την μεγαλωσύνην αυτού. Πώς δ' αν τούτο εφι

ω πει «. 12. . -
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κτον υμίν γένοιτο, ότε η θεία Γραφή διαρρήδην λέγει" ι

* « Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε » (α) και ότι « οικεί φώς ι

απρόσιτον, δν είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδε ιδείν δύναται »

(β); Τούτο δή και ρηθήσεται. "

S. 4. Πώς άν τις εις τελειοτέραν επίγνωσιν του

Θεού αφίκοιτο.

Τέσσαρά τινα τα προς τούτο επιτήδεια κρίνονται, ή

οίς άν τώ, ώς δεί, χρησαμένω εκγένοιτο σαφέστερόν τε ΚΑΙ

και τελειότερον επιγνώνα την του Θεού μεγαλωσύνην. ί

Οίον, ά, το Πάν, οίον φαίνεται, περιέργως τε και ε- :

πισταμένως έντε τη δημιουργία και εν τη διαμονή "

αυτού θεωρούμενον β, ο άνθρωπος έντε τη νοερά αυ- ά

του φύσει και εν τη του σώματος κατασκευή γ, η εξ ά

αποκαλύψεως διδασκαλία δ', αι τώχ εις την επίγνωσιν "ι

του Θεού πεφωτισμένων αγίων ανδρών διδασκαλία. :

Και πρώτον, ηλίκην ημίν παρίστησι την του Θεού

δύναμιν και σοφίαν και αγαθότητα ή της μεγάλης κα

τασκευής του Παντός θέα, μετά λόγου και σκέψεως

θεωρουμένου ! Ούτε γάρ αρχήν ούτε πέρας αυτού

ρώμεν, αλλ' οιον άπειρον φαίνεται, και εικών του απεί

ρου μεγαλοπρεπεστάτη. Οία δε τάξις και αρμονία και

ρυθμός πανταχού από του μεγίστου μέχρι και του ελα

χίστου/των κτισμάτων! Διά τούτο ο μακάριος Παύλος

δικαιότατα λέγει, ότι « Από κτίσεως κόσμου τα αόρατα

του Θεού τοίς ποιήμασι νοούμενα καθoράται, ώστε κα"

αναπολόγητον είναι τον άνθρωπον, εάν μη εν αυτώ την

Θεότητα καθορά » (γ). r

« Ως μέγας, εκφωνεί και ο Βαρούχ, ώς μέγας ό

οίκος του Θεού! και επιμήκης ο τόπος της κτίσεως

(α) Ιωαν. α. 18. (β) Α'. Τιμ, ς'. 16. (γ) Ρωμ. ά. 20

- -

* *
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αυτού! Μέγας και ουκ έχει τελευτην, υψηλός και α

μέτρητος! » Αλλ' ουχ ήττον τας τελειότητας ταύτας "

του Θεού μαρτυρεί τρανώτατα και η διαμονή του Παν

τός. Ου γαρ αν άνευ της προνοίας αυτού εύρισκον πάντα

τα του Παντος συμπληρωτικά ό,τι αν αναγκαίον ή εις

τό είναι αυτών, και ενεργείν, όπερ ετάχθησαν υπό του

ποιητού, και μηδέν τούτων υφ' ετέρου εκκρούεσθαι, ή

αφανίζεσθαι. Αρ' ουχί τις εκ της αδιαλείπτου και συνε

χούς ταύτης διαμονής του Παντός και εκάστου των

αυτού μερών ευλογώτατα τεκμαίρεται την του Θεού

παντογνωσίαν, την απανταχού παρουσίαν τε και ενέρ

γειαν, το δε κυριώτατον, και την επί πάντα τα όντα

ακατονόμαστον αυτού αγαθότητα ; Πάντως δήπoυ αμ

φότερα ταύτα, ήτε δημιουργία και η διαμονή των όν

των, μάρτυρές εισι διαπρύσιοι της του Θεού δόξης και

μεγαλωσύνης.

Ουχ ήττον δε μαρτυρούσι ταύτα, και η εν ημίν αυ

τοίς λογική ουσία, και ο του σώματος άριστος και σκο

πιμώτατος σχηματισμός. Ου γαρ, ειμή αυτοί πνευματι

κοί είημεν εν σώματι ενειλημένοι, οιόντ' αν είη την της

πνευματικής ουσίας έννοιαν έχειν ημάς, νύν δε και ολί

γον επιστήσαι την διάνοιαν αρκεί, ίνα γνώμεν, τι εστί

λογική ουσία, και ποίαι δυνάμεις εν αυτή κείνται, και ηλί

κης αναπτύξεως δεκτικαί εισιν. Αυτό δε τούτο και οδηγός

ημίν γίνεται ασφαλής εις το προσαναβηναι και επί το ύψι

στον Πνεύμα, εξ ού πάσα νοεράτε και λογική ουσία το εί

να έχει. Εκ γαρ της εν ημίν πνευματικής ουσίας λο
Α' - η φ w Αν Αν W ν

- γικώτατα εικάζομεν και την του Θεού πνευματικήν φύ

σιν, τιθέμενοι ταύτην μεν, υπερτάτην πασών και αρχήν
Ψη γ " / αν " w 9 σ' Α' "

και αιτίαν πάντων των όντων, την δ’ ημετέραν κάτω

που ώς εκείνης απεικόνισμα. Πώς γαρ το ύψιστον Όν

καίτοι παντοδύναμόντε και πάνσοφον και πανάγαθον,
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ει μη ήν αυτό πνευματικής φύσεως, έδωκεν αν ημίν

ταύτην, Απόλυτος άρα αλήθεια, όπερ ο Σωτήρ ημών έφη

« Πνεύμα ο Θεός » (α) όμοιος ημίν τη πνευματική

φύσει, μάλλον δε ημείς όμοιοι αυτό εκτίσθημεν τη πνευ

ματική ουσία. Όσω ούν μάλλον εκμανθάνειν την εν ημίν

λογικήν ουσίαν έντε τοις χαρίσμασι και ταις δυνάμεσιν

αυτής σπουδάζομεν, τοσούτω και της του Θεού πνευματι

κής φύσεως τρανωτέραν και τελειοτέραν έννοιαν λαβείν

δυνάμεθα. Ώσπερ και τουναντίον, όσω έλαττον την ενη

μίν αυτοίς λογικήν ουσίαν γινώσκειν πειρώμεθα, τοσούτω

και αμυδροτέραν έχομεν της του Θεού ιδέαν, και βουλό

μενοι εννοήσαι αυτήν, καταβιβάζομεν αυτό το πανύψι

στον και ακήρατον και πανάγιον Ον εις την των εμ

παθών και όλως σαρκικών ανθρώπων τάξιν, ώς φαίνε

ται εν τη παρ' Αιγυπτίοις, και Έλλησι και Ρωμαίοις

ασεβεστάτη πολυθεία.

S. 5. Πάντων δε κάλλιστά τε και τρανώτατα εξη

γούνται ημίν την του Θεού πνευματικήν φύσιν αι θείαι

Γραφαι, και μάλιστα αι της Καινής Διαθήκης « Θεόν,

φασιν, ουδείς εώρακε πώποτε ο μονογενής υιός του

Θεού, ο ών εις τον κόλπον του πατρός, εκείνος εξη

γήσατο και (β) Μόνος αυτός πάντως ήδύνατο γνωρίσαι

ημίν αυτόν, διότι « ήν εν αρχή προς τον Θεόν, και

Θεός ην ο λόγος » Τίνα δ’ αυτού εικόνα έδειξεν ημίν,

Όταν, έφη, εικονικώς βουλώμεθα παριστάνα τόν Θεόν,

ουκ άλλως, ή ώς πατέρα ευμενέστατον, πάνσοφον, πα

νάγαθον, δικαιότατόν τε και αγιώτατον, χρή εννοείν, πα

τρικώς περί πάντων των ποιημάτων αυτού προνοούν

τα, και πάντων αντιλαμβανόμενον, και επί πάντα

επιβλέποντα, και κοσμούντα τα κρίνα του αγρού, και

(*) Ιωάν. δ. 24. . (β) Ιωαν. ά. 18.
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παρέχοντα τροφήν τοις πετεινοίς του ουρανού, και πά

σαν τρίχα της κεφαλής ημών γινώσκοντα, και τοις αν

θρώποις παναγάθως φανερωθέντα κ.λ. Ει δέποτε και ο

νομαστι επικαλείσθαι αυτόν τον ακατονόμαστον βουλό

μεθα, αυτό μόνω τώ του ευμενεστάτου πατρός ονό

ματι χρήσθαι δεί προς αυτόν λέγοντας, Πάτερ ημών ο

εν τοις ουρανοίς. Ου γαρ επί τω δουλικώ φόβω τε και

τρόμω των ποιημάτων αυτού χαίρει, αλλά τη μετά χα

ράς αγάπη και πεποιθήσει τη εις αυτόν, και τη ευ

σεβεία, ώς προσήκει τοίς υιοίς τον πατέρα σέβεσθαι. Ουδε

προς τους μη ορθώς αυτόν γινώσκοντας, και δια τούτο

καταφρονούντας, ουδε προς αυτούς, φησιν, αδυσωπήτως

έχει, αλλ' αει ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς

και αγαθους, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, να

τους πάντας τη ευποιία προς εαυτόν ελκύση και αυτόν

δε τον μονογενή υιον αυτού παρέδωκεν υπέρ ημών πάν

των, εκπεσόντων απ' αυτού τη αμαρτία, σωτήρα και λυ

τρωτήν, και το πρoγινώσκων, ότι απηνώς εις θάνατον

κατακριθήσεται. Τίς αν ούν μη σέβοιτο ή μη λατρεύοι

και προσκυνοί εν πνεύματι ταπεινώσεως και ζωηράς κα

τανύξεως το υπεράγαθον και πανάγιον, και παντέλειον

τούτο Ον; Τίς αν μη κάμπτοι γόνυ εν συντριβή καρδίας

ενώπιον αυτού, ή τίς αν μή αγαπώη εν όλη τη καρδία

και εν όλη τη διανοία αυτόν υπέρ πάντα;

S. 6. Και των σοφών δε και αγίων ανδρών οι λόγοι,

ει και μηδέν καινότερον, η μείζον περί της του Θεού φύ

σεως λέγοιεν, αλλά γε νουθετείν ημάς και συνετίζειν δύ

νανται, πως αν ονησιμώτερον τοίς ειρημένοις χρώμεθα,

και προς τι έκαστον αυτών συντελεί τώ προς επίγνωσιν

του όντως Θεού χρωμένω. Τελείαν μεν γαρ και πεπλη

ρωμένην επίγνωσιν του Θεού, όσον αν επιμεληθώμεν,

ουκ άν ποτε επί της γης σχοίημεν, αλλά πάσα ημών ή

Η
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γνώσίς εστι τε και μένει μερική τις και ώρισμένη, ώς

φησιν ο θείος Απόστολος « Αρτι βλέπομεν δι' εσόπτρου

και εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον.

Αρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι, καθώς

και επεγνώσθην » (α). Μέρος τι μόνον ιδείν άρτι έχομεν

του αχανεστάτου πελάγους, και ολίγον τι προβήναι πε

ραιτέρω έτερος θατέρου των επ' αυτό την διάνοιαν τρε

πόντων και τους ειρημένοις χρωμένων δύναται, Αλλ'

έκαστον τούτων ίδιόν τι παρέχει τρανώτερον και τελειό

τερον του ετέρου, Οίον η θέα της του Παντός πα

ραγωγής, διακοσμήσεως και διαμονής δείκνυσι μεν τρα

νώς την του Θεού δύναμιν και σοφίαν και αγαθότητα,

έτι δε και την παντογνωσίαν, και την απανταχού αυτού

παρουσίαν, και την επί παντός αγαθοποιόν ενέργειαν,

ουχί δε και το καθαρώς πνευματικόν της αυτού ουσίας.

Οίον γαρ οράται το Πάν υφ' ημών, ουδέν εν αυτώ καθα

ρώς πνευματικόν φαίνεται. Δια τούτο και των εθνών τα

αρχαιότατα, όσα όπως δήποτε εις την επίγνωσιν του

υψίτου όντος αφίκoντο, κατά άνθρωπον, μάλλον δε όλως

ανθρωποπαθές αυτό ενόμισαν είναι, και τύποις τισί και

δωρήμασι και θυσίαις θεραπευτέον, είναι, εφ' όσον τας

λοιπας της θεογνωσίας πηγάς ηγνόουν. Οίον οι μεν

Πέρσαι εν τώ πυρί και εν τώ ηλίω φανταζόμενοι αυτό ε

λάτρευον, οι δε Αιγύπτιοι εν τύπω του άρρενος

και του θήλεος, μέχρις ου και εις την αγροικοτάτην κα

τέπεσον πολυθείαν. Μόνη γάρ ή διά της καθαράς φιλοσο

φίας, ή διά της θείας διδασκαλίας, ή και δι' αμφοτέρων

τούτων επίγνωσις της εν τη ανθρωπίνη φύσει πνευμα

τικής ουσίας και εις το της θείας ουσίας καθαρώς

πνευματικόν αναγαγείν ημάς δύναται. Και τούτων πά

(α) ά, Κορ. ιγ. 12.
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λιν εκατέρα χωρίς της ετέρας ουκ αν αποχρώσαν πα

μ' Αν φ (Ν Α' μ' 9 * σ' Α'

ρέχοι της τοιαύτης ιδέας διατράνωσιν, αλλ' ηνωμέναι

και αλλήλας υποστηρίζουσαι, ορθοτομούσι την αλήθειαν,

και την ταύτης ερμηνείαν ευχερεστέραν καθιστάσι. Βε

βαιοι δε ταύτα μάλιστα το των Ιουδαίων προς τους

Έλληνας και τους Ρωμαίους αντίθετον, ών οι μεν πολ

λών τε και ποικίλων αποκαλύψεων αξιωθέντες, των εκ

της φιλοσοφίας γνώσεων ενδεώς είχον, οι δε τούτων

πλουτούντες, του θείου λόγου άμοιροι διετέλουν διό και

πάνυ ελλιπής ήν παρ' αμφοτέροις κατά τε το βάσιμον

και εναργές και τέλειον ή γνώσις της θείας ουσίας,

μέχρις ού και εν αυτοίς συνήλθον αι εξ αμφοτέρων των

πηγών γνώσεις. Εντεύθεν ούν αναντιρρήτως συνάγεται

πρώτον μεν, ότι παντός εστι καθήκον ίδιον πάσαις επι
φ

μελώς χρήσθαι ταις ειρημέναις πηγαίς, μηδεμιάς μετ

ελαφρίας καταφρονούντα, έως αν η του Θεού επίγνωσις

το εδραίόν τε και εναργές και τέλειον τοιούτο κτήσηται,
ρ/ Α και ν' φ Α' W Α'

ώστε κρηπίδα ασάλευτον της ευσεβείας τε και λατρείας
4 Υ η ο' -Ε-ΥΥ φ 3 αν ργ σω

προς τον Θεόν είναι. Είτα δε κακείνο, ότι οι ψυχρώς τε

και επιπολαίως τους ειρημένοις χρώμενοι, ώστε μηδεν

εξ αυτών τη τοιαύτη επιγνώσει προσγίνεσθαι, και οι

όλως αμελώς προς την του Θεού αληθή επίγνωσιν έ

χοντες, ή το εκ της θείας αποκαλύψεως φώς εξ αλα

ζονείας αποφεύγοντες, του πρωτίςου τούτου των καθη

κόντων αμαρτάνουσι. Πάσας ούν σεβαστέον τε και ιεράς

νομιστέον ο γαρ μιάς τινος, ή και πασών καταφρονών,

ψυχρός και αδιάφορος φαίνεται προς τον Θεόν, και προς

την ευσέβειαν δε και λατρείαν, η παρ' ημών οφείλεται

τη αυτού αγιότητι και μεγαλωσύνη. Ώσπερ δε όλως

ουδέν δυνάμεθα σέβεσθαι και τιμάν και αγαπάν ειλικρι

νώς, ώς λογικοί, ει μη γινώσκομεν αυτό, και ορθώς

ώς αληθές και αξιότιμον και αγαπητόν γινώσκομεν,
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ούτω και τον Θεόν, ίνα αληθώς σεβώμεθα και αγαπώ

μεν και λατρεύωμεν, ώς προσήκει, ανάγκη πρότερον ε

πιγνώνα αυτόν ορθώς και ώς τοιούτον, οιός εστι μό

νος άξιος, διά την άπειρον αυτού τελειότητα και την

προς ημάς πατρικήν αυτού σχέσιν, αγαπάσθαι υπέρ

πάντα και λατρεύεσθαι υφ' ημών.

S. 7. Πώς δε ή του Θεού επίγνωσις τή εις αυτόν οφει

λομένη ευσεβεία τε και λατρεία συνέχεται;

Προς την αληθή ευσέβειαν και την λατρείαν του Θεού

απαραίτητος κρίνεται αεί και πανταχού η αληθής γνώ

σις. Οπου δ' αν αύτη ελλείπη, δύναται μεν είναι το

έτερον, αλλ' ουκ αναγκαίως. Πολλά γαρ υπάρχει τα κω

λύοντα απονέμειν τω Υψίςω την οφειλομένην λατρείαν

κατά την ούσαν εν τώ ανθρώπω γνώσιν, διό και ο θείος

Παύλος ελέγχει τους παρά τους αρχαίοις σοφούς, ότι

« Γνόντες τον Θεόν, ουχ ώς Θεόν εδόξασαν ή ευχαρί.

στησαν, αλλ' εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμούς αυ

των, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία φάσκον

τες είναι σοφοί, εμωράνθησαν, και ήλλαξαν την εικόνα

του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού αν

θρώπου, και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών διό

και παρέδωκεν αυτούς εν ταις επιθυμίας των καρ

διών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώμα

τα αυτών εν εαυτοίς » (α) Των δε κωλυμάτων τούτων

κυριώτατά εισιά, μεγάλη ραθυμία β', δειλία μωρά, μη

άλλοις τισίν απαρέσκη γ', το άγαν φιλάρεσκoν δ',

πολλή περί τον κόσμον και τα του κόσμου σπουδή έ,

προσκόλλησις μεν ισχυρά εις τα του σώματος φθαρτα

και επίκηρα, αδιαφορία δε προς τα κρείττονα και αιώ

(α) Ρωμ. ά. 21-25. ν .."
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νια. Πολλοί γάρ και των αρχαίων και των καθ' ημάς

συνετωτάτων άλλως ανθρώπων αμελούσι διά ταύτα του

πρωτίστου τούτου των καθηκόντων, όπερ έδει τοις

πάσι και εν παντί καιρό ήδιστόντε είναι και ιερώτατον

και αγιώτατον. Θεωρείτω ούν έκαστος μή τινι τοιούτω

ενέχηται, και φροντιζέτω σπουδαίως απαλλάττεσθαι

του τοιούτου, κάν πολλάς και μεγάλας απαιτή θυσίας.

S 8 Περί της εις τόν Θεόν ευσεβείας τε και λατρείας.

- Ι

Την μεν εις Θεόν ευσέβειαν και λατρείαν πολλοί

πολλάκις και λέγουσι και ακούουσι, σπανίως δε κατά την

κυρίαν αυτών σημασίαν εκλαμβάνουσιν Ο γάρ τις μόνον

ορθώς γινώσκει ώς αληθές και αγαθόν, τούτο και σέβεσθαι

ειλικρινώς δύναται, ώς είρηται S 6. Η γαρ γνώσις του

αγαθού, και η τού γινωσκομένου αγαθότης εντίκτουσι

τη ψυχή κλίσιν τινά προς αυτό και φροντίδα του προ

σέχειν αεί, μή τι απαρέσκον αυτώ γένηται εκ της κατά

προαίρεσιν ενεργείας, αλλά μόνον το αρεστόν. Η δε

φροντίς αύτη τυγχάνει η λεγομένη ευσέβεια, ής το αν

τίθετόν εστιν η ασέβεια το δ' επίτηδες προς καταφρό

νησίν τινος πραττόμενον, ύβρις εστί και λέγεται μέσον

δε της ασεβείας και της ύβρεώς εστιν η ολιγωρία,καθάπερ

και της ευσεβείας βαθμός ανώτερός εστιν η ευλάβεια. Ευ

σέβεια τοίνυν εστι κλίσις και αγάπη προς το εγνωσμένον

ώς αγαθόν, μετ' επιμελείας του μηδέν αυτώ απαρέσκον,

αλλ' εν ώ αν εκείνο ευδοκή, τούτο μόνον πράττειν. Ει

δε και εκδηλώσαι διά σχημάτων και πράξεών τινων βούλε

ται την εσωτερικήν ταύτην κλίσιν και αγάπην και επιμέ

λειαν του πράττειν το εκείνω αρεστον, τούτο δή εστι το

λατρεύειν και τιμάν το πεφιλημένον ώστε λατρεία αν είη

ή διά των προσηκόντων σχημάτων και π» της
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εσωτερικής ευσεβείας φανέρωσις. Και τοιαύτης μεν ούσης

της ευσεβείας και της λατρείας, φαμεν, ότι ουδενί άλλω

οφείλεται παρά των λογικών κτισμάτων ή βαθυτάτη ευ

σέβεια και προσκύνησις και λατρεία, ή τώ Θεώ, ου μό

νον ώς αεί όντι, και τοις ουσι το είναι διά μόνην αγα

θότητα δωρουμένω, αλλά δή και ώς παναγάθω και

παντελείω, και ώς μάλιστα πάντων οικειότατα προς

ημάς έχοντι.

Η μεν ούν εις τον Θεόν αληθής ευσέβειά εστιν η διά

πάσης αρετής τω Θεώ ευαρέστησις, η πρός τόν ένα και

μόνον ώς αληθώς ομολογούμενόν τε και όντα Θεόν α

νάνευσις, και η κατά τούτον ζωή και ώς μεν διάθεσις

εσωτερική, και εντός διαμένει, φανερωθείσα δε, λατρεία

γίνεται. Διά τούτο και της λατρείας εισίν είδη πολλά

και γαρ και ο προσευχόμενος, Θεώ λατρεύει, και ο νηστεία

χρώμενος, και ο τοις θείοις προσέχων λογίοις, και μέν

τοι και ο τής των ξένων θεραπείας επιμελούμενος (α).

Και η μεν ευσέβεια μόνιμόν τε και διηνεκές, η δε

λατρεία, φανέρωσις εν καιρώ τω δέοντι της ευσεβείας

δυνατόν δε και πρέπον πάντα κατ' ολίγον περιλαμβά

νειν τον βίον. «Χρή γαρ, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος,

χρή και της κλίνης απανισταμένους φθάνειν άει τον

ήλιον τη του Θεού λατρεία, και τραπέζης απτομένους,

και καθεύδειν μέλλοντας, μάλλον δε και καθ' εκάστην

ώραν μίαν ευχήν τω Θεώ προσφέροντας, ίσον τη η

μέρα δρόμον τρέχοντας, εν δέ γε τη του χειμώνος

ώρα και της νυκτός το πλείστον μέρος εις προσευχάς

αναλίσκοντας, και τα γόνατα κάμπτοντας, συν πολλώ

τώ φόβω τη δεήσει προσέχοντας, μακαρίζοντας εαυτούς

επί τή του Θεού λατρεία» και αύθις « Οταν ίδω τινά

(α) Θεοδωρ, εν κr ά, προς Ρωμ.

ν
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tής του Θεού λατρείας ακορέστως εχόμενον, και το

μη προσεύχεσθαι συνεχώς, εν ταις μεγίστας αριθμούν

τα ζημίαις, τεκμαίρομαι τον τοιούτον πάσης αρετής

ασκητήν είναι βέβαιον, και του Θεού ναόν» (α).

S 9. Περί της θρησκευτικότητος,

Η δε προθυμία του δεικνύναι και εξωτερικώς ενώπιον

των ανθρώπων την προς τον Θεόν εσωτερικήν και μό

νιμον ευσέβειαν προσηκόντως εν καιρώ, εστίν δ καλού

μεν θρησκευτικότητα. Ο γαρ οπωςδήποτε γνους τον

Θεόν και την προς αυτόν ημών σχέσιν, και ηλίκον

αγαθόν εν τω Θεώ κεκτήμεθα, και δια τούτο μακαριώ

τατον εαυτόν ηγούμενος, οίκοθεν βιάζεται φανερούν και

προ τωνάλλων ανθρώπων αυτήν τηνεαυτού εσωτερικήν πά

θησιν, ίνα και ούτοι κατανοήσαντες, μέτοχοι της τοιαύτης

μακαριότητος γένωνται. Συμβαίνει δε το αυτό, όπερ και ε

πειδάν τις μέγαν και πολύτιμον εύρη θησαυρόν. Ου γαρ

έχει και ούτος περιστείλα εν εαυτώ και αποκρύπτειν

από των άλλων την επ' αυτώ χαράν. Διό και ο μακάριος

Παύλος παραγγέλλει λέγων, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε,

πάλιν ερώ, χαίρετε ! το επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν

ανθρώποις » κ. λ. (β) Ο δε Κύριος ημών, « Ουδείς, φησιν,

άπτει λύχνον, και τίθησιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ'

επί την λυχνίαν, και λάμπει πάσι τοις εν τη οικία. Ούτω

λαμψάτω το φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως

ίδωσιν υμών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον πατέρα

υμών τον εν τοις ουρανοίς (γ). » Αλλά πολλάκις

συμβαίνει φαίνεσθαι μεν έξωθεν θρήσκους, βρενθυομέ

νους επί τούτω, έσωθεν δε μη είναι όντως τοιούτους,

(α) Χρυσοστ. ομιλ. ά. περί προσευχ. (β) Φιλιπ. δ'. (γ) Ματθ. έ. 15.

13*
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αλλά μόνον προσποιείσθαι είναι, και δοκείν τοιούτους

εθέλειν, και τούτό εστιν η λεγομένη γοητεία και

υπόκρισις, βδελυκτη και θεοστυγής, ώς παίζουσα προς

το πάντων αγιώτατον και ιερώτατον των εν ανθρώποις.

Τούθ' ένεκα και εξ αρχής ελογίσθη διττή τις θρησκευτι

κότης, η μεν αληθής και ειλικρινής, η δε ψευδής και

δολία, μέση δε τούτων είη αν ή εξ απάτης διεστραμμένη,

Και αληθής μέν έστιν, επειδαν τη ορθή του Θεού γνώσει

επερειδομένη, το της εσωτερικής ευσεβείας αίσθημα εκ

δηλοί αξίως και προσηκόντως τη του Θεού μεγαλωσύνη

και τη αξία της του ανθρώπου λογικής φύσεως, και τώ

καιρώ, καθ' δν γίνεται. Ψευδής δε, εάν εξωτερικώς υ

ποκρίνηται ευσέβειαν, ην ουκ έχει αληθώς, ουδ' αισθά

νεται. Κάν μεν χωρίς γνώμης κακής, αλλ' εκ της μη

ορθής επιγνώσεως του Θεού γίγνηται, και οιονεί απο

μίμησις υπάρχει μηχανική, ού παρ' άλλοις εώρακεν, ά

λογος και ψευδής μόνον τυγχάνει ευλάβεια εάν δε, ό

πως την παρά των ανθρώπων δόξαν τε και εύνοιαν, ή

άλλο τι των προσκαίρων αγαθών εαυτώ περιποιήσηται,

χωρίς αισθήματος αληθούς ευσεβείας γίνηται, υπόκρισις

τότεκυρίως εστίν. Εσφαλμένη δε και διεστραμμένη, επει

δάν αισθάνηται μεν εσωτερικώς ζωηρόν το προς Θεόν σέ

βας, και αδόλως εκδηλώσαι τα αισθήματα ταύτα βού

ληται, αδίδακτος δ’ ών τα του Θεού, ή κακώς δεδιδαγ

μένος, ου πρσηκόντως ουδε κατ' αξίαν ταύτα εκδηλοί,

Ταύτης ουκ ολίγα παραδείγματα παρέχει ημίν ήτε του

Ιουδαϊσμού και η του εθνισμου ιστορία, πώς δ' ουχί και

ή του χριστιανισμού έστιν ότε, εάν κακώς και εννοήται

και ερμηνεύηται; Και γάρ και εξ αυτού διαστρεφομέ

νου υπό των αιρετικών, πολλαι προήλθον τερατώδεις

επιδείξεις θρησκευτικότητος, υβριστικαί εις την του Θεού

μεγαλωσύνην και την του ανθρώπου λογικήν φύσιν, και

ταίς άλλαις περιστάσεσιν όλως απρεπείς.
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S. 10. Συνέχεια του αυτού,

Η μεν ουν γνησία και αληθής θρησκευτικότης, καίτοι

κοινοτάτην είναι έδει, και ήδύνατο είναι, μάλλον δε ταύτην

μόνην υπάρχειν διά την προς τον Θεόν οικειοτάτην ημών

σχέσιν, σπανιωτάτη εν τοις ανθρώποις ευρίσκεται, αμε

λώς έχουσι τοις πλείστoις περί την ακριβεστέραν επίγνωσιν

του Θεού, επιπολαίω δέ τινι και νεκρά του ονόματος

αυτού γνώσει αρκoυμένοις όθεν και αι πολλαι ψευδείς

δόξα και αι άτοποι και απρεπείς της θρησκευτικότητος

επιδείξεις ανά πάσαν τάξιν και ηλικίαν ανθρώπων φαί

νονται. Όπου δ' αν αληθής και γνησία υπάρχη, δηλούται

μάλιστα διά της πίστεως, διά της αγάπης, και διά της

ελπίδος, της μεν πίστεως, ώς γνώμης φαιδράς και ε

κουσίου αποδοχής της παρά του Θεού παναγάθως α

ποκαλυφθείσης ημίν σωτηρίου διδασκαλίας, της δε ελ

πίδος, ώς σπουδής σταθεράς και επιθυμίας των αγαθών,

α ο Θεός επηγγείλατο και εβεβαίωσε τους αγαπώσιν

αυτόν, της δε αγάπης, ώς μετά πόθου προσκολλήσεως

εις αυτό το πανύψιστον αγαθόν τόν Θεόν. Τα τρία τοί

νυν ταύτα είεν μεν αν και της γνησίας θρησκευτικότητος

αληθή γνωρίσματα, εισί δ' άμα και ίδια ημών προς

τον Θεόν καθήκοντα. Γνωσθέντος γάρ ημίν, ότι ο Θεός

εστι το πάντων ύψιστον και αγαθώτατον, και κράτιστον

όν, αναγκαζόμεθα υπό του λογικού ου μόνον σέβεσθαι

αυτόν καθ' υπεροχήν, και υπέρ πάντα τιμάν, αλλά και

δι' αυτό το οφειλόμενον σέβας, πάσαν παρ' αυτού δωρη

θείσαν ημίν διδασκαλίαν αδιστάκτως και μετά προθυ

μίας ώς απόλυτον αλήθειαν αποδέχεσθαι, όπερ εστί πι

στεύειν αυτώ έτι δε και χαίροντας, τήν των επηγγελμέ

νων παρ' αυτού εκπλήρωσιν προσδοκάν, όπερ εστίν ελ
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πίζειν επ' αυτόν και προσκολλάσθαι δε αυτώ, αφωσιωμέ-,

νους τώ παναγίω αυτού θελήματι, ήτοι αγαπάν αυτόν. Η

δε παρά του λογικού γινομένη ημίν κατανάγκασις αύτη

εστίν ο πρότερον ωνομάσαμεν καθήκον εκ του υποκει

μένου, ώςτε ανάγκη τα τρία ταύτα πίστιν, ελπίδα, και

αγάπην, ώς ίδια ημών καθήκοντα προς τον Θεόν λο

γίζεσθαι. Αυτά δε ταύτα και ετέρως αλλαχού εκλήθησαν,

ήτοι θεολογικαι αρεται (α).

S. 11 Πίστις, ως επίδειξις της θρησκευτικότητος,

και ώς καθήκον του ανθρώπου προς τον Θεόν.

Ίνα δε περί πίστεως βέβαιόν τι και σαφές είπωμεν,

εξεταστέον πρώτον, τί αν είη πίστις εν γένει, και πώς

αν διάφορος γένοιτο. Εκ μεν ούν των άλλοις περί αυ

της ειρημένων συνάγεται, ότι πίστις ουδέν έστιν άλλο,

ή το της ψυχής πρόθυμον του ώς αληθή τον λόγον ή

την μαρτυρίαν άλλου τινός αποδέξασθαι, υπό λόγων -

σχυρών εις τούτο προτρεπομένης, οι δε λόγοι ρύτοι,

ή τη δόξη του λέγοντος επερείδονται, ή τοις λεγομέ

νοις, ή και αμφοτέροις τούτοις, α πείθουσι τον ακού

οντα αδιστάκτως τα λεγόμενα ως αληθή αποδέξασθαι.

και η μεν εκ των πρώτων γεννωμένη καλείται πίστις

ιστορική ή εκ του κύρους, η δε εκ των δευτέρων, λο

γική, σύμμικτος δε η τρίτη. Κάν μεν το κύρος αν

θρώπινον ή, ανθρωπίνη τότε και η πίστις εστίν, ει δε

θείον, θεία κατ' αμφότερα δε λόγοις βεβαίoις τε και

ισχυροίς την συγκατάθεσιν ημών και το προς την

συγκατάθεσιν πρόθυμον επερείδεσθαι χρή εισί δε τοι

ούτοι, οι αν προσηκόντως εξεταζόμενοί τε και σταθμι

(α) Ιδε Μέρ. Α', και 51.
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ζόμενοι πάντα λογικόν τε και απροκατάληπτον πείθειν

δύνωνται, και αναγκάζειν εις το συνευδοκείν ή δ’ αυ

τοις επερειδομένη συνευδοκία εστίν η λογική πίστις

τυφλή δε και άλογος ή των τοιούτων λόγων άμοιρος,

η δε και εναντίον των τοιούτων λόγων συγκατάθεσις

τη του ετέρου μαρτυρία, μωρά και παράλογος πίστις

εστίν. Και η μεν πρώτη προσήκει μάλιστα τη της ανθρω

πίνης φύσεως αξία, η δε τελευταία ανατρεπτική ταύτης

γίνεται, ούτε δε η δευτέρα αρμόσειε τη του ανθρώπου

αξία, δς, οια δή λογικός, μόνω τώ λόγω επαναπαύοιτ αν,

την δ' αλογίαν φύσει αποστρέφεται. Διό και ο μακάριος

Παύλος διακελεύεται : « Πάντα, λέγων, δοκιμάζετε, το

καλόν κατέχετε » (α), ήτοι το ορθόν το την δοκιμήν

υφιστάμενον,

S. 12. Των της πίστεως λόγων διαίρεσις.

Τών της πίστεως λόγων, οι μεν εκ του μαρτυρούντος

λαμβανόμενοι, εξωτερικοί λέγονται, και δύο εισί ά, η

γνώσις του μαρτυρουμένου και β', η αγαθή θέλησις και

το φιλάληθες του μαρτυρούντος όσω γαρ βεβαιότεροι

εσμεν προσείναι ταύτα τώ μαρτυρούντι αμφότερα, το

σούτω μάλλον και υπό του ημετέρου λογικού αναγκα

ζόμεθα τη εκείνου μαρτυρία συγκατατιθέμενοι αδιστά

κτως ως αληθή αποδέχεσθαι αλέγει αλλά και τουναντίον,

διστάζοντες, ει ταύτα τώ λέγοντι πρόσεστιν, υπ' αυτού

αύθις του λογικού κελευόμεθα, μη πιστεύειν τοις λε

γομένοις, μήτι εις απάτην εμπέσωμεν. Οι δε εκ του

πράγματος αυτού του λεγομένου, εσωτερικοί καλούνται

(α) Α' Θεσσαλ.έ. 21.
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δύο και ουτοι αριθμούμενοι ά, το του πράγματος δυνα

τόν και μηδεμίαν περιέχον αντίφασιν, αλλά πιθανόν

καθ' εαυτό, β, το πρέπον και σύμφωνον εντελώς ταϊς

τού λογικού ώς αληθέσιν ανεγνωσμέναις εννοίαις ταις

καθόλου. Ούτοι δε και κριτήρια της αληθείας καλούνται,

οις δη από του ψεύδους διακρίνεται. Οπως ούν εν δέοντι

πιστεύωμεν, και μη, ή την συγκατάθεσιν αποποιώμεθα

ένθα δεί, ή τοις πίστεως αναξίοις αλόγως πιστεύωμεν,

εξεταστέον νύν μεν τους εσωτερικούς, νύν δε τους ε

ξωτερικούς των λόγων, έστι δ' όπου και αμφοτέρους.

Ούτω γαρ λογική τις καθίσταται η πίστις.

S. 13. "Οτι η πίστις καθήκον του ανθρώπου προς

τον Θεόν και γνώρισμα της οφειλομένης αυτό

ευσεβείας τε και λατρείας.

Τα περί πίστεως εν γένει ειρημένα αναγκαία υπάρ

χουσι προς την της θείας πίστεως, περί ης νυν ημίν

ο λόγος, ασφαλή και τελείαν εκτίμησιν. Αύτη γάρ από

της ανθρωπίνης διακρίνεται, πρώτον μεν, εξ ών ημίν

αποκαλύπτει πραγμάτων, είτα δε, εξ ών υπέρ εαυτής

έχει λόγων, και τρίτον, εξ ών συνεπάγεται τοις πιστεύ

ουσιν αγαθών προς ανάπαυσίντε και μακαριότητα. Και

τα μεν αποκαλυπτόμενά εισιν, ά ο Θεός διά την άφατον

αυτού αγαθότητα ηυδόκησε γνωρίσα ημίν, οίον αληθείας

δογμάτων, παραινέσεις, εντολάς και επαγγελίας, τα μεν

εις βοήθειαν του νοός προς εύρεσιν της αληθείας, τα δε εις

οδηγίαν της θελήσεως προς την του αγαθού αίρεσιν

και την προς το έσχατον ημών τέλος ροπήν. Οι δ'

υπέρ εαυτής λόγοι εισι, πρώτον μεν, ή πάντων περι

ληπτική του Θεού γνώσις και σοφία, είτα δε, ή άπει

ρος αυτού αγαθότης, και δικαιοσύνη και αγιότης. Τη

0



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ Β'. 185

μεν γαρ γνώσει πάντα κατ' ουσίαν επίσταται, και ου

δεν αυτόν εν τη θεωρία λανθάνει, τη δε αγαθότητι και

δικαιοσύνη και αγιωσύνη αδύνατον ψεύσασθαι ημάς, η

απατήσαι, ή όλως μή προς το αγαθόν οδηγείν. Ει γαρ

οιόν τε ήν, ουκ αν ήν δήπου Θεός, ή ουκ άν γε είη πα

νάγαθος. Αύται ούν αι τελειότητες εχέγγυον την των

αποκαλυφθέντων αλήθειαν ποιούσι και πιστευτέαν ημίν,

άμα παρ' αυτού αποκεκαλύφθαι πεισθείσι. Τούτο και ο

ψαλμωδός αποφαίνεται, « Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά,

αργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τη γη κεκαθαρισμένον

επταπλασίως (α). Η δ' ανθρωπίνη πίστις ουδέν τοιούτον

εχέγγυον έχειν δύναται, Ιά δ' εκ ταύτης γινόμενα τοις

ανθρώποις αγαθά απερίγραπτα τυγχάνει και αμέτρητα

τώ τε πλήθει και τώ μεγέθει. Μυρία γάρ όσα, γνωρι

σθέντα ημίν διά της αποκαλύψεως, ής χωρίς διά παντός

αν ήγνόησεν η ανθρωπότης αυτά, ή κακώς περί αυτών

εφρόνησεν απατωμένη και αμφιβάλλουσα, μεγάλην νύν

ημίν παρέχουσιν ανάπαυσιν τε και αγαλλίασιν και αυτός

δε ο κοινωνικώτερος και, ίν' ούτως ειπω, ανθρωπικώτερος

βίος ουκ άν ποτε εν ανθρώποις εισήγετο και προέκοπτεν,

ειμήυπ' αυτής εδιδάσκετο. Αύτη γάρ και των υψηλοτέ

ρων φρονημάτων, και των φιλανθρωποτέρων αισθημά

των και διαθέσεων και της ημερωτέρας και χρηστοτέρας

προς αλλήλους διαγωγής σπόρος εγένετο γονιμώτατος.

S. 14. Καθήκον του πιστεύειν τους θείοις λόγοις.

Επειδαν ακούσωμεν, ότι ελάλησέ τι προς τους αν

θρώπους ο Θεός, ευθύς το λογικόν πάντα τινά αναγκά

ζει, εάν όντως σέβηται αυτόν, ίνα εξετάση επιμελώς, ει α

ληθώς ελαλήθη υπό του Θεού, και ει δυνατόν το λα

(α) Ψαλ, ιά. 6.
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ληθεν, και μη αντιφάσκον, αλλά πιθανόν και αληθές

και ώφέλιμον κάν δε μετά την λογικήν έρευναν μηδεν ευ

ρίσκητα προς υπόνοιαν απάτης, η δυσπιστίαν, αυτό

αύθις το λογικόν αναγκάζει αποδέξασθαι το λαληθεν

ώς βέβαιον, μηδεν διστάζοντα, αλλ'εντελώς συγκατα

τιθέμενον, ώς εγγυωμένης υπέρ της αληθείας και ορ

θότητος τούτου, της του Θεού σοφίας και αγαθότητος

και δικαιοσύνης και αγιωσύνης το δ' εναντίον παρά φύσιν

πάντως αν είη, και η αδιαφορίαν σκαιάν και αθέμιτον,

ή και ύβριν άντικρυς προς το Θείον δεικνύοι. Ει γαρ

αναγκαία τώ ανθρώπω η παρ' ετέρου διδασκαλία, ίνο

πωσούν λογικώτερος γένηται, ουκ άρα ώφελιμώτατον,

επειδαν αυτός ο Θεός, διάφατον αυτού αγαθότητα, συγ

καταβαίνη εις τό γενέσθαι αυτός αυτώ οδηγός και διδά

σκαλος, ή πώς ου χρή τότε, επειδαν ο ύψιστος νους

λαλή προς αυτόν, όλον μεν ακοήν, όλον δ' οφθαλμόν

γενέσθαι τον άνθρωπον ; Το καθήκον άρα του πιστεύειν

τω Θεώ αφορά μεν εις πολλά, εξαιρέτως δε εις το ε

ρευνάν επιμελώς, ά, το παρά του Θεού λαληθήναι λε

γόμενον, ει υπέρ εαυτού έχει πάντας τους εσωτερικούς

λόγους, ους ανωτέρω εσημειώσαμεν και β', ει αληθώς

παρά του Θεού ελαλήθη, ή ού. Αναγκαία γαρ η διττή

αύτη έρευνα, ίνα μετά λόγου ή ώς θείον όντως απο

δεξάμενοι πιστεύσωμεν, ή ώς μη τοιούτον απορρίψωμεν.

Διά τούτο αυται αι θεία Γραφαι πολυτρόπως εις την

έρευναν ταύτην οδηγούσι και προτρέπουσι. Ταύτην επι

μόνως και παρρησία εζήτει παρά των πρεσβυτέρων του

λαού και των Γραμματέων ο Κύριος ημών Ιησούς Χρι

στός « Ερευνάτε, έλεγε, τας Γραφάς, ότι υμείς δο

κείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείναι εισιν

αι μαρτυρούσα περί εμού (α). » Και αλλαχού αύθις

(α) Ιωάν. έ. 39.
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περί τούτου, « Ει μη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρ

τίαν ουκ είχον, νύν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της

αμαρτίας αυτών (α). » Και, «ει τυφλοί ήτε, ουκ αν

είχετε αμαρτίαν, νύν δε λέγετε ότι βλέπομεν, ή ούν

αμαρτία υμών μένει (β). » Ηδύναντο δηλαδή οι των

Ιουδαίων πρεσβύτεροι, είπερ ήβούλοντο, ερευνήσαι την

του Χριστού διδαχήν, ην εδίδασκεν εν ονόματι και κατά

την εντολήν του Πατρός αυτού, και γνωναι αυτήν και

το δυνατόν αυτής και μηδεν αντιφάσκον, αλλά και πι

θανόν, και εύλογον, και θεοπρεπές, αλλ' ουκ εποίησαν,

διο και αναπολόγητοι. Ούτως ούν πάς ο εκ ραθυμίας

ή τυφλής παλαιά τινι προλήψει προσκολλήσεως, ή εκ

μεγάλης περί τον κόσμον και τα του κόσμου σπου

δής, ή εξ υπερηφανίας και εκουσίου πωρώσεως, ή

εξ υπονοίας, μή ο κατά τον κόσμον βίος αυτού ταραχ

θή, αμελών του μαθείν, α παρά του Θεού ακούει

λαληθέντα, και πιστεύσαι αυτοίς, ούτος εκουσίως τη

απιστία εμπίπτει, και αναπολόγητός εστι. Περί των

τοιούτων φησίν ο Κύριος ημών « Ο απιστήσας κατα

κριθήσεται αύτη δέ εστιν η κρίσις, ότι το φώς ε

λήλυθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν

μάλλον το σκότος, ή το φώς, ήν γαρ πονηρά αυτών

τα έργα (γ). » Ο ανεξετάστως τον θείον λόγον απορ

ρίπτων και μη πιστεύων αυτώ, αλόγως απιστεί, και

αλόγως καταφρονεί του Θεού και της μεγίστης των

προς ημάς αυτού ευεργεσιών. Ορθώς άρα η πίστις λέ

γεται αρχή της του ανθρώπου σωτηρίας, και κρηπίς και

ρίζα της δικαιώσεως αυτού ενώπιον του Θεού. Εκ γαρ

της πίστεως και το ορθόν φρόνημα και ο ενάρετος βίος

ο ευδόκιμον παρά τω Θεώ αποφαίνων τον άνθρωπον.

ν

(α) Ιωαν, ιέ. 22. (β) Ιωαν, θ'. 4. (γ) Ιωαν. γ. 19.
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Τούθ' ένεκα και ο θείος Παύλος λέγει, ότι άνευ πί

στεως, αδύνατον ευαρεστήσαι τώ Θεώ. (α).

S. 15 Περί των τής πίστεως ιδιωμάτων,

Ουκ ορθώς άρα, ουδε δικαίως κατηγορούσι της πίστεως,

οι μεν εκ κακίας, οι δ' εξ αγνοίας, ότι πολεμία εστί

τώ λογικώ βουλομένη παρώσασθαι αυτό κατά κράτος,

ίνα μόνη άρχη αυτή. Τουναντίον γαρ η πίστις απαιτεί

ακριβή έρευναν και σκέψιν βαθείαν περί των μεγίστωντε

και σπουδαιοτάτων, α γινώσκειν παρέχει, διό και την

ορθήν χρήσιν της του λογικού ενεργείας. Η γαρ γνώσις

προσγενομένη τη πίστει, τελεσιουργεί της αληθείας την

επιστήμην (β), ο δε μη γινώσκων την αλήθειαν ούτε α

ληθώς πιστεύειν δύναται ή γαρ γνώσις κατά φύσιν

προηγείται της πίστεως, και ούτε πίστις άνευ γνώσεως,

ούτε γνώσις δίχα πίστεως γένοιτ' αν. Ίνα τοίνυν ή

πίστις γνησία και αληθής ή, αναγκαίόν εστιν είναι ταύ

την ά, λογικήν β, σταθεράν και ασφαλή γ, περιληπ

τικήν πάντων δ, ζώσαν και ενεργόν. Τούτοις γαρ δια

κρίνεται ου μόνον από της αλόγου και αυτοκατακρί

του απιστίας, αλλά δή και από της τυφλής πίστεως,

και από της νεκράς και ακάρπου προφοράς, ών όμο

λογεί μεν πολλάκις τις από στόματος, ουδέποτε δε

και συνιέναι επεμελήθη και της αυθάδους δε και αυ

θαιρέτου εκλογής, καθ' ήν εκείνα μόνα εκ της θείας

διδασκαλίας παραδέχεται, όσα τη παλαιά αυτού ζύμη

συμφωνείν οίεται, ιδιoν θησαυρον εαυτου αυτήν λογιζό

μενος, και επ' αυτή αρκούμενος. Έστι δ' η πίστις λο

γική μεν, όταν τα υπ' αυτής διδασκόμενα αποδεχώ

(α) Εβρ. ιά 6. . (β) Θεοδωρ. θεραπευτ. ομιλ, Α'.
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μεθα πεισθέντες πρότερον ά, ότι δυνατά και ουδεμίαν

περιέχουσιν αντίφασιν, αλλά και πιθανά, και όλως λο

γικά και ορθά και αληθή εισι, β', ότι αληθώς από του

Θεού προέρχονται. Σταθερά δε και βεβαία, όταν αμε

τακινήτως τη πληροφορία ταύτη εμμένωμεν, ώστε και

αιρείσθαι μάλλον το ζήν ή την πληροφορίαν ταύτην εκ

κινδύνου ή άλλης τινος αιτίας, αρνήσασθαι τούτ' έστιν

η πίστις δείται ανδρίας και γενναιότητος κρείττονος

πάσης χάριτος και πάσης δυσμενείας, επειδάν τις αφε

λείν απ' αυτού την τοιαύτην πληροφορίαν βούληται.

Περιληπτική δε πάντων, επειδαν μη μόνον τα ημίνα

ρέσκοντα εκ της γνωστής θείας διδασκαλίας αποδεχώ

μεθα, αλλά πάντα και τα λυπηρά και τα τη σαρκι

πολέμια. « Και εάν αγαπάτέ, φησιν ο Χριστός, τους

αγαπώντας υμάς, τίνα μισθόν έχετε , ουχί και οι τε

λώναι το αυτό ποιούσι ; (α) Ζώσα δε τέλος και ενερ

γός εστιν, επειδαν διά βίου σώφρονος και εναρέτου και

συμφώνου τη ημετέρα πληροφορία δεικνύητα. «Τί το ό

φελος αδελφοί μου, εάν πίστιν λέγη τις έχειν, έργα δε

μη έχη » κλ. (β); Ούτω και ο Σωτήρ ημών εν ευαγγε

λίοις αποπέμπει τους εργάτας της αδικίας. Παντός ούν

του βίου έχεσθαι δεί την πίστιν και διορθούν και δι

ευθύνειν αυτόν υπό της του δικαίου, και του αγαθού,

και του θείου, αγάπης ζωογονουμένην, και εν παντί την

αγάπην υπερισχύειν και εν τοις λογισμούς, και εν ταις

επιθυμίας, και εν τοις λόγοις, και εν ταις πράξεσιν

άλλως δε η πίστις εστί θησαυρός νεκρός τε και άχρηστος.

S. 16 Περί του πότε δη το καθήκον άρχεται του πιστεύειν.

* - β' η

Επει, ούν, ώς είρηται, ίνα ή λογική τε και γνησία ή

(α) Ματθ. έ. 44. (β) Ιακωβ. β. 14-17. ιδε και Λουκ. γ', 25-23,
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πίστις, την των πιστευτέων γνώσιν προυποτίθησι, δή

λον, ότι και το καθήκον του πιστεύειν μετά της τε

λείας χρήσεως του λογικού άρχεται έπει δ' ουκ έστι

πάντα εν ολίγω εκμαθείν και κατανοήσαι, ανάγκη παί

δα μεν όντα ευθύς τάς πρώτας και στοιχειώδεις της

πίστεως αληθείας εκδιδάσκεσθαι και επιμελώς εκμαν

θάνειν, οίον ά, ότι είς εστιν ο Θεός ποιητής και συνο

χεύς και προνοητής του Παντός, απλούς μεν τη φύ

σει και τη ουσία, εν τρισί δε υποστάσεσιν, ώς πα

τήρ, υιός, και πνεύμα άγιον, τριας ομοούσιος και αδιαίρε

τος β', ότι και μισθαποδότης πάντων ο αυτός γ,ότι ο υιός

ατρέπτως ενανθρωπήσας υπέρ της ημετέρας σωτηρίας

τον διά σταυρού θάνατον κατεδέξατο, και του αιωνίου

θανάτου ημάς ερρύσατο δ', ότι αθάνατος ή του ανθρώπου

ψυχή έ, ότι αναγκαία τώ ανθρώπω ή του Θεού χάρις

ίνα σωθή κλ. Ταύτα προ παντός άλλου μανθάνων και

τους τούτων λόγους, ύστερον, προϊόντος του χρόνου, και

τα λοιπά πάντα της πίστεως κατά μικρόν διδαχθή

σεται. Ούτω δε και τους αρχαιοτέροις έδόκει, ότι απα

ραίτητος παντί ανθρώπω ή τούτων γνώσις, ώς διεγεί

ρουσα και ζωογονούσα το προς Θεόν σέβας και τον φό

βον και την επιμέλειαν προς την της αιωνίου μακαριό

τητος απόλαυσιν. -

S. 17. "Οτι και ομολογείν παρρησία την πίστιν

των καθηκόντων εστί.

Τών ομολογουμένων δοκεί και το καθήκον του δει

κνύναι την εις Θεόν και εις την παρ' αυτού διδασκαλίαν

πίστιν παρρησία ενώπιον των ανθρώπων. Ει γαρ όντως

μακαρίους ημάς αυτούς ηγούμεθα επί τη του Θεού ε

πιγνώσει, και ίσμεν ηλίκον αγαθόν εστιν ημίν εν τω

Θεώ και εν τη παρ' αυτού διδαχή, δεινότατον αν είη,
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μάλλον δε και ανύπoιστον εντός ημών διακατέχειν και

αποκρύπτειν ούτω την χαράν, ώστε μηδένα άλλον δύ

νασθαι τι ιδείν αυτής. Διττώς δαν η πίστς ομολογοίτο,

λόγοις καθαρούς και εναργέσι, και έργοις τοις προσή

κoυσι λόγοις μεν, επειδαν υπό της νομίμου αρχής ζητή

ται, ή ή ήσυχία ημών και η του πλησίον οικοδομή την ομο

λογίαν ταύτην απαιτή, ώστε αύτη κατά τινας μόνον και

ρούς εστιν αναγκαία, και τότε δε μετά πολλής της σε

μνότητος και χωρίς βίας γινέσθω τοις δ' έργοις και τώ

βίω τώ τη πίστει προσήκοντι αει και πανταχού δεικνύ

ναι και ομολογείν ταύτην οφείλομεν. « Ο δίκαιός, φησιν,

εκ πίστεως ζήσεται » Περί δε των μη τοιαύτην ομο

λογίαν αποδιδόντων τη πίστει, λέγει πάλιν η Γραφή,

« Θεόν ομολογούσιν ειδέναι, τοις δε έργοις αρνούνται,

βδελυκτοί όντες και απειθείς και προς πάν έργον α

γαθον αδόκιμοι (α). » Απούσης γαρ της διά των έργων

ομολογίας, ουδέν ή διά λόγων, κάν άριστα λέγωνται,

ώφελεί, ο γάρ Θεός επί τα έργα και την αλήθειαν αεί

επιβλέπει. Και η άρνησις δε της πίστεως διττώς αν γέ

νοιτο, καθάπερ και η ομολογία, ή λόγοις δηλαδή η πρά

ξεσι. Και άλλως δε ποικίλλεται, θεωρουμένη ή κατά το

πράγμα, ότις αρνείται, ή κατά το αίτιον, εξ ου η άρνη

σις, ή κατά το τέλος, προς ό. Και κατά μεν το πράγμα,

ή απολύτως πάντα τα της πίστεως απορρίπτονται, ή τινα

μόνον των υπ' αυτής διδασκομένων και εν μεν τώ πρώ

τω η τελεία εστίν απιστία, εν δε τώ ετέρω ή εν μέρει,

Κατά δε το αίτιον, εξ ού η τελεία, ή η εν μέρει απιστία,

ή μωρία του πνεύματός έστι, και άγνοια και αλογιστία,

δι' ήν ουδέν άλλο προσοχής άξιον ηγείται ή το τάς

ορμάς της σαρκός θεραπεύειν ο συμβαίνει μάλιστα τοις

(α) Τιτ. ά. 16'
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αγροικοτέροις των ανθπώπων ή υπερηφανία και θρασύ

της, εξής μόνας μεν τας ιδίας επινοίας τιμά και ορθάς

ηγείται,πάση δε ετέρου γνώμη και διδαχή υπεροπτικώς αν

θίσταται, ήπαρεκτροπή εις τον κτηνώδη βίον, περί ου φησιν

ο θείος Παύλος «Ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τα του

πνεύματος του Θεού μωρία γάρ αυτώ εστι (α). » Εστι

δ' ότε και αποπλάνησις της φαντασίας, ήτις πάσαν κοι

νην οδόν αποστρέφεται, και τον υγιάνουν λίαν απλούν

ηγείται, και φόβος δε από των ανθρώπων, και ανθρω

παρέσκεια. Διά ταύτα και η εντολή του Σωτήρος « Μή

φοβησθε από των αποκτεινόντων το σώμα υμών, την

δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι (β) » αλλά και η

συναναστροφή και συνήθεια των τά πάντα χλευαζόντων,

και πάν το εναντιούμενον ταις ήδονας αυτών απωθου

μένων. Τέλος δε προτίθεται η άρνησις αεί το εν τη

των ηδονών απολαύσει ατάρ% χον, και το ελεύθερον και

ακώλυτον των σαρκικών ορέξεων, έτι δε την αποφυγήν

των θλίψεων και των ανιαρών, α διά τήν πίστιν υπο

στηνα κινδυνεύει. Αλλ' όμως επί πάση αρνήσει της

πίστεως μεγίστη τε και βαρυτάτη ευθύνη επίκειται. « Ος

γαρ άν, φησιν ο Κύριος ημών, επαισχυνθη με και τους

εμους λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και α

μαρτωλώ, και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται

αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά

των αγγέλων των αγίων » (γ). Η δ' ευθύνη αύτη το

σούτω μείζων εστίν, ά, όσω μάλλον η απιστία διά

της αρνήσεως εξαπλούται β', όσω ήττον εκ των πραγ

μάτων αναγκάζεται τις εις αυτήν γ', όσω το της

αρνήσεως τέλος ευτελέστερον δ, όσω πλείοσιν αφορ

μη προς την τοιαύτην διαφθοράν γίνεται έ, όσω μάλ

(α) Α' Κορ. β', 14. (β) Ματθ. ί. 28. (γ) Λουκ, θ'. 26.
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λον εν γνώσει της αδικίας και εκουσίως εκ κακίας γί

νεται. Ουδέποτε άρα ουδαμώς ούτε εκ φόβου, ούτε εξ

ανθρωπαρεσκείας, ούτε προς κενην επίδειξιν, χρη την

πίστιν αρνείσθαι, έξεστι δε μόνον σιγάν προς τους μη

δεν έχοντας δικαίωμα εξετάζειν ημάς περί αυτής. Αλ

λ' ουδε εξωτερικώς επιδείκνυσθαι, όπερ ουκ ένεστιν ή

μίν, ίνα λυπηρόν τι φύγωμεν. Τούτο γαρ τη προς αλ

λήλους, ώς αδελφούς, οφειλομένη ειλικρινεία και τιμιό

τητι αντίκειται, και αφορμήν δυσπιστίας, και έχθρας

και μίσους πολλάκις παρέχει φανερωθέν. Εκ τούτων

ούν κατανοείται, διατί ή του Πέτρου διαγωγή εν τη

αυλή του Καϊάφα, και η εν τη εκκλησία της Αντιο

χείας υποστολή αυτού απρεπείς ελογίσθησαν και κα

τεκρίθησαν. Περί μεν γαρ του πρώτου κηρύττει το

Ευαγγέλιον, ότι αθέμιτον, περί δε του δευτέρου ο θείος

Παύλος. (α) . ι

"

- εy , Φ.- - ν

S. 18. "Οτι και διεγείρειν και αναζωοποιείν τήν

πίστιν οφείλομεν.

Το διεγείρειν την πίστιν και αναζωογονείν ουδέν

άλλο σημαίνει, ή το επιμελώς περί των της πίστεως

πραγμάτων και περί των λόγων αυτής λογίζεσθαι και

κρίνειν, ίνα μετά λόγου περί της αυτών ορθότητος και

αληθείας πειθόμενος ασφαλέστερον συγκατατίθηται, και

ώς αληθή και βέβαια αδιστάκτως ταύτα αποδέχηται,

Όσω γαρ βαθυτέρα τε και πλατυτέρα ή τοιαύτη σκέ

ψις εστί, τοσούτω και η πίστις μάλλον εσωτερικώς

κρατύνεται, και εις πλάτος εκτείνεται, ώσπερ και του

ναντίον. Οσω γαρ ήττον περί των της πίστεως πραγ

μάτων και περί των λόγων αυτών λογίζεται, ή όσω

(α) Γαλ. β. 11.

Ι Αί
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επιπολαιοτέρα τε και βραχυτέρα ή τοιαύτη γίνεται σκέ

ψις, τοσούτω εξ ανάγκης και η πίστις ατελεστέρα τε

και επισφαλεστέρα αποβαίνει, και ραδίως αν κατ' ολίγον

και αποσβεσθείη. Δείται άρα διηνεκώς διά την ημετέραν

ασθένειαν αρωγής τινος, ίνα μη τούτο πάθη, αλλ' ίνα

επί μάλλον αυξάνη και κραταιώται. Προς τούτο δε και

το της πίστεως σύμβολον συνταχθεν παρεδόθη τοις πι

στοίς υπό της εκκλησίας, ου μόνον να προσεύχωνται α

πλώς, αλλ' ίνα και βαθύτερον σκέπτωνται επ' αυτού ού

τω και πολλοί άλλοι ομολογίας τύποι εν ταις προσευ

χαίς απαντώνται τα κυριώτερα άρθρα της πίστεως πε

ριέχοντες, και βαδίαν ούτω την περί αυτών σκέψιν ποι

ούντες. - -. -

Χρή τοίνυν τα κυριώτατα των της πίστεως και τους

τούτων λόγους επιμελώς εκμανθάνειν, και εν εαυτώ

την πίστιν ανακαινίζειν και ζωογονείν αεί μεν, μάλιστα

δε, επειδάν τις συνίδη ψυχρότητα, ή αδιαφορίαν, ή αμ

φιβολίαν τη ψυχή εγγενομένην, έτι δε και κατά πάντα

κίνδυνον θανάτου, η βαρείαν ασθένειαν, και εν τη των

θείων μυστηρίων κοινωνία, ότε ιδίως την εις τά τό μυστη

ρίω προσήκοντα πίστιν χρη διεγείρειν ίνα δέτις και μάλ

λον οικοδομήται και στηρίζηται εις αυτήν, εξεταστέον

νύν μεν τούτο, νύν δ' εκείνο εκ των της πίστεως α

κριβέστερον. Προς τούτο γαρ το τέλος συνέστησεν ο

Κύριος ημών εν τη εκκλησία την διηνεκή και μόνιμον

διδαχήν, ίνα καιρόν διά παντός έχωμεν προσμανθάνειν

τι δι αυτής, μέχρις ου εν τη πίστει τελειωθώμεν. Ω

τινι δε ουκ αδιάφορον η πίστις, φροντιζέτω εκ της δι

δαχής ώφελείσθαι προσκαρτερείτω δε, κατά την εντο

λην του Κυρίου, και τη αναγνώσει της Γραφής, (α)

(α) Ιωαν, έ, 39.
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Αύτη γάρ προς τους εφιεμένους μανθάνειν τά,της πί

στεως πηγή αένναός εστι της γνώσεως, εάν νηφαλί

ως τε και αγαπητώς προς την αλήθειαν και μετά πί

στεως αναγινώσκηται. Ρυθμιζέτω δε και τον βίον έ

καστος προς την πίστιν ουδεν γαρ άλλο ευθετωτέ

ρους ημάς προς αυτήν απεργάζεται, όσον ο ενάρετος

βίος, ταύτα δ' αμφότερα ή τε πίστις και ο κατά Χρι

στον βίος, υπ' αλλήλων αει βοηθούμενα, υποστηρίζον

ται, και συναύξονται, του μεν καλώς προς την πίστιν

διατιθέντος ημάς, της δε αύθις προς τον ενάρετον βίον

οδηγούσης και ικανούς απεργαζομένης, ώστε πάντοτε

τείνουσι χείρα βοηθείας αμοιβαίως εις άλληλα. Δια τού

το έλεγεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι « Η

διδαχή ή εμή, ουκ έστιν εμή, αλλά του πέμψαντός με

πατρός. Εάν τις θέλη το θέλημα αυτού ποιείν, γνώσεται

περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού έστιν, ή εγώ

απ' εμαυτού λαλώ » (β). Προσεχέτω δε πάς τις και από

των κακοήθων συγγραμμάτων, άτινα πληρούσι διαφθοράς

την του αναγινώσκοντος ψυχήν, έτι δε και από των έ

ξεων και παρεκτροπών, όσα καταλύουσι τε και εκνευρί

ζουσιν εν τη γνώμη την πίστιν και την αγάπην της

αληθείας. « Ο απτόμενος πίσσης μολυνθήσεται » φη

σιν ο σοφός. Το δε συνεχώς αναλογίζεσθαι την ευεργε

σίαν και το αγαθόν το διά της θείας οικονομίας ημίν

γενόμενον, χαίρειν ημάς επί τη πίστει δικαίως ποιεί

ενθυμουμένους, εις οιαν απάτην και αμφιβολίαν και πώ

ρωσιν του νοός αν είημεν, ει μη την θείαν ταύτην δι

δασκαλίαν αποκαλύψαι ημίν φιλανθρώπως ηυδόκησεν.

ουδε γαρ λογίσαιτ άν τις, ηλίκον αγαθόν προς άπαν

το των ανθρώπων γένος διά της θείας αποκαλύψεως

(6) Ιωάν. ιζ". 26.
*

Μ 14* . .
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εγένετο διό και ευχαριστείν τω Θεώ διά παντός επ'

αυτή, και μετά ζήλου θερμού αντέχεσθαι του τοιούτο

θησαυρού οφείλομεν. -

S. 19. Περί του υπέρ της πίστεως ζήλου,

Ο το αληθές και κράτιστον της εαυτού πίστεως

σαφώς επιστάμενος, και μακάριον εαυτόν διά τούτο ή

γούμενος, ο αληθώς εν τη καρδία αυτού σεβόμενος και

αγαπών τόν Θεόν, αγαπών δε και τον πλησίον, οίκοθεν

βιάζεται κοινωνούς της τοιαύτης μακαριότητος και άλ

λους αναδείξαι. Η δ' εκ της εσωτερικής ταύτης κατα

ναγκάσεως. γεννωμένη προθυμία του και άλλοις την

μακαρίζουσαν τους ανθρώπους πίστιν μεταδούναι, ζήλος

υπέρ της πίστεως καλείται. Διττός δ' αν είη και ού

τος, ή γνήσιος και λογικός, ή ψευδής και άλογος. Κα

θόλου δε, όπερ ο θείος Ιάκωβος περί της θείας σοφίας

αποφαίνεται, τούτο και περί του αληθούς και γνησίου

ζήλου λεκτέον. « Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνή

εστιν, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, μεστή ελέ

ους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος»

(α). Τοιούτου ζήλου αρχέτυπον τελειότατον εις μίμη

σιν έδωκεν ημίν ο κύριος ημών και Θεός και διδάσκα

λος Ιησούς Χριστός. Περιερχόμενος γαρ ακαμάτως

κατά πάσαν την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν εδίδασκε τους

καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου το όνομα του

Θεού, παρήγγειλε δε ημίν και προσεύχεσθαι καθ' εκά

στην ούτω « Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγια

σθήτω το όνομά σου » Αγιάζεται δε το θείον όνομα,

όταν ημείς επί μάλλον και μάλλον επιγινώσκειν αυ

(α) Ιακωβ, γι 17.
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τόν τον όντως όντα Θεόν ώς το ύψιστον και πανά

γαθον Ον μανθάνωμεν, και προθύμως τα παρ' αυτού

ημίν διδαχθέντα, ώς αψευδή και αλάνθαστα αποδεχόμε

νοι, εις οικονομίαν και σχηματισμόν του βίου επιμελώς

χρώμεθα, και μεταδιδόναι πάντα ταύτα και τώ πλη

σίον, όπου αν εξη, μετά συνέσεως και πραότητος διά

της διδαχής επιμελώμεθα, χωρίς βίας και καταδυνα

στείας, αλλά του λογικού και του αυτεξουσίου αυτών

φειδόμενοι. Ο δε καθ' υπόκρισιν και άλογος ζήλος σφο

δρός και θρασύς και βίαιος, μηδαμώς του λογικού και

του αυτεξουσίου των άλλων ανθρώπων φειδόμενος, α

νηλεής εις το καταστρέφειν, ώς και εις το ανεγείρειν,

στυφός και πικρός πανταχού. Ίνα δε δηλα τα ειρη

μένα γένηται, αναγνωσθήτω ή εν τώ ιγ' κεφαλαίω του

κατά Ματθαίον Ευαγγελίου παραβολή (α), εν ή κατα

φαίνεται, όσον απείχεν ο Ιησούς του τοιούτου ζήλου! Είπε

μεν αληθώς, ότι « πύρ ήλθον βαλείν εις την γην, και τι

θέλω, ει ήδη ανήφθη; (β) Αλλά το πυρ τούτο το της

κακίας και ασεβείας καταφλεκτικόν, ουδέν άλλο ήν, ή

ο κατά την διδαχήν αυτού θεοσεβής και ενάρετος βίος

συνιστάμενός τε και κανονιζόμενος κατά την εντολήν

του πατρός αυτού, δν ήβούλετο εις πάντας εισάγαγείν

και κοινον αγαθόν ποιήσαι. Ουδέποτε μέντοι προς τούτο

βία και ορμή, ή θρασύτητι εχρήσατο, ούτε απηνεία και

πικρία προς το λογικόν και το αυτεξούσιον του ανθρώ

που, ούτε περί καταστροφής και ανεγέρσεως, ούτε περί

εκριζώσεως και ερημώσεως ανηλεούς ελάλησεν ουδεν,

μάλλον δε και επέπληξε δεινώς τους εαυτού μαθητάς,

βουλoμένους ρίψαι πύρ απ' ουρανού επί τους Σαμαρεί

τας,λέγων « Ουκoίδατε ποίου πνεύματός έστευμείς (γ).»

(α) Ματθ. ιγ. 24-31. (β) Λουκ. ιβ. 44. (γ) Λουκ. θ. 54.
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Ολως δε, κατά τον υπέρ πίστεως ζήλον, προσεκ

τέον, μή εξ αυτού εις απήνειαν και απανθρωπίαν εκτρε

πώμεθα, ής πολλάκις και αυτοί οι ορθόδοξοι και όντως

ευσεβείς ουκ εντελώς απηλλαγμένοι ευρίσκονται, μι

σούντες και σκληρώς τους ετέρως φρονούντας κατα

διώκοντες. « Μη κρίνετε, έλεγεν ο Κύριος ημών, και ου

μη κριθήτε μή καταδικάζετε, και ου μη καταδικασθήτε,

απολύετε, και απολυθήσεσθε. Γίνεσθε οικτίρμονες, 2ζ0ζ

θώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί (α). » Το της

τοιαύτης κρίσεως έργον παραχωρητέον μετά διακρίσεως

τώ τα πάντα γινώσκοντι αδεκάστω κριτη επιμελητέον

δε, όπως εν ημίν αυτοίς την πίστιν αυξάνωμεν και

στηρίζωμεν και πλατύνωμεν. -

- S. 20. Περί των εναντίων τη λογική και ορθή πίστει.

Πολλά και διάφορά εισι τα τη ορθή και γνησία πί

στει πολέμια, το δ' απ' ευθείας αντίθετον αυτής εστιν

η απιστία, ης η μεν κατά θεωρίαν υπάρχει, η δε κατά

πράξιν, και η μεν κατά θεωρίαν διά του λόγου ή και

της γραφής κατειρωνευομένη πάντων των της πίστεως

και των λόγων αυτής υποσκάπτει και καταστρέψαι ταυ

τα αγωνίζεται, εις τον υλισμόν, ή εις τον σκεπτισμόν

καταφέρουσα, η δε κατά πράξίν εστι διαγωγή και βίος

τοιούτος, οίος πάση πίστει αντίκειται μυκτηρίζων και

αυτήν την επειφάνειαν της πίστεως. Πολέμιον δε τη

ορθή πίστει και η ειδωλολατρεία, ει γάρ και υποτίθησι

την εις υπέρτατόν τι όν πίστιν, δοξάζει δε κακώς, ότι το

Ον αυτο δυνατόν εν εικόνι φανερωθήναι και εν τοιαύτη

προσκυνείσθαι και λατρεύεσθαι. Η δε τοιαύτη δόξα ρα

(2) Αινκ:ς' 36-37. .
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δίως ποιεί επιλανθάνεσθαι μέν της ουσίας, τώ δε τύ

πω και τώ σχήματι προσκολλάσθαι, και αυτό την τη

ουσία μόνη προσήκουσαν προσκύνησίν τε και λατρείαν

απονέμειν. Οίον συνέβη εν τή των Περσών μονοθεία,

και εν τη των Αιγυπτίων, και των Ελλήνων, και των

"Ρωμαίων πολυθεία, και εν τω των Ινδών πανθεϊσμώ.

Εκ τούτου η εντολή του μωσαϊκού νόμου. « Ουκ έ

σονται σοι θεοί έτεροι πλην εμού, ου ποιήσεις σεαυ

τώ είδωλον κλ. (α). Ο δε υιός του Θεού και Θεός και

Κύριος ημών φησι: « Πνεύμα ο Θεός, και τους προσ

κυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυ

νείν. » (β) Πολέμια δ' εισί τη λογική και ορθή πίστει

και ο καλούμενος ελευθεριασμός, καθ' όν φρονεί τις και

κρίνει κατά το δοκούν περί των της πίστεως, μόνα τα

αυτώ αρέσκοντα αποδεχόμενος, και η αίρεσις δε, εις

ήν εκείνος παράγει. Και γάρ ή αίρεσις, αντίστασίς τις

εστι προς την αλήθειαν και διαστροφή αυτής, και ο

αιρετικός ου βούλεται τη αληθεία συναινέσαι, ίνα μη

και αυτός αναγκασθή οπαδός αυτής γενέσθαι. Διά τούτο

παραινεί ο θείος Παύλος, « Αιρετικόν άνθρωπον μετά

πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς, ότι

εξέστραπται ο τοιούτος, και αμαρτάνει, ών αυτοκατά

κριτος « (γ). Και πάσα μεν αντίστασις εις την αλή

θειαν της πίστεως αμαρτία λέγεται εις το Πνεύμα

το άγιον, ήτις ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις, κατά

τον λόγον του Κυρίου (δ). Η δε εκ του ελευθεριασμού

και της αιρέσεως τοσούτω μείζων κρίνεται, όσω φα

νερώτερόν εστι το εκ της αντιστάσεως εις την αλή

θειαν και εκ της εις την πλάνην ευδοκίας τε και επι

μονής γινόμενον άδικον, και όσω εντελέστερον το τέ

(ι) Τιν κ. 3-5. (6) Ιωαν, ν. 24. (γ) Τιτ. γ' 10. (δ) Ματθ. ιβ, 31.
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λος προς ό. Τέλος γαρ, ως επί το πολύ, της αιρέ

σεως ευρίσκεται ο άνετος, μάλλον δε ακόλαστος βίος.

Τα γάρ υπό της πίστεως επιβαλλόμενα όρια στενά τε

δοκεί και ουκ ανεκτά, διό και αφελείν ταύτα αγωνίζε

ται, και άρα τα τον άσωτον βίον κωλύοντα. Πηγή δε

ταύτης εστί νύν μεν η επιπόλαιος και πολλάκις σκο

λιά δόξα και γνώσις τών της πίστεως αληθειών, νύν

δε, η αλαζονεία και η θρασύτης, δι ην υπεροπτικώς πά

ση παντός άλλου γνώμη ανθίσταται, έστι δ' ότε και

ή εις την κτηνωδίαν τελεία κατάπτωσις, και η της φαν

τασίας αποπλάνησις. Έτι δε και η δεισιδαιμονία ουχ ήτ

τον τη γνησία και λογική πίστει αντίκειται. Έστι δε

δεισιδαιμονία δόκησις άλογος, καθ' ην τύποις τισί και ε

πωδαίς και ονόμασιν ανοήτοις καίτισι των φυσικών πραγ

μάτων θαυματουργός αποδίδεται δύναμις, ήν ούτε έ

< χουσιν, ούτε δυνατόν ενείναι αυτοίς τοιαύτην, βλαβερά

δε και τη γνησία και λογική πίστει, και τοις ήθεσι,

και τη των ανθρώπων ευδαιμονία. Την μεν γαρ πίστιν

παραγκωνίζεται παρισταμένη, ή γούν διαστρέφει τε και

μιαίνει, καθάπερ και το ήθος, αφορμήν απάτης και ψεύ

δους και υποκρίσεως παρέχουσα, και πολυτρόπως κατά

την προς τον πλησίον διαγωγήν αδικούσα την δ' η

συχίαν και ευδαιμονίαν λυμαίνεται, εξαπατώσα διηνεκώς

όν κατέχει, εφ' oις προσεδόκησεν. Μαρτυρούσι μοι ταύ

τα οι των ανορύττειν θησαυρούς επαγγελλομένων ύθλοι,

και των τά περίαπτα κατασκευαζόντων, και των εξορ

κιστών, και των επωδών και γοήτων, όσων κεφαλάς οι

τοιούτοι ετάραξαν ! και όσων οίκους εις κακοδαιμονίαν

και αθλιότητα κατήνεγκον ! "Ολως δε πολλά εισι τά την

γνησίαν και λογικήν πίστιν διαστρέφοντα, ή όλως κα

ταργούντα φυλακτέον ούν απο πάντων τούτων ή γαρ

πίστις εστίν η δόξα και ο στέφανος της ανθρωπότητος,
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ώς φησιν ο θεηγόρος (α), διό και εντέλλεται : « Κράτει

δ έχεις, να μηδείς λάβη τον στέφανόν σου!» Η πί

στις διαφερόντως εξευγενίζει τον άνθρωπον, θείας εν

νοίας, θείον φρόνημα, θείαν πολιτείαν αυτώ εμπνέουσα,

ών ουδέν ο ψυχικός άνθρωπος ούτε γινώσκει, ούτε δύ

ναται γνωναι. Διά τούτο παραβάλλει ταύτην ο Κύριος ή

μών θησαυρώ ευδαιμονίζoντι τον ευρόντα, αλλά και πάν

τα, φησίν, υπέρ αυτού δούναι χρή, και όσον αν υπέρ

αυτού δαπανήση, πάλιν μέγιστον έσται το κέρδος τώ

κτησαμένω. (β) Έτι δε και τώ του σινάπεως κόκκω

παραβάλλει, δς ελάχιστος μέν έστιν εν αρχή πάντων

των σπορίμων, όταν δε βλαστήσας αυξηθή, μείζων των

λαχάνων γίνεται, και εις δένδρον μεγεθύνεται. (γ) Κατ'

- αρχάς μεν γάρ τις τας γενικάς και πρώτας αληθείας της

πίστεως μανθάνει, ύστερον δε και κατά μικρόν και τα

λοιπά πάντα, και εθιζόμενος εν αυτοίς, ούτως αγαπητώς

προς αυτά διατίθεται, ώς και προς την εαυτού ζωήν,

και επ' αυτού του στελέχους πάσαν την εαυτού ευδαι

μονίαν τε και μακαριότητα επιστηρίζει,

S 21. Περί της προς τον Θεόν αγάπης, ότι καθήκον του

ανθρώπου προς τον Θεόν, και δήλωσις της εις

αυτόν οφειλομένης ευσεβείας τε και λατρείας.

Ο Θεός, ώς ου μόνον το ύψιστον, αλλά και το

κράτιστον και πανάγαθον πάντων των όντων, υπόθε

σίς εστι σπουδαιοτάτη της ημετέρας λατρείας και προσ

κυνήσεως ουχ ήττον, ή της ημετέρας γνώσεως. Το

δε την λατρείαν ταύτην και ευσέβειαν εκδηλούν μά

λιστα μετά της πίστεως, και η αγάπη εστίν, εγγι

- . . . .,
",

(α) Αποκαλ. γ'. 11. (β) Ματθ. ιγ. 44. . (γ) Ματθ. ιγ', 31-32,
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νομένη και αύτη εκ της, όσον οίόντε, εναργούς και

τελείας γνώσεως. Ο γάρ τις ώς αγαθόν ορθώς γινώ

σκει, τούτο και φιλείν οίκοθεν αναγκάζεται. Διό και η

Γραφή λέγει. « Ο μή αγαπών ουκ έγνω τόν Θεόν, ότι

ο Θεός αγάπη εστίν ». (α). Ου μόνον δε πανάγαθος

αυτός, μάλλον δε η αυτοαγαθότης, κατά το « Ουδείς

αγαθός, ει μη εις ο Θεός, » (β) αλλά και παντός α

γαθού πηγή αένναος « Πάσα γαρ δόσις αγαθή και πάν

δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον από του πατρός

των φώτων, παρ' ώ ουκ έστι παραλλαγή, ή τροπής α

ποσκίασμα » (γ). Διό και άμα γνωσθείς υφ' ημών, έλ

κει και προτρέπει ημάς εις την αυτού τελείαν αγάπην,

ή δε έλξις αύτη ουδέν έστιν αλλ' ή το εκ του πράγ

ματος καθήκον ώσπερ και η, ην εν ημίν αυτοίς αι

σθανόμεθα εσωτερικήν βίαν του εκπληρούν την απαίτησιν

ταύτην, το εκ του προσώπου καθηκόν εστιν. Τούτο και

Μωυσής ο Θεόπτης εκήρυξε τους Ισραηλίτας εν τη ε

ρήμω (δ), και ο Ιησούς Χριστός επεκύρωσεν, ονομάσας

πρώτην και μεγάλην εντολήν το « αγαπήσεις κύριον

τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου, και εν όλη τη ψυχή

σου, και εν όλη τη διανοία σου (ε) ». Ούτοι δε οι του

Σωτήρος ημώνλόγοι τρανώς ερμηνεύουσι τον ύψιστον βαθ

μόν της αγάπης, ην έχειν οφείλομεν εις τον Θεόν το

πάντων των όντων ύψιστόν τε και πανάγαθον, και ώς

θείον πυρ αει αναζωπυρείν και φυλάττειν. Ευλόγως ά

ρα φαμεν, ότι τώ Θεώ, ώς τη υψίστη αγάπη και η παρά

των ανθρώπων υψίστη αγάπη κατά το δυνατόν αυτοίς

οφείλεται. Ουδέν γαρ των όντων, ηλίκον άν ή, και όσον

αν ευμενώς προς ημάς έχη, προς αυτόν παραβληθείη,

(α) Ιωαν. Επιστ. Α'. δ'. 8-16. (β) Μαρκ. ί. 18. (γ) Ιακωβ. ά.

15-17. (δ) Δευτερ. ς'. 5. (ε). Ματθ. κβ. 37. . . .
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ουδ' ούτω θερμώς αγαπώ το, ώς περ αυτός ο Θεός. Εκ

τούτου και ο λόγος του Κυρίου. « Ο φιλών πατέρα ή

μητέρα υπέρ έμε ουκ έστι μου άξιος κλ. (α).

S. 22. ορος της αγάπης, και τρόπος, δι ού αύτη ή

πρός τόν Θεόν φανερούται, -

Χαλεπόν μεν λόγω την αγάπην ορίσαι, αίσθημα ού

σαν και τη ψυχή εφεδράζoυσαν, και αισθητην μάλλον,

ή ρητην γινομένην, λέγεται δ' όμως κλίσις φανερά πρός

τι μεθ' ηδονής και ευαρεστήσεως επ' αυτώ διά τά ε

γνωσμένα αυτού πλεονεκτήματα. Η ούν πρός τόν Θεόν

αγάπη είη άνΆ;"εις αυτόν μεθ' ηδονής και ευα

Νρεστήσεώς διά την αυτού τελειότητα και αγαθότητα.

Φανερούται δε τρίχώς ά, διά της επ' αυτώ αγαλλιάσεως

και ευάρεστήσεώς β', διά της προθυμίας του γνωναι

αυτόν εναργώς τε, όσον οίόντε, και ορθώς, και κοινωνόν αυ

του γενέσθαι γ', διά της επιμελείας του προσφέρειν αυτώ

εκ καρδίας την οφειλομένην ευχαριστίαν. Η δε τοιαύτη

φανέρωσις γίγνοιτ' αν, όταν αληθώς γινώσωηται και

ομολογήται ή του Θεού άπειρος τελειότης κάι ή αγα

θότης και φιλανθρωπίας όσω γάρ ή τούτων γνώσις και,

ομολογία ενάργέστερον γινώσκεται και ομολογείται, το

σούτω και το αίσθημα"ήδιον και ζωηρότερον εγείρεται,

και η ευαρέστησις φαιδροτέρα, και η κλίσις ισχυροτέρα, --

και η ευχαριστία θερμοτέρα, και η προσκύνησις βάθυτέρα.

Τάς δε ειρημένας του Θεού τελειότητας "μαρτυρούσιν

ή του σύμπαντος κόσμου δημιουργία, και η συντήρη

σις αυτού, και η των ανθρώπων διά του μονογενούς

υιού του Θεού γενομένη απολύτρωσις. Ούτω "γάρ"ή

Σ- - - - - - «" -

(ε) Ματθ. ί, 37.
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,

γάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον υιόν αυ

του τον μονογενή, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή

απόληται, αλλ' έχη ζωήν αιώνιον» (α). Διά τούτο και

ο επιστήθιος αυτού μαθητής Ιωάννης λέγει,» Ημείς

αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς » (β).

.."

"

S. 23. Περί των ιδιωμάτων της πρός τόν Θεόν αγάπης.

Ένα δε η πρός τόν Θεόν αγάπη γνησία και λογική

υπάρχη, δέον εστίν είναι ά, ειλικρινή β, καθαράν από πά

σης ιδιοτελείας γ', τρυφεραν, οία ή του αγαθού τέκνου προς

τον εαυτού φιλόστοργον πατέρα δ, πάντων των άλλων

αισθημάτων κατισχύουσαν ε', ενεργόν και δραστήριον ,

ς, καρτερικήν και μόνιμον. Χωρίς γαρ τούτων ουκ έστιν

αγάπη γνησία και αληθής. Και ειλικρινής μέν έστιν,

εάν εξ αδόλου καρδίας προέρχηται. Των γαρ ματαίων

λόγων, όσον αν ώσιν ουτοι τετεχνευμένοι και εύηχοι,

ουδέν το όφελος ενώπιον του Θεού του επί μόνην ε

πιβλέποντος την καρδίαν διό και η Γραφή λέγει, « Τε

κνία μου! μή αγαπώμεν λόγω μηδε γλώσση, αλλ' έργω

και αληθεία, και εν τούτω γινώσκομεν, ότι εκ της α

ληθείας εσμεν, και έμπροσθεν αυτού πείσομεν τας καρ

δίας ημών « (γ). Καθαρά δε, εάν μη μόνον διά την προσ

δοκίαν αγαθού ή βοηθείας τινος εν ανάγκαις, αγαπά

τον Θεόν. Ούτω γαρ ου τόν Θεόν κυρίως, αλλά τάς

παρ' αυτού προσδοκωμένας ευεργεσίας αγαπά, διό και

όσω μάλλον εις αυτάς ο αγαπών αφορά, και ταύτας

προσκαίρους τε και σωματικάς ούσας αιτεί, τοσούτω

και η παρ' αυτού αγάπη ακαθαρτοτέρα και ιδιοτελεστέρα

(α) Ιωάν, γ', 16, 17. (β) Α'. Επιστολ. δ, 19, (γ) Α. Επιστ. Ιωάν.

γ'. 18, - -

Ει

".
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λογίζεται. Τουναντίον δε, όσω μάλλον εν τη αγάπη, των

μεν σωματικών και προσκαίρων ώφελειών υπερφρονεί,

επίδε μόνην την του Θεού τελειότητα και την προς ημάς

αυτού αγάπην αποβλέπει, και ταύτη διά της θερμής

αγάπης και ευσεβείας προσκολλάται, τοσούτω και η α

γάπη καθαρωτέρα κρίνεται. Καθαρωτάτη μεν γαρ και

τελειοτάτη κατ' ιδέαν μόνην άν είη εν τοις ανθρώποις,

προς ην αδιαλείπτως δεί, σπεύδειν, κατά μικρόν απο

καθαίροντας ταύτην από πασών των μη καθαρών επι

θυμιών. Καθαρωτάτη δε και τελειοτάτη αγάπη παρά

μόνω εστί τω Θεώ, ώς μηδεν διά της αγάπης δεομένω

προσκτήσασθαι της δ' ανθρωπίνης φύσεως, πολλών δεο

μένης, αχώριστός εστιν ή της ώφελείας προσδοκία και

αίτησις, πλήν ότι των αιτουμένων τα μέν εισι κρείτ

τονα και τιμιώτερα ώς τη αθανάτω πνευματική αυτού

φύσει προσήκοντα, τα δε ώς τη σωματική ήττονά τε

και ευτελέστερα. Διό και του αγαπώντος, εάν ευθύς άρ

ξηται εις την του Θεού τελειότητα και αγαθότητα α

φοράν μάλλον, ή προς την εαυτού ώφέλειαν, τότε και

ή αγάπη αυτού προσεγγίζειν άρχεται τη τελειότητι,

Τρυφερά δέ εστιν η αγάπη, και oία ή του υιού προς

τον πατέρα, επειδαν μή θεωρώμεν τόν Θεόν ώς τραχύν και

αυστηρόν δεσπότην, αλλ' ώς πατέρα ευμενή τε και φι

λόστοργον αγαπώμεν ευλαβούμενοι, μή τι των μη α

ρεσκόντων, τη αγιότητι αυτού πράξωμεν και ουκ αν

ορθώς αυτόν εγινώσκομεν, ει ώς αγαθά και χρητά τέ

κνα προς αυτόν διάγοντες, είτα περιδεώς εις αυτόν ενη

τενίζομεν. «Φόβος, φησίν ο ηγαπημένος μαθητής, ουκ

έστιν εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω βάλλει

τον φόβον, ότι ο φόβος κόλασιν έχει, ο δε φοβούμενος

ου τετελείωται εν τη αγάπη (α).» Ουδέποτε όντως τοις

(α) Α' Επιστ. δ. 14.
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αγαθοίς των τέκνων επέρχεται, ότι και δεδιέναι χρή

τους γονείς αυτών, αλλά τρυφερώς αγαπώσιν, ειδότα,

ότι και υπό των γονέων ούτω φιλούνται το δ’ αυτό

και τους όντως αγαπώσι τον Θεόν γίνεται. Δηλούται

δε μόνον η τοιαύτη αγάπη τη διηνεκεί προσοχή εις το

μηδέν κατά τε το φρόνημα και το πολίτευμα απαρέ

σκοντώ φιλουμένω παρεισδύσαι, και τούτό εστιν ο κατά

τους υιούς φόβος, ον ο ψαλμωδός αρχήν σοφίας κα

λεί. (α) Κατισχύει δε έτι ή προς τον Θεόν αγάπη πάν

των των άλλων αισθημάτων, επειδαν πάντα και τα εν

ημίν και τα περί ημάς τη προς τον Θεόν αγάπη αφο

σιώνται, και υπείκωσι και συντελώσιν εις αυτήν. Τού

το γαρ ο ισχυρός και έντονος της εντολής, λόγος ση

μαίνει « Αγαπήσεις κύριον τόν Θεόν σου εν όλη τη

καρδία σου, και εν όλη τη ψυχή σου, και εν όλη τη δια

νοία σου. » Ος γαρ άν τι εν τω κόσμω, εν τώ ουρανό

ή εν τη γη σέβηται, ή αγαπά, ή τιμά μάλλον του Θεού,

ή εις τα αυτού έργα μάλλον ή εις τόν Θεόν αφορά,

ή ου πρότερον πάντων το διά του αγίου αυτού νόμου

γνωρισθεν ημίν πανάγιον αυτού θέλημα τίθηται, ούτος

ούπω αγαπά τον Θεόν εξ όλης ψυχής και καρδίας, ού

πω υπέρ πάντα τιμά, αλλ' έτι θεόν έχει το, ου μάλλον

εφίεται, και ώ μάλλον προσέχει. Ενεργός δέ εστιν η

προς τον Θεόν αγάπη, όταν δι αυτήν ακριβώς τε και

προθύμως το πανάγιον αυτού θέλημα παρ' ημών εκτε

λήται κατά το παράδειγμα του Σωτήρος, ός τροφήν

αυτού έλεγεν είναι το ποιείν το θέλημα του πατρός

(β) και των αγίων αγγέλων, περί ών λέγεται εν ευαγ

γελίοις, ότι « διά παντός βλέπουσι το πρόσωπον του

πατρός μου του εν ουρανοίς » (γ). Προς τίδε βλέπουσιν,

(α) Ψελμ. ρί. 10. (β) Ιωαν. δ. 13. (γ) Ματθ. ιή, 10.
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ει μη, ίνα διά παντός το θέλημα αυτού ποιείν προθύ

μως έχωσι; Διά τούτο και εδίδαξεν ημάς ο Σωτήρ ή

μών διά παντός προσεύχεσθαι το « Γενηθήτω το θέ

λημά σου, ώς εν ουρανώ και επί της γης! Καρτερική

δε τελευταίον και σταθερά υπάρχει, όταν μή προς καιρόν

μόνον φαινομένη, πάλιν ταχέως αλλοιώτα και αφανίζηται,

αλλά διαμένη ώς σταθερά και αναλλοίωτος διάθεσις,

οία ήν εν τω Χριστώ τώ κατά πάντα εις μίμησιν ημών

αρχετύπω, έτι δε και εν τω μακαρίω Παύλω τώ μετά το

σούτου ενθέου ζήλου λέγοντι και γράφοντι; « Τις η

μάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού, θλίψις, ή

στενοχωρία, ή διωγμός, ήλιμός, η γυμνότης, ή κίνδυνος

ή μάχαιρα ; ... Πέπεισμαι γαρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε

ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαι, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώ

τα, ούτε μέλλοντα, ούτεύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσις

ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από της αγάπης του Θεού,

της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών (α). • Τοιαύτη

δ' ήν και εν πάσι τοις μαθηταίς και λατρευταίς του Σω

τηρος, ών η μνήμη δοξάζεται έτι και νύν, και εις αει

παρά τοις πιστοίς δοξασθήσεται. Ταύτα τοίνυν εισί τα

της γνησίας και λογικής αγάπης προς τον Θεόν ιδι

ώματα, ουκ αυθαιρέτως και προς το δοκούν επινενοημένα,

αλλά τη ουσία αυτής αχωρίστως συνημμένα.

S. 24. "Οτι ή προς τον Θεόν αγάπη αδιαλύτως τώ

του ανθρώπου τέλει συνδέδεται.

"Υψιστον του ανθρώπου τέλος εστιν ή της εν εαυ

τώ θείας εικόνος επανόρθωσις, και η προς τόν Θεόν

ένωσις. Πώς αν ούν επέλθοι τώ ανθρώπω, ή πώς αν

επιθυμήσειεν επανορθώσασθαι την θείαν εικόνα, και ε

(α) Ρωμ ή 35-39.
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ξομοιωθεις τώ θεώ ενωθήναι μετ' αυτού, μή αγαπήσας

αυτόν, ή πώς αν υψωθείη εις την προς αυτόν εξομοίωσίν

τε και ένωσιν χωρίς της προς αυτόν αγάπης, Εντεύθεν

άρα και ο αδιάλυτος του ημετέρου τέλους μετά της

πρός τόν Θεόν αγάπης σύνδεσμος δηλούται χωρίς γαρ

ταύτης ακατανόητον όλως εκείνο και ανέφικτον, και το

μέγεθος δε και το σπουδαίον του καθήκοντος εις το

αντέχεσθαι της τοιαύτης αγάπης διατρανούται. Διά του

το την αγάπην και ο θείος Απόστολος παραγγέλλει

ημίν διώκειν, « Διώκετε την αγάπην » (α). Και το ταύ

της αναγκαίον και την μεγίστην αυτής αξίαν άμα πα

ρίστησι λέγων: « Εάν ταϊς γλώσσας των ανθρώπων

λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα

χαλκός ήχών, ή κύμβαλον αλαλάζον και εάν έχω προ

φητείαν, και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και πάσαν την

γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη με

θιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι και εάν ψω

μίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώ

μά μου, ίνα καυθήσωμαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ώφε

λούμαι» (β). Πάντα δηλονότι τα χαρίσματα οιαδήποτε,

δί ών άν τις το αγαθόν πράξειεν, ολίγου ή και ουδενός ει

σιν άξια, ει μη ή πρός Θεόν αγάπη, εξ ου ταύτα πη

γάζουσι, πάσι τούτοις ώς βάσις υπόκειται, τώ γάρ μη

αγαπώντι τον απείρου όντως αγάπης άξιον, μάλλον

δε την αυτοαγάπην, μηδ' εις αυτόν κατά πάντα τον βίον

αποβλέποντι, ίν' εξ αυτού ενισχύηται, πώς άν τις αυτώ

πιστεύσειεν, ή πώς αν μέγα τι και αγαθόν παρ' αυτού

ελπίσειεν,

(α) Α' Κορ. ιδ'. 1. (β) Α' Κορ. ιγ. 1-3.
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S. 25, Περί του καθήκοντος του διεγείρειν και αναίρι

πίζειν εν ημίν συνεχώς την πρός τόν Θεόν αγάπην.

Το διεγείρειν και αναρριπίζειν εν ημίν την προς τον

Θεόν αγάπην ουδέν άλλο βούλεται λέγειν, η επιμελεί,

σθαι και προσέχειν τον νούν, ίνα γινώσκωμεν ακριβώς

πάντα, α ο Θεός περί της εαυτού υπάρξεως, και της

αγαθότητος, και της προς ημάς αυτού αγάπης εγνώ

ρισεν ημίν, όπως η θέλησις ημών υπέρ αυτού διατιθεμένη,

ήδέως προς αυτόν και σφοδρώς ρέπη. Τούτο δε πράττειν

οφείλομεν μάλιστα ά, οσάκις αν γνώμεν ψυχρότητα ή αδια

φορίαν,ή και ελάττωσιν εν ημίν της αγάπης εγγιγνομένην

β, οσάκις διά τινων μεγάλων αμαρτημάτων απηλλοτριώ

θημεν του Θεού, αρνησάμενοι την προς αυτόν αγάπην.

γ', εν ταις ασθενείας και εν τοις κινδύνοις του βίου, και

όπου τις οίεται μέγα τι αγαθόν οιόν τε γενέσθαι, ώστε

εαυτόντε και άλλους τη ανακαινίσει της πρός Θεόν α

γάπης ενισχύειν. Το γαρ εν τοις τοιούτοις μέλλειν,

ψυχρότητος δήπου και αδιαφορίας προς τον Θεόν, την

αυτοαγάπην, τεκμήριον, και αγνωμοσύνη προς τας αυτού

απείρους προς ημάς ευεργεσίας. Εν γένει δε ουδένα και

ρόν παραλείπειν δεί, εν ώ άν τις προσκτήσεσθαι τι κατά

την γνώσιν του Θεού και την μετ' αυτού κοινωνίαν ελ

πίζοι, όπως και η καρδία ημών έμπλεως μάλλον της

θερμοτάτης αγάπης ούτω γίγνηται, και όλη κατά μικρον

κατασχεσθείσα υπ' αυτής ζωοποιήται. Ταύτην γαρ όν

τως, ώς ιερόν πύρ άσβεστον δια πάσης ημών της ου

σίας διήκειν χρή, και άπαν το φρόνημα και το πολίτευμα

περιλαμβάνειν και διορθούν και καλλύνειν. Τούθ' ένεκά

φησιν ο θείος λόγος. «Πάντα υμών εν αγάπη γινέσθω» (α).

Τ

* * *
(α) Α'. ε". ις'. 14 - -
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Το γαρ μη εν αγάπη γινόμενον, και ουδενός άξιον κα

τά γε την των πραγμάτων κρείττονα διάγνωσιν. Επει ούν

πάντα τα εν ημίν μεγάλα και ποικίλα αγαθά παρά του

Θεού εστι πάντα άρα και τα υφ' ημών πραττόμενα

κατά την ευδοκίαν αυτού χρή πράττεσθαι, και πάν, εν

ώ αν μή αυτός ευδοκoίη, μηδε πραττ έσθω και η από

λαυσις δε των παρ' αυτού δεδωρημένων μετ' ευφροσύνης

και ευχαριστίας προς αυτόν γινέσθω. Και την τοιαύτην

διάθεσιν δεί επικρατείν αεί, και διά πάντων διήκειν, διά

παντός του βίου μηδέποτε αλλοιουμένην, μηδ' υφιεμένην

κατά τε την ισχύν και την ενέργειαν. Οταν δε μείωσιν

ή ύφεσιν ταύτης εν ημίν αυτοίς εννοήσωμεν, επιμελη

τέον ευθύς ανακαινίζειν αυτην ά, εν αρχή μάλιστα εκά

στης ημέρας διά της προσευχής β', όταν σπουδαίόν τι

πράττειν επιχειρώμεν γ, οσάκις συνειδώμεν της ευθείας

οδού του θεαρέστου βίου παρεκτραπέντες. Ο δε ράστον

ημίν και ήδιστον τούτο απεργάζεται, εστί ά, το αει της

κατά το δυνατόν τελείας γνώσεως του Θεού επιμελείσθαι.

Όσω γαρ εναργέστερον γινώσκομεν τον Θεόν ώς ύψι

στον και πανάγαθον Ον, και δια τούτο απείρου αγά

πης άξιον, τοσούτω μάλλον και η καρδία ημών υπέρ

αυτού διατίθεται, και προς αυτόν ελκύεται, και διά μνή

μης έχομεν αυτόν β, το συνεχώς αναλογίζεσθαι τας

προς ημάς απείρους αυτού ευεργεσίας, ας εκ γενεών

αρχαίων διά την άφατον αυτού προς ημάς αγάπην και

ημίν αυτοίς εδωρήσατο και τους οικείοις ημίν, και παντί

τώ των ανθρώπων γένει, και αεί δ' έτι δωρείται, και ες

τουπιόν δωρήσεται κατά τας αψευδείς αυτού επαγγε

λίας γ', το μηδέποτε των αγαθών επιλανθάνεσθαι, α

προσγίνεται ημίν εκ της προς τον Θεόν αγάπης. Τοι

αύτα δ' εισί ά, η εσωτερική αγαλλίασις και γαλήνη της

ψυχής β, ή ακλόνητος πεποίθησις επί τή του Θεού
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ευδοκία και τη εν πάσι τοις δεινοίς αντιλήψει γ, η

περί του μέλλοντος πανευφρόσυνος ελπίς, κτλ. Τι γαρ

αν άλλο αναφλέγοι εν τη ψυχή ημών το της αγάπης

θείον πύρ, ει μη ταύτα,

Ν. 26. Περί των μη προσηκόντων και των εναντίων

τη πρός τόν Θεόν γνησία και λογική αγάπη. 4

Ψυχρότης και αδιαφορία, εν ή ουδόλως φροντίζει τις,

ει έστι Θεός, ή ού, ή τί εστι, της σαρκός μόνον και

των επιθυμιών αυτής επιμελούμενος, ουδαμώς τη γνη

σία και λογική αγάπη τη προς τον Θεόν προσήκει. Εγ

γίνεται δ' αύτη ή εκ της εικαίας και επιπολαίου γνώ

σεως του Θεού, ή εκ της άγαν περί τας ήδονας του

βίου σπουδής. Τούτων γαρ όντων, ουκ έστι γνησίαν

και ειλικρινή αγάπην ευρείν προς τον Θεόν. Διά ταύτα

είπεν ο Σωτήρ ημών « Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δου

λεύειν » (α) και ο επιστήθιος αυτού μαθητής Ιωάννης,

«Μη αγαπάτε τον κόσμον, μηδε τα εν τω κόσμω » (β).

Η γαρ φιληδονία, ή η πλεονεξία, και το εξ υπερηφανίας

μίσος, εμφιλοχωρήσαντα τη ψυχή, και κρατήσαντα αυτής,

παντός του κρείττονος επιλαθέσθαι αυτήν και ολιγωρείν

ποιούσιν, ουδέν ούτ' ακούειν περί αυτού, ούτε βλέπειν

εθέλουσαν. Τούτο και εκ της πείρας γινώσκεται, και υπό

της ιστορίας βεβαιούται. Προσεκτέον άρα, μή τις υπό

της λύμης ταύτης των ανθρώπων παραχθή. Εναντία

δε όλως τη γνησία αγάπη υπάρχουσιν ή τε καταφρόνη

σις και το εκ δυσαρεσκείας μίσος. Ταύτα γάρ εισιν α

ποστροφή όντως από του Θεού και γνώμη φαύλη κατ'

αυτού, έκ τε του ακoλάστου βίου, και της εις τα αι

(α) Ματθ. ς'. 24. (6) Α', Επιστ. β. 15-17. 5*

/ 1
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σθητα προσκολλήσεως γινομένη. Ο γαρ υπ' αυτών κα

ταγοητευθείς, αταράχως τε και ακωλύτως επιθυμεί κο

ρεσθήναι της αυτών απολαύσεως, υπο δε του θείου νό

μου πολλαχού κωλυόμενος, άρχεται επιθυμών εν τη

καρδία αυτού, ει οιόν τε ήν, μή είναι Θεόν, μήτε νό

μον Θεού τον εν τη απολαύσει κωλύοντα αυτόν μισεί

δ' αμφότερα, και ενδομύχως αποστρέφεται. Διο λέγει

ο θείος Ιάκωβος, «Ουκ οίδατε, ότι η φιλία του κόσμου

έχθρα του Θεού εστίν, δς αν ούν βουληθή φίλος εί

να του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται » (α). Ο

που ούν ταύτα υπάρχει, ουκ έτι γνώμην αγαθήν περί

του Θεού, ούτε κλίσιν μεθ' ηδονής και ευαρεστήσεως

έστιν ευρείν, άρα ούτε αγάπην,

S. 27. Περί των χαρακτήρων της γνησίας και λο

γικής πρός τόν Θεόν αγάπης,

Τέσσαρες εκ παλαιού ήριθμούντο οι της γνησίας αγάπης

προς τον Θεόν χαρακτήρες ά, ο κατά τους υιούς φόβος

β, ή προς την τελειοτέραν επίγνωσιν του Θεού και προς

την μετ' αυτού ένωσιν τελεία σπουδή γ', ή εις τας αγίας

αυτού εντολάς και όλως εις το πανάγιον αυτού θέλημα

πρόθυμος υπακοή δ, η άδολος φιλαδελφία. Οπου γάρ

ταύτα φαίνονται, τεκμήρια εισί της υπάρξεως της γνη

σίας και τελείας αγάπης της προς τον Θεόν χωρίς

δε τούτων, ουδεμία υπάρχει αληθής και γνησία αγάπη

διο και ερουμέν τινα ιδίως περί εκάστου τούτων.

S. 28. Περί του κατά τους υιούς φόβου.

Ευλόγως πάνυ ο χαρακτήρ ούτος της προς τον Θεόν

(α) Επιστ. δ. 4.
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γνησίας και λογικής αγάπης προτάττεται των λοιπών

αυτώ γαρ και οι λοιποί επερείδονται, και αρχήν σοφίας

αυτόν ο Προφητάναξ καλεί (α). Οπερ δηλοί, ότι τότε

άρχεται τις του είναι λογικός τε και συνετός, επειδαν

τον υιικόν φόβον άρξητα τρέφειν εν τη καρδία αυτού

ώς ιεράν φλόγα. Έστι δε και άλλος παρά τούτον, δς

καλείται δουλικός, ους αναγκαίον διακρίνειν απ' αλλή

λων, ώς διαφόρου τιμής και αξίας όντος εκατέρου. Και

δουλικός μεν φόβος εστιν, επειδάν τις περιδεώς τε και

εναγωνίως φρίττη και τρέμη ενώπιον του Θεού, μηδεν

ορθόν ή αρεστον αυτό κατεργάσασθαι οιόμενος, και

φρονών περί αυτού, ότι εν οργή αει διατελεί, και κο

λάζει, και πλήσσει πανταχού, όπου άν μή γίνηταί τι

αυτώ ευάρεστον, και ανηλεώς πάσι χρήται. Ορθώς δε

καλείται δουλικός, ώς παραπλήσιος τώ φόβω των δού

λων, οίτινες τον εαυτών δεσπότην ιταμόντε και οξύ

χoλον γινώσκοντες, ορρωδούσιν αεί και υποπτήσoυσι, και

πράττουσι μεν τα παραγγελλόμενα, και απέχουσιν ών

αν κελευσθώσιν, αλλά παρά γνώμην και μετά τινος ε

ναντιότητος. Ασμενοι δε, ει μη εφοβούντο, άλλως αν

έπραττον, νύν δε πράττουσιν ούτω, ίνα μη δίκην της απει

θείας και παρακοής τίσωνται. Τίνος δ' αν είη αξία ή

τοιαύτη εκ φόβου υπακοή; Ουδενός δήπου. Ο γαρ ού

τως έχων, αποσείσαι αεί τον ζυγόν έτοιμος, επειδαν

ελπίση μόνον διαφεύξεσθαι την ποινήν, αλλά και μη

ελπίζων, δάκνει το χείλος υπό της λύπης και της α

γανακτήσεως, και απονενοημένως καταράται το πεπρω

μένον. Τοιούτος δε φόβος ούτε τω Θεώ πρέπoι άν, ούτε

τους ανθρώποις ώς λογικούς. Ο μεν γαρ Θεός ου βού

λεται οράν περί εαυτόν δούλους γογγύζοντας, και α

(α) Ψαλμ. ρί, 10.
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σχάλλοντας, και τεθλιμμένους, αλλά τέκνα χρηστά, χαί

ροντα και αγαλλόμενα επί τη αρρήτω του ουρανίου πα

τρός αυτών αγαθότητι και ευμενεία, και ουκ αν ορθώς

εγινώσκομεν αυτόν, φρονούντες, ότι βούλεται ημάς πε

ριδεώς έχειν προς αυτόν ώς δεσπότην χαλεπόν και πι

κρόν αυτός δε αγαπάσθαι μάλλον ώς πράος και φιλόστορ

γος πατήρ ευδοκεί. Τούτο δ' εστί το πανάγιον αυτού

θέλημα, αφοράν αεί εν πάσιν, οίς πράττομεν, κατά πάντα

τον βίον εις το όντως αγαθόν, και δίκαιον, και ευπρε

πές, και τούτου μεν αεί επιμελείσθαι, φεύγειν δε του

ναντίον και αποδιοπομπείσθαι, και ταύτα προς ευαρέ-,

στησιν αυτού του παναγάθου πατρός ημών τού εν τοις

ουρανοίς εκ σεβασμού και αγάπης θερμής και καθαράς

προς αυτόν. Ουτός εστιν ο κατά τους υιούς φόβος

τούτο το λεπτόν και τρυφερον αίσθημα, και η προσοχή

του αγαθού τέκνου, του πανταχού περιβλέποντος, μή

τι απαρέσκοντώ αγαπωμένω πατρί γένηται, αλλά μό

νον το αρεστον αυτώ. Ολως ούν διάφορον τούτο και

πολλώ κρείττόν τε και ευγενέστερον του πανικού και

εναγωνίου τρόμου, δν δουλικόν φόβον ώνομάσαμεν. Ού

τος ο φόβος εστιν αρχή της σοφίας ευθύς γαρ, ούτω

προς τον Θεόν και προς τον ενάρετον βίον διατεθέντες,

αρχόμεθα και ευθείς γίνεσθαι, και ευσταθείς την γνώ

μην, και κυρίως λογικοί και σοφοί, μη ασκόπως βιούν

τες, μηδε κατά το επί του τέγους ανεμούριον ρεμβόμενοι.

Πώς γαρ αν άλλως κληθείη, ή σοφία, το πόρρω μεν

πάσης άλλης επιθυμίας και σκοπού γίνεσθαι, επί δε μό

νoν τo ευθες και όντως αγαθόν και ευπρεπές τείνειν,

και τούτο θηρεύειν, και υπέρ αυτού αγωνίζεσθαι, πάν

δε το άλλως έχον φοβείσθαι και φεύγειν, και ταύτα,

ίνα πανταχού ευθύς ή, και της παρά τω Θεώ τω εν

τούτοις ευδοκούντι δόξης αξιωθή; Ούτω τοίνυν ο κατά

Ν
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τους υιούς φόβος, όπου αν ή, βλαστός εστι της αγά

πης, και μετ' αυτής και επ' αυτή συντηρείται, ώς ο

κλάδος επί του στελέχους, διό και χαρακτηρ ουσιώδης

εστί της γνησίας και λογικής αγάπης.

S. 29. Πώς αν τις τον τού Θεού φόβον κτήσαιτο,

Ώσπερ ή γνώσις, ότι ο Θεός εστι πατήρ ημών πα

νάγαθος, καθ' εκάστην συντηρών και διατρέφων ημάς

ευμενώς, και ως κόρην οφθαλμού φυλάττων, και εν

ταις ανάγκαις συν τη απείρω αυτου δυνάμει τε και σο

φία και αγαθότητι παριστάμενος, έλκει τας καρδίας

ημών προς αυτόν και ισχυρώς δεσμεύει, όπερ εστίν, εμ

πνέει την προς αυτόν οφειλομένην ευσέβειαν και λα

τρείαν ούτω και η ενθύμησις, ότι αδιαλείπτως εν παν

τι καιρώ παρίσταται ημίν, θεωρών πάσαν ημών την προαί

ρεσιν και τας πράξεις, και ότι ουκ, αδιάφορος αυτών

εστι θεατής, αλλά και κριτής αδέκαστος και μισθαπο

δότης, προσεκτικωτέρους ημάς απεργάζεται, όπως μηδεν

απαρέσκον, αλλά το αρεστόν μόνον αυτό πράττωμεν,

όπερ εστίν, εμβάλλει εν ταις καρδίαις ημών τον κατά

τους υιούς σωτήριον φόβον του Θεού. Εθιζέσθω ούν πάς

τις και ούτω γινώσκειν και θεωρείν τον Θεόν, ώς αει

δηλονότι παριστάμενον ημίν μάρτυρα παντεπόπτην και

πασών τών πράξεων ημών αδέκαστον και απροσωπό

ληπτον μισθαποδότην και το ευσεβές τούτο φρόνημα

συνεχώς ανακαινιζέτω, και επιμελείσθω άμα της κατά

τον βίον ορθότητος και ακριβείας. Ούτω γαρ και ο θείος

φόβος επί μάλλον και μάλλον τη ψυχή ημών εγχω

ρεί, παρέχων ημίν εν μεν τους δεινοίς θάρρος και αφο

βίαν, εν δε τη αρετή προκοπήν και στερέωσιν, εν δε τη

ψυχή γαλήνην τε και ανάπαυσιν ηδείαν, και ευχαρίστη
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σιν, συν δε τούτοις και ή του Θεού ασφαλής ευδοκία,

και η περί του μέλλοντος φαιδρά και ακαταίσχυντος

ελπίς παρακολουθεί ημίν. Οσω γαρ μάλλον αύξει και

κραταιούται εν ημίν ο θείος ούτος φόβος, τοσούτω και

τα τοιαύτα έπαθλα προδηλότερα φαίνεται,

S. 30. "Οτι δεύτερος χαρακτήρ της πρός τόν Θεόν γνη

σίας και λογικής αγάπης εστίν η προς την εναρ

γεστέραν γνώσιν και στενωτέραν κοινωνίαν

μετά του Θεού διηνεκής σπουδή.

Καθάπερ ή ορθή γνώσις του Θεού εντίκτει την ευσέ

βειαν και την αγάπην και τον φόβον του Θεού, ούτω πάλιν

και ταύτα, εισχωρήσαντα άπαξεις τηνψυχήν, ουκάπρακτα

διατελούσιν, αλλ' αναγκάζουσιν αυτήν διηνεκώς εις την

εναργεστέραν επίγνωσιν αυτού, και την στενωτέραν κοι

νωνίαν προς αυτόν. Διά τούτο, όσω επαισθητοτέρα εστίν

ή προς την επίγνωσιν του Θεού σπουδή, τοσούτω και

ή παρουσία της ειλικρινούς ευσεβείας, και της αγάπης

και του φόβου προς αυτόν μάλλον βεβαιούται, ώσπερ και

τουναντίον. Τοιαύτη εφαίνετο ανέκαθεν εν πάσι τοις όν

τως αγαπώσι τον Θεόν. Ούτως έκραζεν ο Δαυίδ « "Ως

επιπoθεί ή έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως

επιποθεί η ψυχή μου προς σε ο Θεός πότε ήξω και ο

φθήσομαι τώ προσώπω του Θεού;» (α) Ο δε θείος Παύ

λος « Εκ μέρους, φησί, γινώσκομεν, και εκ μέρους προ

φητεύομεν, όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους

καταργηθήσεται » (β). Προβαίνοντες δε εις την γνώ

σιν, προβαίνομεν και εις την ευσέβειαν, και εις την αγά

πην, και εις τον φόβον του Θεού, αλλά και αμοιβαίως

πτ

(α) Ψαλμ. μά, 2. (β) Α' Κορ. ιγ'. 10.
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όσω μάλλον εις ταύτα προβαίνομεν, τοσούτω και επι

γινώσκειν εγγύτερον τόν Θεόν επειγόμεθα, και σταθε

ρώτερον αυτό προσκολλάσθαι.

S. 31. Τρίτος χαρακτήρ της πρός τόν Θεόν

γνησίας και λογικής αγάπης, ή τώ νόμω και

τώ θελήματι αυτού πρόθυμος υπακοή,

« Αύτη εστίν ή αγάπη του Θεού, διδάσκει ο μακάριος

Ιωάννης (α), ίνα τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Και εν

τούτω γινώσκομεν, ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εν

τολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγων, έγνωκα αυτόν, και

τας εντολάς αυτού μη τηρών, ψεύστης εστί, και εν

τούτω ή αλήθεια ουκ έστιν.» Ο τηρών άρα τας εντο

λάς αυτού ακριβώς, ούτος επί το τέλειον της γνησίας

αγάπης προβέβηκεν ήδη. Τι γαρ άλλο και εν τώ πα

τριάρχη Αβραάμ μάλιστα θαυμάζεται, ή η αδίς ακτος

αυτού πίστις και η προς το γνωσθεν αυτώ θέλημα του

Θεού τελειοτάτη υπακοή; Δια τούτο και ο Σωτήρ ημών

ούτω καθ' εκάστην προσεύχεσθαι προς τον Θεόν ενε

τείλατο « Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς εν ουρανώ και

επί της γης.» Ουδέν γάρ ποτε ούτε επιθυμήσαμεν αν,

ούτε κτησαίμεθα κρείττον του κατά το θείον θέλημα

και κατά τας εντολάς του αγίου αυτού νόμου προσ

γινομένου ημίν. Πάνσοφος γαρ ών ο Θεός και πανάγα

θος, και γινώσκει τί το ημίν συμφέρον και αναγκαίον,

και βούλεται τούτο ημίν αεί προσγίνεσθαι δια τούτο

και λογικώτατα πράττομεν τη αυτού ευδοκία συγκα

τατιθέμενοι, και άμα γνωσθείση ημίν υπακούοντες.

Αλλ' ερεί τις.» Τις έγνω νούν Κυρίου, ή τις σύμβου

(α) Α'. Επιστολ, έ, 3. και β', 3-5.
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λος αυτού εγένετο; » (α) Εις τούτο αποκρίνεται η θεία

Γραφή λέγουσα «Πολυμερώς και πολυτρόπως πάλαι ο

Θεός λαλήσας τοις πατράσιν εν τοις προφήταις, επ'

εσχάτων των ημερών ελάλησεν ημίν εν υιώ, δν έθηκε

κληρονόμον πάντων, δι' ού και τους αιώνας εποίησεν

(β). » Και νύν ούν έτι αναγγέλλει πάσι τοις ακούειν

βουλoμένοις το πανάγιον αυτού θέλημα ά, διά της

σχέσεως ημών της προς αυτόν, και προς τον πλη

σίον και προς πάντα τα περί ημάς β, δια της ημετέ

ρας συνειδήσεως γ', τρανώτατα δε μάλιστα διά του

γραπτού λόγου και της εν τη εκκλησία διδασκαλίας

δ, διά τοσούτων πραγμάτων και συμβεβηκότων παρα

δόξων. Εκ πάντων ούν τούτων πάσι τοις προσέχουσι το

πανάγιον αυτού θέλημα καταγγέλλεται. Δεί δε την υ

πακοήν ημών ταύτην είναι σταθεράν, και τελείαν, και

καρτερικήν, εκ της αγάπης γεννωμένην, και πρόθυμον,

ώςε πάντα κατά το θέλημα αυτού και ποιείν και φεύ

γειν, κάν βαρέα δοκή και οχληρά τη σαρκί. « Ος τις γάρ,

φησιν, όλον τον νόμον τηρήσει, πταίσει δε εν ενί, γέ

γονε πάντων ένοχος ο γαρ ειπών μη μοιχεύσης, είπε

και μη φονεύσης ει δε ου μοιχεύσεις, φονεύσεις δε, γέ

γονας παραβάτης νόμου (γ). » Και ο Σωτήρ ημών «Ος

αν ούν λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίςων,

και διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσε

ιται εν τη βασιλεία των ουρανών (δ). » Ου θέμις τοί

νυν εξαιρέσεις ποιείν, ώστε τα μεν αποδεχόμενον τη

ρείν, τα δε απορρίπτοντα μη υπακούειν τούτο γαρ υ

πεύθυνον αποδείκνυσι τον άνθρωπον τη του Θεού σοφία

και αγαθότητι,

(α) Ρωμ, ιά. 34. (β) Εβρ. ά. 1. (γ) Ιεκ. β', 10. (δ) Ματθ. ί. 9.
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" S. 32. Τέταρτος χαρακτήρ της πρός Θεόν

α

αγάπης, ή άδολος φιλαδελφία.

Πάλιν η θεία Γραφή και περί τούτου λέγει « Εάν τις

είπη, ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού μι

ση, ψεύςης εστίν. Ο γάρ μή αγαπών τον αδελφόν

αυτού, δν εώρακε, τον Θεόν, όν ουχ εώρακε, πώς δύ

ναται αγαπάν; » (α) Οι πάντες ελάβομεν παρά του Θεού

το ζην και το είναι, κατ' εικόνα αυτού πλασθέντες, και

προς την εξομοίωσιν αυτού κληθέντες, και τώ τιμίω

αίματι του μονογενούς αυτού υιού λυτρωθέντες, και

διηνεκώς της πατρικής αυτού προνοίας και αγαθότητος

απολαύοντες. Εάν ούν θεωρώμεν ούτω τον πλησίον

ώς τέκνον του Θεού, καθάπερ και ημείς αυτοί, και

κατ' εικόνα και ομοίωσιν πεπλασμένον, και λελυτρωμέ

νον τώ αυτό τιμίω αίματι του Χριστού, και διά ταύ

τα τιμώμεν και αγαπώμεν αυτόν, τότε η φιλαδελφία

ημών τυγχάνει αποκύημα της προς τον Θεόν αγά

πης ημών, ώς εις το εν τη ανθρωπίνη φύσει θείον

αναφερομένη. Διαφέρει δ' όλως, όταν εις τα πρόσκαιρα

αυτού πλεονεκτήματα αφορώντες, και την εξ αυτών

ώφέλειαν θηρεύοντες, ή τώ κάλλει αυτού αρεσκόμενοι,

αγαπώμεν αυτόν. Τοιαύτη γαρ αγάπη, ει και αξία όλως

ούτω καλείσθαι, ουκ έστι της πρός Θεόν αγάπης ημών

τεκμήριον, αλλά και πολλάκις αυτή αντίκειται. Μόνη

άρα ή άδολος και αφιλοκερδής φιλαδελφία τεκμήριον

και χαρακτηρ αψευδής εστι της όντως γνησίας αγά

πης εις τόν Θεόν διό και ταύτην διωκέτω πάς τις, θεω

ρών το εν τη ανθρωπίνη φύσει θείον, και φιλών και

τιμών αυτό.

(α) Ιωάν. Α'. Επιστ. δ'. 20.
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S. 33. Ο γινώσκων τον Θεόν, και μακάριον εαυτόν

επί τούτω ηγούμενος, και, ηλίκον αγαθόν και γινώσκει

και κέκτηται όντως εν αυτώ, διακρίνων, ου δύναται μη

χαίρειν επ αυτώ, και την χαράν ταύτην διά της φα

νεράς ευαρεστήσεως εκδηλούν. Ο γαρ Θεός εστιν ή

άπειρος δύναμις και σοφία, και αγαθότης, και πίστις

και δικαιοσύνη, και αγιωσύνη, εφ' ήν εν παντί καιρώ,

και εν αυτή τη αιωνιότητι πεποιθέναι δύναται. Ηλίκον

αίτιον χαράς και αγαλλιάσεως! Ο ουρανός και η γη

παρελεύσεται, ο δε λόγος αυτού μένει πιςός και αναλ

λοίωτος! Και τις ουκ άν εξ όλης ψυχής και καρδίας

τώ τοιούτω προσκολληθείη, άμα αυτόν γνούς; ή τις ουκ

άν ηγήσαιτο εαυτόν μακάριον, διότι έγνω αυτόν, ή τις

ουκ αν χαίροι σκιρτών και αγαλλόμενος επί τη τοιαύτη

γνώσει και μακαριότητι; Διό και ο μακάριος Παύλος

καλεί πάντας επί την χαράν ταύτην, λέγων «Χαίρετε εν

Κυρίω, πάλιν ερώ, χαίρετε!» Η δε τοιαύτη εν Θεώ χα

ρά μόνη τη του Θεού ακριβεστέρα επιγνώσει τυγχάνει

εφικτή, και ουκ αυτίκα, αλλά κατά μικρόν, όσω συνε

χέστερόν τε και ορθότερον τας πηγάς της γνώσεως ερευ

νά, και την εν τώ Παντί αρίστην οικονομίαν οξυδερκώς

θεωρεί, και τα βουλεύματα και τα έργα της τα πάντα

πανταχού διεπούσης προνοίας ώριμώτερον αναλογίζεται,

Διά ταύτης της οδού ανέκαθεν πάντες οι μακάριοι και

θεοφιλείς άνδρες επί την καθαράν και υψηλήν του Θεού

γνώσιν αφίκοντο, εξής ή εν αυτοίς εσωτερική γαλήνη

και η εν Θεώ χαρά δαψιλής επήγαζε. « Κρείσσον το

έλεός σου υπέρ ζωάς ! (α)» έκραζεν ο μακάριος Δαυίδ,

έμπλεως ών της τοιαύτης ευφροσύνης και αγαλλιάσεως.

Τοσούτω δε κρείττον το αίσθημα τούτο τυγχάνει, και

(α) Ψαλ. ξβ'. 4.
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ν

μείζονος αξίας, όσω αν διαρκέστερον είη, και επί τον

ενάρετον βίον προάγοι. Γεννάται δ' εξ αυτού, και α

χωρίςως αυτό συνήπτα ά, η ελπίς, ώς βεβαία προσ

δοκία πολλών παρά του Θεού αγαθών β. η επί τοις

παρούσιν, οιαδήποτ' αν ώσι, τελεία ευαρέστησις.

S. 34. Περί ελπίδος εν γένει,

*

Καθόλου μεν η ελπίς, ώς τώ φόβω αντίθετος, εις

εφετονούπω κατεχόμενον, αλλά βεβαίως προσδοκώμε

νον αναφέρεται, ώσπερ ο φόβος, εις κακόν, ό δη ού

πω μεν επήλθεν, άφυκτον δε δοκεί. Ώστε η ελπίς

εστιν ευφρόσυνον αίσθημα εξ ασφαλούς και ευλόγου

προσδοκίας της αγαθού τινος επιτεύξεως γεννώμενον

Οσω δε μείζον, και αναγκαιότερον, και βεβαιότερον το

προσδοκώμενον, τοσούτω και η ελπίς σταθερωτέρα, και

η χαρά ζωηροτέρα γίνεται βαθμός δε τις ανώτερος της

ελπίδος καλείται πεποίθησις. Ιδίως δε η κατά Χριστόν

ελπις διαφέρει πάσης άλλης ελπίδος ά, τώ λόγω, εξ

ου γεννάται β, τοις πράγμασι τοις ελπιζομένοις γ,

τοις αιτίoις, α το βέβαιον και σταθερον τη ελπίδι πα

ρέχουσι δ, τη ισχύι, ήν επί τον βίον και την ανάπαυ

σιν του ανθρώπου κέκτηται. Και λόγος μεν, εξ ού ή

ελπίς, εισιν αι θείαι επαγγελία, αι υπό του Σωτήρος

ημών κηρυχθείσαι, και η ισχυρά αυτού προς τον πατέ

ρα μεσιτεία, και η πανύψιστος αξία παρά τω Θεώ και

πατρί, ώ διήλλαξε διά του ιδίου αίματος την ανθρω

πότητα. Ελπιζόμενα δε ά, η τελεία των αμαρτιών ά

φεσις (α), β', ή κραταιά αυτού βόηθεια κατά την σπου

δην ημών εις ο εκλήθημεν γ, η πανευμενής αντίλη

(α) Ματθ. ιή. 24-25.
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ψις και σκέπη έντε ταις σωματικαίς, και εν ταις πνευ

ματικαίς ημών ανάγκαις δ, η αιώνιος μακαριότης, υ

φιςαμένη εν τη μετ' αυτού κοινωνία και τη μετά των

αγίων αγγέλων, και πάντων των αγίων των απ'

αιώνος αυτώ ευαρεστησάντων. Τα δε το βέβαιον και

ςαθερον τη των χριστιανών ελπίδι παρέχοντα, εισίν "αι

του Θεού άπειροι τελειότητες, ήτοι η παντοδυναμία,

ή σοφία, η αγαθότης, η δικαιοσύνη, και η αγιωσύνη.

"Ως μεν γαρ παντοδύναμος, πλούσιός εστι πάσι τοις

επικαλουμένοις αυτόν, και προσανέχουσιν αυτώ ώς δε

πάνσοφος, πάσας εκάστου τας ανάγκας γινώσκει, και

πόσον εκάστω ώφέλιμον βοηθήσαι ώς δε πανάγαθος,

τό ώφέλιμον αει μόνον παρέχει. Τούτο τρανώς επηγ

γείλατο ο Θεός, λέγων «Ου μή σε ανώ, ουδ' ουμή σε

εγκαταλίπω. » (α) και εν Ησαία (β) « Μη επιλήσεται

γυνή του παιδίου αυτής ; ή του μη ελεήσαι τα έκγονα

της κοιλίας αυτής, ει δε και ταύτα επιλάθοιτο γυνή,

αλλ' εγώ ουκ επιλήσομαι σου, λέγει Κύριος. » Ότι δε

πιστός εστί πάσαις ταις διά των αγίων αυτού Προφη

τών και διά του μονογενούς αυτου υιού δοθείσας ημίν

επαγγελίας, βεβαιοί ημάς ή πανάμωμος αυτού δικαιο

σύνη τε και αγιωσύνη « Πιστός Κύριος εν πάσι τοις

λόγοις αυτού, και όσιος εν πάσι τοις έργοις αυτού. » Η

υψίστη παντοδυναμία συν τη απείρω σοφία και αγαθότητι

και δικαιοσύνη και αγιωσύνη διέπει ούτω και κυβερνά το

Πάν, ώστε αεί εν παντί καιρώ και πάση ώρα γίνεται εν

αυτώ και εν πάσι τοις αυτού μέρεσι το κράτιστον, οίον

και όσον εκάστω προσήκει, και υπ' ουδεμιάς δυνάμεως

είτε κατά φυσικήν ανάγκην, είτε προαιρετικώς ενεργού

\

(α) Εβρ. ιγ'. 5. (β) μθ'. 15.
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σης ουκ αν άλλο τι γένοιτο, ή το εν τώ της προνοίας

αυτού βουλήματι. Κατ' αυτό δε το της αίδίου προ

νοίας σχέδιον εν τη του Παντός κυβερνήσει ουδέν ούτε

τώ αγαθό και δικαίω ανθρώπω γένοιτ αν κακόν, ούτε

τώ πονηρώ αγαθόν μεταδίδοται δε πάντως εκατέρω το

ακριβώς ανάλογον μέτρον χαράς και λύπης, αγαθού και

κακού, ώς προσήκει εκάστω προς κρείττονα επίδοσιν,

κατά νόμους αναλλοιώτους σοφίας, αγαθότητος, δι

καιοσύνης και αγιωσύνης. Η γαρ χαρά και η λύπη, η

ευτυχία και η δυστυχία εκάστου μέσον τυγχάνει απα

ραίτητον τη προνοία εις την του υψίστου σκοπού επι

τυχίαν. Και επί την ελπίδα ταύτην ίσταται ο εν τη

πίστει ζών, και διά της αγάπης τω Θεώ παραδεδο

μένος, και επί την εις τον Θεόν πεποίθησιν τεθεμε

λιωμένος. Πάντα δε ταύτα μέγα συμβάλλουσι ά, εις

την τελείαν ανάπαυσιν και ευχαρίστησιν επί τοις πα

ρούσιν, οιαδήποτ' αν τύχωσιν όντα β, εις την μετά

πεποιθήσεως υπακοήν ημών πάσαις ταις θείαις εντολαίς

γ', εις την υπομονήν και καρτερίαν εν τοις κατά τον

παρόντα βίoν δεινοίς δ, εις την ορθήν και σπουδαίαν

χρήσιν των παρά Θεού κεχορηγημένων ημίν προς την

ασφαλή επιτυχίαν του ημετέρου τέλους έ, εις το κα

τισχύσαι πάντων, όσα κωλύουσιν ημάς από της ημετέ

ρας κλήσεως. Ούτω ρυθμίζει και άγει εις τάξιν πάντα

τον βίον και πάσαν ημών την σπουδήν η ελπίς, δει

κνύουσα πανταχού την σωτήριον αυτής ισχύν και ενέρ

γειαν, ταίς μεν επιθυμίαις σώφρονα, επί δε τους πα

ρούσιν αυτάρκη, και προς το μέλλον ασφαλή καθιστώσα

τον άνθρωπον. Δια τούτο και ο μακάριος Ιωάννης λέγει,

« Αγαπητοί, νύν τέκνα Θεού εσμεν, και ούπω εφανε

ρώθη τί εσόμεθα οίδαμεν δε, ότι, εάν φανερωθή, όμοιοι

αυτώ εσόμεθα ότι οψόμεθα αυτόν, καθώς εστι και πάς
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ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτώ, αγνίζει εαυτόν,

καθώς εκείνος αγνός εστι (α). » -

S 35 Περί των αναγκαίων της ελπίδος ιδιωμάτων,

Ώσπερ την πρός τόν Θεόν πίστιν ημών και την α

γάπην, ούτω και την εις αυτόν ελπίδα λογικήν είναι

δεί και σταθερά και μόνιμον. Ουδέν γαρ προσδοκά,

δεί, η αιτεί, παρά του θεού, όπερ αντίκειται τη σοφία

και τη δικαιοσύνη και τη αγιότητι αυτού διότι μω

ρόν αν είη και άλογον. Αλλ' ουχ ήττον μωρόν, και ει

απολύτως προσδοκάν παρ' αυτού βουλoίμεθα, άπερ υφ'

όρους τινάς δούναι ημίν επηγγείλατα, τους όρους τού

τους μη φυλάξαντες. Σταθεράν δε και μόνιμον είναι δεί,

είτι μέλλει προς την της ψυχής ανάπαυσιν συντελέσειν

της γαρ κλονουμένης τε και αβεβαίου ουδέν το όφελος,

Εκ μεν ούν του Θεού, ουδεμία γένοιτάν αμφιβολία ή

αβεβαιότης πιστός γαρ αεί μένει ταις επαγγελίας, και

ουδ' επ' ελάχιστον αν απολίποιτο. Ο ουρανός και η γη

παραλεύσεται, ο δε λόγος αυτού ου μη παρέλθη. Έγ

γυώνται δ' ημίν περί τούτου αι άπειροι αυτού τελειό

τητες. Εξ ημών δ' άρα βεβαίαν προσήκει είναι την

ελπίδα, επιμελουμένων δηλονότι τηρείν τους όρους, ους

αύθις υπέρ ημών έθετο ο Θεός, Ταϊς γάρ ευεργεσίας,

ας ημίν επηγγείλατο, διεγείρειν ημάς βούλεται εις το

αγαθόν και ενισχύσαι εις το επιδιδόναι μάλλον εις

την αρετήν. Τούτο και ημίν δείαρέσκειν και αι επαγ

γελία δε εις τούτο αφορώσι, και το πατρικόν και άγιον

αυτού θέλημα τούτό εστι αλλά χρή και ημάς αυτούς

συνεργείν, ίνα ημίν αγαθόν τι γένηται μόνοις γαρ τοις

(α) Ιωάν. Α. επιστ. γ'. 2. 3.



Η Θ ΙΚΗΣ Μ Ε Ρ. Β'. 225

αγαθοίς και αγαθά γένoιντ' άν. Εις τούτο ούν χρή την

εξ ημών ασφαλή και μόνιμον ελπίδα διεγείρειν ημάς

και ενισχύειν όπως δε τούτο δύνηται, ου προς καιρόν

είναι δεί, αλλ' αει διαμένειν, τοίς ελπιζομένοις και τοις

τούτων αιτίoις προσέχουσαν. Τότε δε και προς την του

βίου διόρθωσιν, και προς την της ψυχής ανάπαυσιν ισ

χυρά γίνεται, κατά το εν ταις επαγγελίας θέλημα

του Θεού.

S. 36. Δήλον ούν εκ των ειρημένων, ότι η κατά Χρι

στον ελπις τη του εσχάτου τέλους των ανθρώπων ε

πιτυχία συνήπται. Εστι γαρ ροπή αληθής προς αυτό,

και αντίληψις αυτού και περιβολή, διό και ευάρεστος

τω Θεώ. Και πάν δε άλλο αγαθόν, δ παρά της του Θεού

αγαθότητος προσδοκώμεν, εν τούτω υφίςαται, όπως συναν

τιλαμβάνηται ημίν προς το ειρημένον έσχατον τέλος,

και χορηγή τα εις αυτό φέροντα. Τοιαύτα δ' εισιν ή

τελεία των ημαρτημένων άφεσις, και η ποικίλη ευκαι

ρία του επιγνώναι αυτον τελεώτερον, και την αυτού

προς ημάς αγάπην, και την κοσμοσωτήριον οικονομίαν,

και τας επαγγελίας. Πάντα γάρ ταύτα συμβάλλεται

ήμίν, ίνα μάλλον τώ Θεώ προσεγγίζωμεν, αγωνιζόμενοι

αει μετά σπουδής εξομοιούσθαι αυτώ, και εντελώς μετ'

αυτού ενωθήναι, δ δή εστι το ύψιστον και έσχατον

ημών τέλος, εις ο αφικέσθαι χρή, και ώ μάλιστα χαί

ρει ο Θεός, επειδαν εις αυτό αφικώμεθα. Έτι δε δήλον,

ότι και διεγείρειν και ανακαινίζειν την κατά Χριστόν

ελπίδα οφείλομεν, ήτοι συνεχώς αναμιμνήσκεσθαι των

αγαθών πάντων, α ο Θεός διά την άπειρον αυτού αγα

θότητα δωρήσασθαι ημίν επηγγείλατο, και ευδοκεί με

ταδιδόναι, ίνα εις τον ενάρετον βίον ημάς προτρέπη τε

και ενισχύη. Η γαρ τούτων ανάμνησις, και η του αγα

θου σκοπού, προς όν ταύτα δωρείται, και το του δω
- Τ. Ι 6
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ρουμένου ανενδεες, έτι δε και η τής χρείας, ην έχο

μεν αυτών, και της αναξιότητος του λαβείν αυτά, μέ

γιστον πάντως εγείρει εν ημίν θαύμα. Δεί δε μάλιστα

διεγείρειν την ελπίδα ά, εν καιρώ της αθυμίας και λύ

πης εφ' οίς υπέρ της πίστεως και της αρετής πάσχο

μεν ανιαροίς β, όταν υπέρ τα επίγεια, oις δοκούμεν

λίαν προστετηκέναι, ανυψωθήναι δέη προς τα κρείττονα

και ουράνια, άπερ πόρρω που και των οφθαλμών ημών

και της μνήμης φυγείν απελίπομεν. Εν τοις τοιούτοις

καιροίς αναλογιστέον την του Θεού προς ημάς αγα

θότητα, και πάντα τα υπέρ ημών εξευρημένα υπ' αυ

της αγαθά. Ολως δε μνημονεύειν αεί δεί και μηδέποτε

επιλανθάνεσθαι του ελέους Κυρίου, όπερ και έδειξε, και

έτι δείξει προς ημάς, μηδε των μεγάλων αγαθών, όσων

ημάς και ήξίωσε και έτι κατά τας αψευδείς αυτού ε

παγγελίας αξιώσει το μεν γαρ την ευγνωμοσύνην, τό

δε την ελπίδα και την πεποίθησιν εγείρει και κρατύνει,

και τας καρδίας ημών έλκει εις το έτι μάλλον τώ Θεώ

αδιασπάστως προσκολλάσθαι. -

S. 37. Περί των εναντιουμένων τη κατά Χριστόν ελπίδι.

Τα αντιπίπτοντα τη κατά Χριστόν ελπίδι εισί ά, η

θρασύτης και κακόβουλος θαυμάτων απαίτησις β, η

επί τά πρόσκαιρα μεγάλη πεποίθησις γ', η τελεία α

πελπισία. Και η μεν θρασύτης, ώς άλογος θαυμάτων

απαίτησις, δείκνυται, επειδαν αδιακρίτως αιτώμεν παρά

του Θεού θαυματουργίας υπέρ των καθ' ημάς πραγμά

των και περιστάσεων και κινδύνων, εις ούς εκουσίως τε

και χωρίς ανάγκης, η κλήσεως, περιέστημεν, ίνα τού

των απαλλαγώμεν. Τοιαύτη δέ τις δοκεί και η έφεσις

του πράξαι ή παρασχεϊν ημίν τα αρεστά, άπερ, κατά
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γε την σοφίαν και την δικαιοσύνην και την φιλανθρω

πίαν αυτού,ουκευδοκεί ποιήσαι. Παράδειγμα του μεν πρώ

του, το παρά τους αρχαίοις έθος του διά πυρός τους ε

νόχους κρίνειν, και κλήρω τους κολαστέους αιρείσθαι

και το των Ιουδαίων, των αιτούντων παρά του Ιησού

σημείoν ιδείν εξ ουρανού, ους και αυστηρώς ήλεγξεν

ειπών « Γενεά πονηρά και μοιχαλίς! σημείον επιζητεί, και

σημείον ου δοθήσεται αυτή, ει μη το σημείον Ιωνά

του Προφήτου (α) » του δε δευτέρου, η αίτησις της

μητρος των υιών Ζεβεδαίου (β). Εν δε τούτοις καταλογί

ζoιντ αν και πάντα τα τολμηρά και βλαβερά έργα, οις

επιχειρεί τις εκουσίως τε και υπεροπτικώς, και περει

δώς τον εξ αυτών κίνδυνον της ζωής, προσδοκών ανοή

τως εν τη ανάγκη έξειν τον Θεόν αντιλήπτορά τε και

συνεργόν. Οτι δε πάντα ταύτα εναντία εισί τω θείω

βουλήματι, ου χαλεπόν διαγνώναι της γαρ οφειλομέ

νης παρ' ημών ευσεβείας τη αυτού δόξη και μεγαλω

σύνη εστίν αθέτησις, καθ' ην ο άφρων μετά θράσους ασυγ

γνώστου αιτεί παρά του Θεού, ίνα ταϊς φαύλαις και πα

ρανόμοις αυτού επιθυμίας πρόθυμος δειχθή συνεργός

και υπηρέτης, Ηλίκη θρασύτης και αφροσύνη! Η δε

επί τά πρόσκαιρα ισχυρά πεποίθησις δηλούται, επειδάν

τις νομίζη, μηδέν της παρά Θεού βοηθείας δείσθαι, τας

δε παρ' αυτού ευεργεσίας, εκτυφλούμενος τον νούν

υπο της φαντασίας, ουχ ορά, ουδε τιμά, ουδε χάριν αυ

τώ επ' αυταίς ουδεμίαν ομολογεί, χρήται δε μάλλον

προς την εαυτού, ή άλλων, α ουκ έστι Θεός, α

ποθέωσιν. Διά τούτο και εν ταις θείας Γραφαις, ώς

ειδωλολατρεία ή τοιαύτη μωρά πεποίθησις ελέγχεται,

οίον το « Νεκρώσατε ούν τα μέλη υμών τα επί της γης,

Ματθ. ις'. 1. (β) Ματθ. κ. αό. -

(α) Ματθ. ις - 16*
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πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την

πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρεία, δι' α έρχεται η

οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας (α)» και

αλλαχού η παραίνεσις γίνεται του μη επ' αυτά πεποι

θέναι. « Μη πεποίθατε επ' άρχοντας, επί υιους ανθρώ

πων, οίς ουκ έστι σωτηρία. Μακάριος, ού ο Θεός Ια

κώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί κύριον τον Θεόν

αυτού, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, και

ποιούντα κρίμα τοις αδικουμένοις, και διδόντα τροφήν

τους πεινώσι (β).» Όσω δε επισφαλέστερον το, εφ' ο

πέπoιθέ τις, τοσούτω και η πεποίθησις μωροτέρα και

ματαιοτέρα. Όπου δ' αν ερείδηται, ή επί τη ιδία δο

κούση μεγαλονοία τε και ισχύι και δόξη και περιουσία

χρημάτων,φη επί ευνοία και προστασία των δυνατών,

άμα επί τοσούτον προελθούσα, ώστε και αποστρέφειν

ημάς από του Θεού, και από της εις το έσχατον ημών

τέλος σπουδής, ολέθριος ημίν γίνεται, και τοσούτω

μείζονα την διαστροφήν εμποιεί, όσω πορρωτέρω τούτων

απάγει. Το δε πάντων μάλιστα τη κατά Χριστόν ελ

πίδι πολεμιώτατόν εστιν η παντελής απελπισία, ήτοι

ή πάσης ελπίδος αναίρεσις, το πάντων χείριστόν τε και

όλεθριώτατον τώ ανθρώπω. Τούτο συνέβαινε μάλιστα

τοις εθνικούς, ώς αποφαίνεται ο μακάριος Παύλος, ότι

« εσκοτισμένοι τη διανοία, όντες απηλλοτριωμένοι της

ζωής του Θεού, διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς,

διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών, οίτινες απηλγη

κότες, εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγεία εις εργασίαν α

καθαρσίας πάσης εν πλεονεξία (γ). » Ενταύθα δείκνυ

σιν ο μακάριος Παύλος την όντως πηγήν της των Ε

θνικών απονοίας. Αλλ' άρ' ουχί και εν ημίν πολλα

(α) Κολ. γ'. 5. (β) Ψαλ. ρμέ. 5-7. (γ) Εφ, δ', 18, 19,

",



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Β'. 229

χώς ούτω γίνεται; Εκ γαρ της αμελείας κατά πρώτον

περί την πνευματικήν ημών μόρφωσιν ή περί τα της

πίστεως και της ηθικής πηγάζει αμαθία εκ δε της α

μαθίας, ή από του εναρέτου βίου, ενώ μόνω ο Θεός

ευδοκεί, αποστροφή εκ δε της αποστροφής, η παντός

είδους κακία, ώς κατάπτωσις εις την όντως κτηνωδίαν,

ής το τέλος ανιαρόν γίνεται, και κατά τινα αμετάβλη

τον του Θεού οικονομίαν, τοιούτον είναι δεί κόρος γαρ

του ζήν, και έλεγχοι της συνειδήσεως ανύπoιστοι, και

τελεία του τε σώματος και του πνεύματος καταστροφή

εκ των ειρημένων έπεται, και απελπισία ήτοι αποδει

λίασις, ότι ουκ έτι απαλλαγήναι των τοιούτων εστί.

Συμβαίνοι δ' αν όμως και άλλοθεν η απελπισία οιον

ά, εκ της άγαν του πνεύματος ταραχής δι απροσδό

κητον απώλειαν των όντων αγαθών, και διά την εξ αυ

της ταπείνωσιν, και αισχύνην, και ένδειαν β, εκ της

ασθενείας των νεύρων, εκ της μελαγχολίας, και απο

τυχίας του εμπορίου γ', εκ νόσων και αλγηδόνων μα

κροχρονίων, ών ουδέν αν τις ελπίζοι τέλος δ', εξ αποτυ

χίας ερωτικής και άλλων τοιούτων παθών, α ουκ άν τις

δύναιτο θεραπεύσαι. Πάντα γάρ ταύτα επί την απελ

πισίαν φέρει, και ουδενί του λοιπού προσέχειν ποιεί

ούτε τώ ζην, ούτε τώ θνήσκειν, ούτε ουρανό, ούτε άδη,

αλλ' ή κατά μικρον μαραινόμενον και φθίνοντα υπό της

λύπης τελευτάν, ή βιαίω θανάτω εκβάλλειν εαυτόν του

βίου. Αίτιον δε της τοιαύτης θλίψεώς εστιν η δυσπι

στία εις τον Θεόν, και εις εαυτόν ει και ουδέπο

τε δικαιούται ο άνθρωπος, καν πολλά περί τούτου

παρά πολλών εβρέθη, απιστείν τω Θεώ, όπερ ούτε

δύναμις λείπει, ούτε σοφία και γνώσις των εν τοις δει

νοίς αλεξημάτων, ούτε πατρική αγαθότης εις το βοη

θεϊν. Αλλά τώ ανθρώπω ου λυσιτελεί πολλάκις απαλ
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λαγήνα των δεινών, ώς αυτός, κατά σάρκα κρίνων, ε

φίεται τε και αιτεί, αλλά πειρασθήναι δεί επί πλείον, ίνα

διά των θλίψεων και της εν αυταίς καρτερίας σωθή η

ψυχή ο δε άνθρωπος, τη τοιαύτη δοκιμή μη αρεσκό

μενος, ανθίσταται, και διαφυγείν ταύτην ζητεί, και α

πορών, τη του Θεού σοφία και δυνάμει και αγαθότητι

δυσπιστείν άρχεται, και ούτως εις απελπισίαν καταπίπτει.

Τούτο δε αμαρτία κρίνεται, και τοσούτω μείζων, όσω

μάλλον ήδύνατο εκ των καθ' εαυτόν διδαχθήναι φρο

νείν ορθότερον περί του Θεού, και ευμενέστερον έχειν

προς αυτόν, ή αυτός ακριβέστερον διαλογιζόμενος, ή

παρ' άλλων διδασκόμενος και νουθετούμενος, και ουδέτε

ρον ποιείν ήξίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

S. 38. Περί της ορατής θείας λατρείας.

Θρησκεία εστίν η ημετέρα προς τον Θεόν διά τάς

απείρους αυτού τελειότητας, και την προς αυτόν ημών

σχέσιν αγαθή διάθεσις. Ου γαρ οίόντε, ταύτα μαθόντας,

μη μακαρίους ημάς αυτούς ηγείσθαι και καλώς προς αυ

τον διακείσθαι ή δε τοιαύτη αγαθή διάθεσις ευθύς εις

την όντως ευσέβειάν τε και ευλάβειαν αναλύεται, υφ'

ών παρορμώμενοί τε και ελκυόμενοι, τω Θεώ μάλλον

προσκολλώμεθα, και κατά πάντα τον βίον εις αυτόν

μάλλον, ή εις τ' άλλα πάντα αφορώμεν, και τη αυτού

ευδοκία εν πάσι τοις έργοις ημών προσέχομεν μάλλον,

ή τη παντός άλλου, όπερ ουκ έστι Θεός. Εφ' όσον ούν

η αγαθή αύτη διάθεσις, εν τη καρδία εμμένουσα, μηδε

μιά πράξει φανερά τους ανθρώποις γίνεται, εσωτερική

θρησκεία και ευσέβειά εστι και καλείται. Επει δ' ουχ

οιόν τε διά παντός ούτω μένειν, ώστε μή και ορατήν
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πως διά πράξεων ή κινήσεών τινων και σχημάτων

γενέσθαι , παρέπονται αναγκαίως τη ορμή ταύτης

τοιαύτα, ώς δηλωτικά αυτής, και ανάλογα πάντως

και προσήκοντα ταύτη τυγχάνουσιν. Εκ τούτου ούν,

όπου αν αληθής ευσέβεια και φόβος Θεού υπάρχη,

ανάγκη και δηλούσθαι ταύτα δι' ορατών τινων ση

μείων και πράξεων εξωτερικώς. Οία δ' αν κατά πά

σαν ώραν ή της ψυχής διάθεσις τυγχάνη ούσα, τοιού

τον και τύπον και σημασίαν η εξωτερική δήλωσις

αυτής λαμβάνει. Μαρτυρεί μοι ταύτα η καθ' ημέραν

προς αλλήλους διαγωγή. Ου γαρ, και παρά γνώμην,

αει προς την της ψυχής διάθεσιν συμμορφούται αύ

τη και κανονίζεται, και το βλέμμα των οφθαλμών, και

τών του προσώπου μυώγων ή συστολή τε και διαστο

λή, και των χειρών τα κινήματα, και όλου του σώμα

τος ή στάσις, πάντα, φημι, ταύτα ουχί πιστώς τε και

ακριβώς, όπου αν μη προσποίησις τεχνεύηται, την της

ψυχής διάθεσιν εκφαίνουσιν; Κατά ταύτα άρα και τα

της θείας λατρείας ορατά έργα ουδέν αν είη, αλλ' ή

πιστή και απροσποίητος δι' αυτών της εσωτερικής ευ

σεβείας δήλωσις. Κάν γάρ τώ επί τας καρδίας εμβλέ

ποντι Θεώ ουκ αναγκαία αύτη, αλλ' ημίν γε αυτοίς

και τώ πλησίον αναγκαιοτάτη πέλει, ημίν μεν, ίνα

μάλλον το της ευσεβείας αίσθημα διεγείρωμεν, και ζωο

ποιώμεν, και μονιμώτερον απεργαζώμεθα τώ δε πλη

σίον, ίνα και εν αυτώ διά του παραδείγματος το αυ

το αίσθημα, εάν μεν όλως ελλείπη, εμποιώμεν, παρόν

δε, μάλλον κρατύνωμεν και ανυψώμεν. Πείρα γαρ εί

δότες γινώσκομεν, ότι της εν ημίν διαθέσεως ή δήλω

σις, και εν ημίν αυτοίς ζωοποιεί ταύτην και κρατύνει,

και εν τοις άλλοις ράστα αυτήν μεταδίδωσι. Διά τούτο

έλεγεν ο Ιησούς « Ουδαμού καίoυσι λύχνον, και τι
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θέασιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί την λυχνίαν,

και λάμπει πάσι τοις εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το

φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών

τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν

τοις ουρανοίς (α). »

S. 39. Περί των έργων της θείας λατρείας,

Πάσα διά του προσήκοντος έργου δήλωσις της καθ'

ημάς ευσεβείας καλείται εξωτερική άσκησις της ευσε

βείας. Αι δε ασκήσεις αύται ποικιλώταται αν είεν και

διαφόρου αξίας. Ει γάρ μή εξ αγαθής προαιρέσεως και

γνησίας αγάπης πρός τόν Θεόν γίγνoιντο, και έκφρα

σις αληθώς ταύτης είεν, όσον αν ώσι λαμπραι και

επιτετηδευμέναι, ουδενός άξια λογίζονται, αλλά φαι

νόμενόν εισιν εξωτερικόν, και κενόν μορμολύκειον χω

ρίς πνεύματος ζωής, εις ουδέν χρήσιμοι, ή εις το α

πατάν τους απλουστέρους, και δόξαν ή κέρδος πρόσκαι

ρον δι' αυτών περιποιείσθαι. Αλλά και αι μή όλως μεν

εσωτερικής ευσεβείας άμοιροι, ουκ επιτήδεια δε ουδ' εν

ημίν αυτοίς ουδ' εν τω πλησίον ζωογονείν τε και στη

ρίζειν την ευσέβειαν, ουδ' αύται ουδενός εισιν άξιαι. Μό

ναι άρα αι εξ αγαθής πρός τόν Θεόν διαθέσεως και

αγάπης γινόμεναι, και φύσει επιτήδεια διεγείρειν και

εν ημίν αυτοίς και εν τω πλησίον την ευσέβειαν και

τον θείον φόβον, και αύξειν και κρατύνειν αυτά, αύται

και πλείστου, μάλλον δε του παντός εισιν άξιαι. Πλα

νώνται άρα ά, οι μόνας ταίς εξωτερικαίς της ευσε

βείας ασκήσεσιν επερειδόμενοι, και πιστεύοντες μέγα τι

δι' αυτών διαπεπράχθαι, μηδέν περί της όντως ευσε

(α) Ματθ. έ. 15-17.
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βείας της εσωτερικής φροντίζοντες. Των γαρ ασκούν

των ταύτα, διότι και άλλους ορώσι ταυτά πράττοντας,

ή παρά των άλλων βλέπουσι τιμώμενα, ή δοκούσι δι'

αυτών κερδάναι τον Θεόν (υπέρ εαυτών προς κοσμικά

τινα τέλη, τούτων η ευσέβεια ουδέν έστιν, ή μηχανι

σμός άψυχος, και φιλαυτία κατάκριτος β, Έτι δ' ώσαύ

τως και οι πάσης ευσεβούς πράξεως εξωτερικής αδιακρί

τως καταφρονούντες, και πανταχού ταύτας αποφεύγον

τες, προφασιζόμενοι, ότι εμέλησεν αυτοίς μάλλον των

της εσωτερικής ευσεβείας και του θείου φόβου, ή, το

αίσχιστόν τε και ασεβέστατον, ότι ουδέν ο Θεός αυτών

δείται ουδε ζητεί ταύτας γ', Αλλ' ουχ ήττον και οι

μωρών και αλλοκότων επινοημάτων της ιδίας φαντα

σίας και δεισιδαιμονίας μετά θεοβλαβείας αντεχόμενοι,

και εν αυτοίς δοκούντες την του υψίστου Θεού λατρείαν

υφίστασθαι, των δε κοινή παραδεδεγμένων τε και κα

νονικών, ώς απλών ή ενδεων καταφρονούντες. "Ολως

δε πάσα εξωτερική πράξις της θείας λατρείας, εφ' όσον

μόνον εκ της προς τον Θεόν αγαθής διαθέσεως πράτ

τεται, και οίατέ εστι διεγείρειν και αύξειν και κρατύ

νειν εν ημίν αυτοίς και εν τω πλησίον το της ευσε

βείας αίσθημα, επί τοσούτόν εστι και κρίνεται πολλού

αξία. Το δε θαυμαστόν, ότι και εν αυτή τη εξωτερική

ασκήσει ευσχημόνως τε και μετά μετριότητος και δια

κρίσεως δεί μένειν, ίνα μη εις υπερβολήν εκπέση, ή το

αγαθόν λυμάνηται, ή εις βαττολογίαν μωραν διαστρα

φή το της ευσεβείας έργον. Η γαρ εν τοις τοιούτοις

υπερβολή πιέζει μάλλον, ή ανυψοί, και αποβάλλει μάλ

λον, ή αύξει την ευσέβειαν.

Δεί δε ταύτας και θεοπρεπείς είναι, και τη του αν

θρώπου λογική φύσει προσηκούσας, και ορθώς προς τον

χρόνον και τον τόπον, και τας λοιπάς περιστάσεις συμ
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μέτρους μόνας γαρ ταις τοιαύταις πράξεσιν ευαρεστεί

τα ο Θεός, και μόνον, εφ' όσον εις τον ειρημένον

σκοπον συντελούσιν, ίνα δηλαδή το της ευσεβείας αί

σθημα διεγείρωσι και ζωοποιώσι, χρηστέον αυταίς.

S. 40. Περί των ειδών της εξωτερικής θείας λατρείας.

Των περί την θείαν λατρείαν πράξεων, αι μέν εισιν

ίδια και μυστικαι, ώς αφορώσαι την εν ημίν αυτοίς

ανακαίνισιν και ζωοποίησιν της ευσεβείας και του θείου

φόβου αι δε, φανερα και κοιναι, δημοσία μετά των

άλλων τελούμενα προς την οικοδομήν και ημών αυ.

των και του πλησίον. Τούτων δ' εκατέρων υπόδειγμα

και εντολάς δέδωκεν ημίν ο Κύριος, ών ουδέποτε χρη

επιλανθάνεσθαι. Αυτός μεν γαρ « εξήλθεν επί το όρος

προσεύξασθαι, και ήν διανυκτερεύων εν τη προσευχή του

Θεού (α), » και ανατείνων τας χείρας και τους οφθαλ

μούς εις τον ουρανόν, ευχαρίστει τώ Θεώ και πατρι

επί ταις ευεργεσίας. Επί δε του όρους των ελαιών

έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος (β) Του δ'

ετέρου, μετά τον δείπνον αναστάς εν μέσω των μα

θητών αυτού, επηρε τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν

και είπε: «Πάτερ, δόξασόν σου τον υιόν κτλ. (γ) ». Εδί

δαξε δε και πώς δεί προσεύχεσθαι (δ) « Όταν προσεύ

χη, ουκ έση ώσπερ οι υποκριταί, ότι φιλουσιν εν ταις

συναγωγαίς, και εν ταις γωνίαις των πλατειών έστώτες

προσεύχεσθαι, όπως αν φανώσι τοις ανθρώποις. Συ δε

όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμείόν σου, και κλεί

σας την θύραν σου, πρόσευξα τω πατρί σου τώ εν

(α) Λουκ. ς. 12. (β) Ματθ. κς'. 39. (γ) Ιωάν. ζ. 1.

.. (δ), Ματθ. ς'. 5-13. " - -
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τώ κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ,

αποδώσει σοι εν τώ φανερώ. Προσευχόμενοι δε, μη βατ

τολογήσητε, ώσπερ οι εθνικοί δοκούσι γαρ ότι εν τη

πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται. Μη ούν όμοιωθήτε

αυτοίς οίδε γαρ ο πατήρ υμών, ών χρείαν έχετε, προ

του υμάς αιτήσαι αυτόν κτλ.» Α" -

Και παρείχε μεν αεί προσευχόμενος, τρανα δείγμα

τα της προς τον Θεόν και πατέρα αυτού ευλαβείας και

τιμής, έπραττε δε τούτο πάνυ κοσμίως και μετά δια

κρίσεως, ένθα αν ο καιρός επέτρεπε, και ουδαμού προς

επίδειξιν. Τούτο και παρά πάσι τοις έθνεσιν εύρηται

αει γινόμενον πάντες γάρ οι οπωςδήποτε γνόντες τον

Θεόν, και αγαπάν αυτόν, και ευλαβείσθαι και τιμάν

ήσθάνοντο, βιαζόμενοι και τα αισθήματα ταύτα διά λα

τρευτικών πράξεων δεόντως εκδηλούν, Αρ' ούν, ώς σχη

ματισμός αυθαιρέτως παραδεδεγμένος και υπ' αλλήλων

διδασκόμενος θεωρηθείη αν τούτο; Πολλου γε και δεί,

αλλ' εμπέφυκε τη του ανθρώπου λογική φύσει, και α

νεξάλειπτον διαμένει και ενδέχεται μεν μη ορθώς δια

κρίνειν τινάς την έμφυτον ταύτην ορμήν, αλλά και ε

ξουθενείν και αντιπράττειν αυτή, το δε όλον της αν

θρωπότητος ουδέποτε ουδαμώς πράξει τούτο. Διαφέρει

δε μόνον εν τοις διαφόροις έθνεσι τα κατά την εκδή

λωσιν της ευσεβείας και του θείου φόβου, καθά έκα

στον ήξιώθη ορθοτέρας, ή μη, γνώσεως του Θεού.

S. 41. Περί του καθήκοντος του πράττειν ανελλιπώς

τά της εξωτερικής λατρείας, και περί της εκ

. τούτου ωφελείας,

Παντός καθήκοντος το μέγεθος ανάλογον κρίνεται,

ένθεν μεν, τώ εξ αυτού τελουμένου αγαθώ, ένθεν δε,

τη εκ της αθετήσεως αυτού ζημία, και τη ισχύι δ’ αυ
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του προς την επιτυχίαν του τέλους ημών όσω γαρ αύ

τη υπό μεν της εκτελέσεως του καθήκοντος ασφαλί

ζεται, υπό δε της ολιγωρίας αυτού διακινδυνεύεται,

τοσούτω και το καθήκον και η τής εκτελέσεως αυτού

οφειλή μείζων εντεύθεν άρα και το μέγεθος του κα

θήκοντος διαγινώσκεται του εκδηλούν διά των λα

τρευτικών πράξεων, όσον, και όπου, και όπως δεί, την

προς τον Θεόν ευσέβειαν και τον φόβον προς την επι

τυχίαν του ημετέρου τέλους ει γάρ τέλος ημών εστιν

ή της εν ημίν θείας εικόνος επανόρθωσις, και η δι αυτής

κοινωνία και ένωσις προς τον Θεόν, πως αν ταύτης τύ

χοιμεν χωρίς της προς τον Θεόν αγάπης, και χωρίς α

ναζωπυρήσεως και υποθάλψεως συνεχούς της αγάπης

ταύτης; Τι δ' άν άλλο αναζωπυροί μάλλον και υποθάλ

ποι την αγάπην, ή η εκτενής προσευχή και πάσα άλλη

ευσεβής άσκησις τών της θείας λατρείας ; Και πείρα

μεν έκαστος γινώσκει, ότι άμα γνους τον Θεόν, ώς

το ύψιστον και πανάγαθον Ον, και αγαπά αυτόν, και

εξομοιωθήναι αυτό εις δύναμιν επιμελείται, και εις

εγγυτέραν αεί κοινωνίαν έρχεσθαι μετ' αυτού, και άλλοις

ανθρώποις την γνώσιν και την αγάπην ταύτην μεταδι

δόναι, αλλά και η φύσις του πράγματος ούτως απαιτεί

γίνεσθαι. Πώς δ' αν άλλως ταύτα γένoιντο, ει μη διά

της ευμενούς και προθύμου εκδηλώσεως της προς τον

Θεόν ημετέρας ευσεβείας τε και του θείου φόβου, και

παντός ημών του περί αυτού φρονήματος; Οσω δε

μάλλον αγαπώμεν τόν Θεόν, και πεπληρωμένοι εσμέν

της προς αυτόν ευσεβείας, τοσούτω μάλλον και τώ

παναγίω αυτού νόμω προσέχομεν, όπως ακριβώς τη

ρήται, και μηδαμώς αθετήται, ώς έκφρασις του πανα

γάθου και υψίστου αυτού θελήματος. Πόσα τοίνυν και

ήλικα αγαθά εκ τούτου έσται! πόσων δε κακών απαλ
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λαγησόμεθα! Ει γάρ παρά πάσιν ανθρώποις ή προς

θεόν αληθής ευσέβεια διεδίδετο και έστηρίζετο, μέγα

αν τη αυτών ευδαιμονία τε και μακαριότητι συνεβάλ

λετο. Τίνι δ' αν άλλο διαδοθείη τε και στηριχθείη και

πλατυνθείη, ή διά των ευσεβών πράξεων της θείας λα

τρείας, αίτινες το ευσεβές ημών δηλούσι φρόνημα;

Πανταχόθεν άρα δείκνυται μεγίστη η οφειλή εις την

ακριβή και πιστην αυτών εκτέλεσιν, και ου θέμις εξ ε

λαφρίας ή νωθρότητος ή και αλαζονείας ολιγωρείν αυ

των. Διά τούτο και ο Κύριος εντέλλεται το « Ούτω

λαμψάτω το φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, ό

πως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πα

τέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς (α). »

S. 42. Περί διακρίσεως των κατά

την θείαν λατρείαν πράξεων,

Συμβαίνει πολλάκις εν τοις ανθρώποις επιτελεί μεν

τάς της θείας λατρείας πράξεις, ουχί δε εξ αγάπης θερ

μής προς τον Θεόν, αλλά προς άλλα κοσμικά τε και

πρόσκαιρα τέλη διό και ανέκαθεν διεκρίθησαν αύται εις

αληθείς, και εις τας καθ' υπόκρισιν κακείναι μεν ει

σίν, αι προς ταίς ειρημέναις ιδιότησι και εξ αγάπης

θερμής προς τον Θεόν γινόμεναι αι δε, αι μή εξ αγά

πης πρός τόν Θεόν, υφ' ής και πάσαν έχουσι την ιδίαν

αξίαν. Ότι δε αι τοιαύται ου μόνον ουδενός εισιν άξιαι,

αλλά δή και βδέλυγμά εισι παρά τω Θεώ, και παρά

τοις ανθρώποις, άμα γνωσθείσαι αυτοίς ώς τοιαύται,

ουδ' αναμνήσαι αναγκαίον δοκεί. Προσωπείον γαρ ευ

σεβείας περιτιθέμενος ο ούτω πράττων, δοκείν βούλε

(α) Ματθ, έ, 16.
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τα ο ουκ έστι, ουδε γενέσθαι όντως βούλεται, αγαπάν

τον Θεόν υποκρινόμενος, δν ουκ αγαπά, λαχείν δέ τινος

παρά του πλησίον τη τοιαύτη δόξη βουλόμενος. Υπό

κρισις όντως, και βδέλυγμα ατεχνώς! Πόσον δε ο Σω

τήρ ημών απεστρέφετο πάντας τους διά της υποκρίσεως

δοξάζεσθαι υπό των ανθρώπων βουλομένους, όπως ράον,

ών εφίενται, τυγχάνωσιν, ουδείς ός τις αγνοεί. Πα

ρέβαλλε δε και τη ζύμη την υπόκρισιν, την παντί τω ήθει

την ζύμωσιν μεταδιδούσαν και παντί τω βίω και τώ

φρονήματι και τους αγώσι, και πολλάκις πώρωσιν όν

τως τω πνεύματι και αμετανοησίαν εμποιούσαν διό και

επ' ουδενί άλλω ούτως ήγανάκτει, ουδ' ούτως αυστη

ρώς ήλεγχεν, όσον την υπόκρισιν. Διακρίνονται δε μά

λιστα των κατά την θείαν λατρείαν πράξεων αι επό

μεναι ά, η κλίσις του αυχένος και των γονάτων, και

ή επί πρόσωπον προσκύνησις επί της γης, ήτοι αι με

τάνοιαι β', ή των χειρών ανάτασις γ', ή ενατένισις

και ανύψωσις των οφθαλμών εις τον ουρανόν, ή η προσ

ήλωσις αυτών εις την γην"δ, η παντός είδους προσ

φορά έ, η δοξολογία ς, η προσευχή ζ, το εορτάζειν

τας κανονικάς εορτάς, και η κατ' αυτάς σύναξις εις

τον ναόν του Θεού, ή, ή δι' όρκου βεβαίωσις θ’, αι

ευχαι κ. τ. λ. Ταύτα πάντα όμου καλούνται λατρεία

εξωτερική του Θεού, ή έργα της θείας λατρείας, ώς

τούτοις χρωμένων συνήθως των ανθρώπων, όσοι έγνω

σαν τον Θεόν, και επίστευσαν, ότι άξιός εστι λατρεύε

σθαι υπό των ανθρώπων, όπως φανεραν ποιήσωσι την

εαυτών ευσέβειαν και τον θείον φόβον. Δεί δε πάντα

ταύτα εκ της προς Θεόν καθαράς αγάπης πράττεσθαι,

και τας λοιπάς, ας προαπεδώκαμεν, έχειν ιδιότητας,

και επιτήδεια προς το τέλος είναι, ίνα και πλείστου

άξια λογίζωνται. Διά γαρ τούτων εικονικώς δεικνύομεν,



- Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Β'. ι 239

ότι γινώσκομεν τόν Θεόν, και ομολογούμεν αυτόν ώς

πρώτην και κυρίαν πηγήν παντός αγαθού, και παρ' αυ

τού προσδοκώμεν πάντα τα προς συντήρησιν και διατρο.

φήν και σκέπην ημών αναγκαία, και πάντα δε, ών ήδη

ήξιώθημεν αγαθών, τη αυτού αγαθότητι οφείλομεν.

Ούτως ούν χρωμένων ημών τούτοις, πολλού πάντως ει

σιν άξια, και δόξαν ημίν ου μικράν περιάπτουσιν ει δε

κατά συνήθειαν μόνον γίνονται, μηδέν εν τη ψυχή ή

μών υπέρ του Θεού αισθανομένων, ουδενός ποτέ εισιν

άξια, αλλά κενόν τι και μάταιον άθυρμα και βδέλυγμα

ενώπιον του Θεού. « Τίμοι πλήθος των θυσιών υμών;

Λέγει Κύριος πλήρης ειμι ολοκαυτωμάτων κριών, και

στέαρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ου βούλο

μαι, ουδ' αν έρχησθε οφθήναι μοι τίς γαρ εξεζήτησε

ταύτα εκ των χειρών υμών; Πατείν την αυλήν μου

oυ πρoσθήσεσθε. Εάν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον θυ

μίαμα, βδέλυγμά μοί εστι . . . και τας νουμηνίας υ

μών, και τας εορτάς υμών μισεί η ψυχή μου εγεν

νήθητέ μοι εις πλησμονήν, ουκ έτι ανήσω τας αμαρ

τίας υμών. Όταν εκτείνητε τας χείρας, αποστρέψω

τους οφθαλμούς μου αφ' υμών, και εάν πληθύνητε την

δέησιν, ουκ εισακούσομαι υμών κ.τ.λ. (α) ». Το γαρ

περί των θυσιών ενταύθα λεγόμενον και περί πάσης

λατρευτικής πράξεως άριστα αν όρμόσειεν.

S. 43. Περί προσευχής και των διαφόρων ειδών

- και τύπων αυτής.

Ουκ ευχερές μεν αποδούναι τόν της προσευχής όρον,

πολλούς εν μιά ιδέα απεριλήπτους τύπους εχούσης, Η

(α) Ησαι. α. 11-16.
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γαρ ανύψωσις του πνεύματος εις τον Θεόν μετά πεποι

θήσεως, ή συνδιάλεξις μετά του Θεού, ή συμβούλευσις

μετ' αυτού, κτλ. ου παρίστησι την της προσευχής γε

νικήν τε και περιληπτικήν ιδέαν. Πολλά μεν γαρ και

πολλαχώς ενεργείν εν τη προσευχή δύναται η διάνοια,

" ή την του Θεού μεγαλωσύνην και αγαθότητα θεωρούσα,

και την απανταχού παρουσίαν, και την παντογνωσίαν,

και παντοδυναμίαν αυτού, και ότι παρέχει αυτός πλου

σίως πάσι πάν αγαθόν, ή ερμηνεύουσα τα της ευσεβείας

και τα της αγάπης και ευλαβείας αισθήματα, ή τας

περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκας αναλογιζομένη,

και συνιστώσα ταύτας τη αυτού ευσπλαγχνία, ή την

των ημαρτημένων άφεσιν εξαιτουμένη, ή ευχαριστούσα

εφ' οίς ήδη απήλαυσεν αγαθοίς, ή και των άλλων των

περί ημάς το αγαθόν και την θλίψιν διανοουμένη, και

αναφέρουσα και ταύτα τή του Θεού αγαθότητι. Πάντα

ταύτά, φημι, δύναται η ψυχή διά λόγων ή δι' εσω

τερικών κινήσεων, αίτινες τα μυστικά αισθήματα και

τας ευχάς ημών δηλούσιν, ενεργείν εν τη προσευχή. Ότι

δε πάντα ταύτα εις την της προσευχής ιδέαν συνέρχονται,ου

χαλεπόν συνιέναι, διό και ανέκαθεν εβρέθη περί προσκυνή

σεως,περί δεήσεως, περί αιτήσεως, περί ευχαριστίας και δο

ξολογίας, περί παρακλήσεως, ώς περί τοσούτων ειδών

προσευχής διαφόρων, αλλά και περί μυστικής ή κατά

διάνοιαν προσευχής, και περί φανεράς της διά λόγων

απαγγελλομένης. Το δε κυριώτατον κατά πάντα ταύτα

τούτό εστιν, ότι ο νούς διανοείται τον Θεόν, ώς το ύ

ψιστον και πανάγαθον Ον, ώς παρόντα, και παντεπόπ

την, και παντογνώστην, και παντοδύναμον, και παντός

αγαθού χορηγόν ή δε γνώσις αύτη και το φρόνημα

δείκνυται εν τη ευσεβεία, νύν μεν ούτως, νύν δε ούτως.

Τούτό, φημι, εστί το κυριώτατον, ού χωρίς πάσα προ
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σευχή διαστρέφεται εις βαττολογίαν και λήρον κενόν

προς τον Θεόν, χωρίς λογισμού του Θεού. Ορθώς δε

προ των άλλων η προσκύνησις αριθμείται έστι γαρ

τελεία ταπείνωσις και αφοσίωσις της ψυχής εις τον

Θεόν, και πάσαν την αυτού πάνσοφον βουλήν και οι

κονομίαν Εμπνέει δε ταύτα η ορθή γνώσις, ένθεν μεν, της

του Θεού μεγαλωσύνης, εκείθεν δε, της ημών μικρότητος

και ασθενείας, και της τελείας ημών από του Θεού εξαρτή

σεως. Εδεικνύετο δε εξ αρχής η προσκύνησις τη βαθεία υ

ποκλίσει του αυχένος, και τη του προσώπου προσηλώσει

επί την γην, και τοις αίνοις τοις μετ' ενδομύχου ευλαβείας

και φόβου. Η δε δέησίς εστιν ή μετά πεποιθήσεως έκ

θεσις των αναγκών ημών και περιστάσεων, εν ή δεόμεθα

μεν, ώς τέκνα του Θεού και πατρός ημών, όπως επιβλέψας

εφ' ημάς ευμενώς , προς το συμφέρον τότε αιώνιον

και το πρόσκαιρον οικονομήση αυτάς ούτω δ' όμως

αεί διακείμεθα, ώστε την ευδοκίαν της αυτού σοφίας

και αγαθότητος και δικαιοσύνης και αγιωσύνης στέρ

γειν, και ταύτη εντελώς υποτάσσεσθαι. Εξομολόγησις

δε καλείται η εκούσιος των αμαρτημάτων ημών ομο

λογία ενώπιον του Θεού, και η μετά ταπεινώσεως αί

τησις της αφέσεως αυτών, συντή επαγγελία του προ

σέχειν μάλλον του λοιπού τώ θείω νόμω και τώ θείω

θελήματι, αλλά και συν πεποιθήσει, ότι ο Θεός διά την

άπειρον αγαθότητα και ευσπλαγχνίαν αυτού, εξαιρέτως

δε διά την ισχυραν μεσιτείαν του λυτρωτου και σωτή

ρος ημών Ιησού Χριστού, αφήσει ημίν πάντα, και την

χάριν δωρήσεται προς την τελείαν διόρθωσιν ημών και

σωτηρίαν. Ούτω και έντευξις και ευχαριστία προς τον

Θεόν εστιν, αναλογισμός μεν πρώτον εν σιωπή των

προς ημάς πολλών και ποικίλων του Θεού ευεργεσιών,

και της ημετέρας αναξιότητος και της εκείνου αγα

17
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θότητος, υφ' ής εδωρήθησαν ημίν είτα δε ομολογία

ενδόμυχος της ζωηράς και βαθείας ημών επ' αυταίς

ευγνωμοσύνης, και επιθυμία σφοδρά και θερμή του αν

ταποδούναι τί πως τώ παναγάθω ημών ευεργέτη, προς

το αγαθόν και κατά το θέλημα αυτού ταις ευεργεσίας

χρωμένους. Η δε παράκλησις, ικεσία τις υπάρχει ουχ

υπέρ των ιδίων, αλλ' υπέρ των αλλοτρίων αναγκών

και περιστάσεων εκ φιλαδελφίας, ίνα ίλεως αυτοίς γέ

νητα, και ευμενώς επ' αυτούς επιβλέψη, δωρούμενος

αυτοίς τα προς την παρούσαν ευδαιμονίαν, και τα

προς την αιώνιον σωτηρίαν.

S. 44. Περί του καθήκοντος του προσεύχεσθαι,

Ότι μεν των σπουδαιοτάτων καθηκόντων του ευσε

βούς εστι το προσεύχεσθαι, ουδείς αν τών γινωσκόντων

τον Θεόν, και την ημετέραν προς αυτόν σχέσιν, αν

τίποι. Τί γαρ εσμεν, ή τί έχομεν, ο ουκ ελάβομεν πα

ρά του Θεού; Αυτός εστι πάντων κύριος, πλουτών εις

πάντας τους επικαλουμένους αυτόν (α). Πώς oύν ουκ

οφείλομεν διά παντός και μετά χαράς της παρ' αυτού

τελείας ημών εξαρτήσεως μνημονεύειν, και μακαρίους

ηγείσθαι ημάς αυτούς, ότι πάντα τα καθ' ημάς τοιού

του έλαχον κηδεμόνος και ευεργέτου, και συνεχώς

συνιστάνα ταύτα τη πατρική αυτού αγαθότητι, και

περί της αφέσεως των ημετέρων αμαρτημάτων ικε

τεύειν, και επί ταις προς ημάς αυτού ευεργεσίαις ευ

χαριστείν; Ει γαρ μη πολλάκις την τοιαύτην ανάγ

κην αισθανόμεθα, ουδε του ονόματος του ανθρώπου

και του λογικού όντος άξιοι αν είημεν. Εκ τούτου

(α) Ρωμ. ί, 12,
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και η του Σωτήρος ημών θεία εντολή « Αγρυπνείτε

και προσεύχεσθε » και πάλιν, «Αιτείτε, και δοθή

σεται υμίν, ζητείτε και εύρήσετε, κρούετε, και ανοι

γήσεται υμίν» (α). Ου μέντοι νομίζειν χρή, ότι διά

της προσευχής γνωστά τα καθ' ημάς τώ Θεώ ποιού

μεν. «Οιδε γάρ, φησιν, ο πατήρ υμών ο ουράνιος ών

χρείαν έχετε, προ του υμάς αιτήσαι αυτά » (β) ουδ' ότι

διά της των αιτήσεων φορτικότητος δυνάμεθα αναγκά

σαι, ή άλλως πως κινήσαι τον Θεόν εις ευεργεσίαν.

Εκ γαρ της οικείας αγαθότητος το χρήσιμον εκάστω

παρέχει, μηδενί επί τοις χαρίσμασιν αυτού γογγύζων

« αμεταμέλητα γάρ τα χαρίσματα και η κλήσις του

Θεού» (γ) ουδ' ότι χαριζόμεθα τω Θεώ δια της προσ

ευχής ημών γάρ ένεκα, και υπέρ ημών μάλλόν εστιν,

ή υπέρ του Θεού ότι ημείς χρείαν έχομεν μανθάνειν

επί μάλλον και μάλλον τον Θεόν, και την προς ημάς

αυτού άφατον αγαθότητα, και μάλλον οικειούσθαι αυ

τώ, και εις την εξ όλης ψυχής και καρδίας αγάπην

προς αυτόν προτρέπεσθαι, και την εν ημίν ευσέβειάν τε

και τον θείον φόβον, και την ευγνωμοσύνην αναζωο

ποιείν τη συνεχεί αναμνήσει των απείρων αυτού προς

ημάς ευεργεσιών, ας και εποίησε, και αδιαλείπτως ποιεί,

και εν πάσαις ταις επερχομέναις γενεαίς ποιήσει κατά

τάς αψευδείς αυτού επαγγελίας.

Εις ταύτα δεί φέρειν ημάς την προσευχήν, και του

το δύναται.

S. 45. Περί της νοεράς και της διά λόγων προφερο

μένης προσευχής,

Η μεν νοερά προσευχή εν τοις ευσεβέσιν υφίσταται

(α) Ματθ. ζ. 1. (β) Ματθ. ς'. 8. (γ) Ρωμ. ιά. 29.
- 1 17*
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διαλογισμοίς τοίς εν τη ψυχή μόνη διατηρουμένοις,

και μη διά του λόγου εκφραζομένοις. Χρησίμη δ' αν

είη αύτη εν τη κατά μόνας διατριβή. Η δε διά των

χειλέων προφερομένη επιτηδειοτέρα τυγχάνει εν ταις

δημοσία γινομέναις ιεραίς συνάξεσιν αμφοτέρων δε

τούτων τύπους τινάς και βιβλία υπάρχειν δεί τοις

πλείστοις, α τοσούτω μείζoνός εισιν άξια, όσω δεινό

τερα τυγχάνει διεγείρειν το πνεύμα, και ενθουσιάν και

ανακινείν την ευσέβειαν και τον θείον φόβον, και την

ευγνωμοσύνην, και την αγάπην, και πάντα τα άλλα

ευσεβή τε και θεοφιλή αισθήματα. Τοιούτοι δ' εισιν οι

τύποι των ευχών και πάντα τα της προσευχής βιβλία,

τα υπό της εκκλησίας παραδεδεγμένα τε και τεταγμένα

εις τούτο. Αριστος δε και τελειότατος προσευχής τύ

πος ομολογείται ο παρά του σωτήρος ημών Θεού δο

θείς ημίν, εάν μη αλογίστως τε και μηχανικώς προ

φέρηται έστι γαρ οιονεί σύνοψις πασών των ευσεβών ευ

χών, ας ο αληθής του Θεού λάτρις τρέφοι αν εν τη

καρδία αυτού, και εν παντί καιρώ αδιστάκτως δύναται

ενώπιον Θεού και ανθρώπων φανερούν. Πρώτον μεν γαρ

εύχεται, να κοινώς και πανταχού γνωρισθή ο Θεός ώς

πατήρ ευμενέστατος και προνοητής και κηδεμών πάν

των ανθρώπων, και προσηκόντως δοξάζηται και προσ

κυνήται. Είτα δε, ίνα μάλλον έλθη εφ' ημάς η βα

σιλεία αυτού, ήτις έστιν η βασιλεία της αληθείας, της

δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας, της καθόλου ειρήνης,

και της αδελφικής αγάπης, και εις πάντας διαδοθή.

Τρίτον δε, να το πανάγιον αυτού θέλημα, ώς απαί

τησις της υψίστης σοφίας, αγαθότητος, δικαιοσύνης

και αγιωσύνης, γνωστόν γένηται και τηρήται παρά

πάσι, καθάπερ και παρά τους αγίοις αγγέλοις, Τέταρ

τον, ίνα μηδέποτε υπό της ενδείας των προς το ζην
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αναγκαζόμενοι, την χρηστότητα και αρετήν αθετήσω

μεν. Πέμπτον, ίνα μη εν γνώσει εμμένωμεν τη αμαρ

τία, ή έχθραν εν τη καρδία προς τους ανθρώπους

τρέφωμεν. Έκτον δε, ίνα μη εάση ημάς ελθείν εις

απορίαν, εν ή κινδυνεύομεν άπιστοι γενέσθαι αυτώ και

παραβάται του αγίου αυτού νόμου ει δέ τι απερισκέ

πτως ή εκ. συναρπαγής πάθους τινός ημάρτoμεν, συγ

χωρήση ημίν διά την πολλήν αυτού αγαθότητα, ώς

και ημείς αφίεμεν τοις οπωςδήποτε ημάς αδικήσασιν,

εν δε τους κατ' ανάγκην συμβαίνουσιν ημίν εναντίοις,

την αναγκαίαν δύναμίν τε και καρτερίαν παράσχη, ίνα ώς

λογικοί υπομείναι ταύτα δυνηθώμεν και μη αισχρώς εις

την αθλιότητα και κακίαν εκπέσωμεν. Προς δε την

τούτων εκτέλεσιν δύο μάλιστα δείται ά, της παρά του

Θεού κραταιάς βοηθείας β', της παρ' ημών αγαθής

θελήσεως. Το μεν ούν πρώτον αιτούμεν παρά του Θεού

εν ταύτη τη προσευχή, τη μετά θάρρους και πεποι

θήσεως τάς ευσεβείς ημών επιθυμίας εκτιθεμένη εις

δε το δεύτερον προτρεπόμεθά τε και ενισχυόμεθα υπ'

αυτής, ορώντες πάσας ταύτας τας ευχάς, καί τοι α

γαθάς και ευσεβείς, μηδέποτ' αν εκτελουμένας, χωρίς

της παρά του Θεού αντιλήψεως συν τη σπουδή και

ενεργεία και ημών αυτών,

S. 46. Περί του πότε, και που δεί μάλιστα προσεύχεσθαι.

Ου ράδιον μεν ακριβώς ορίσαι τον χρόνον ουδε τον τόπον

της προσευχής φησί δε ο Σοφός, « Πριν εύξασθαι. έ

τοίμασον σεαυτόν, και μη γίνου ώς άνθρωπος πειρά

ζων τον Κύριον» (α). Ίνα δέ τις, ώς δεί, προσεύξηται,

(α) Σειράχ ιή, 23,
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δείται ά, γαλήνης του πνεύματος, και απαλλαγής παν

τός πάθους σφοδρού και ταραχής και μερίμνης β, ορ

θής επιγνώσεως του Θεού και της αυτού μεγαλωσύνης

γ', αναμνήσεως ζωηράς της παρ' αυτού ημών εξαρτή

σεως, ή, όπερ ουδεν διαφέρει, ο βουλόμενος προσεύξασθαι

αναμνησθήτω προτού, τί μεν αυτός έστι, τί δε ο Θεός,

και τί το εν τη προσευχή αιτούμενον. Και τον μεν

Θεόν γινωσκέτω αεί ώς παρόντα, και παντεπόπτην, και

παντογνώστην, και παντοδύναμον, πανάγιόν τε και δι,

καιότατον και παντός αγαθού πηγήν αένναον. Είτα δ

εξομολογείσθω μετ' ευλαβείας πάντα αυτού τα διανοή

ματα και τας επιθυμίας, ώς προσήκει τη του Θεού με

γαλωσύνη και τη λογική του ανθρώπου φύσει. Και της

μεν νοεράς προσευχής ουκ άν ποτε καιρός ίδιος ορισθείη,

ώς παντός καιρού και χρόνου επιτηδείου εις αυτήν όν

τος διό και ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι θείοι

Απόστολοι ενετείλαντο « αδιαλείπτως προσεύχεσθαι, και ο

δηλοί, αδιαλείπτως εν παντί καιρώ μνημονεύειν του

Θεού, και πίστει και αγάπη αναλλοιώτω ανακείσθαι αυτώ,

και πάντα προς ευαρέστησιν αυτού πράττειν, και ημέ

ρας τε και νυκτός επιποθείν μάλλον επιγνώναι αυτόν

και συνοικειούσθαι αυτό. Της δε κοινής και διά λόγου

γινομένης καιρός ίδιος μάλιστα νομίζεται ά, αι των ε

ορτών ημέραι β, αι των πειρασμών και της κοινής α

νάγκης γ', ότε προτίθεται έργω τινι αγαθώ και σπου

δαίω επιχειρείν δ', ότε μεγάλης παρά του Θεού ευερ

γεσίας ήξιώθη έ, όλως δε και πάντες οι παρά της

εκκλησίας των πιστών ώρισμένοι εις τούτο καιροί. Δύ

ναται μέντοι και αυτός τις προς την κατά μόνας προσ

ευχήν ίδιον ορίζειν καιρόν, και είπoτε μη επιτρέπoιτο

υπό τών περιστάσεων, ου χρη δουλικώς αυτό προσκεί

σθαι. Ο δε περί του χρόνου ειρήκαμεν, τούτο και περί
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του τόπου αρμόσειεν. Ει γάρ μη κενόν άθυρμα την

προσευχήν ποιείν βούλoιτο, αναχωρείτω ένθα αν ήττον

θορυβοίτο και περισπώτο τον νούν. Τούτο σημαίνει η

του Σωτήρος εντολή «Συ δε, όταν προσεύχη, εισελθε

εις το ταμείόν σου, και κλείσας την θύραν σου, πρό

σευξα τω πατρί σου τώ εν τω κρυπτώ και ο πατήρ

σου, ο βλέπων εν τώ κρυπτώ, αποδώσει σοι εν τω

φανερώ» (α). Και αυτός δε απελθών, φησίν, εις το ό

ρος διενυκτέρευσεν εν τη προσευχή. (β) Προς δε την

κοινήν προσευχήν επιτηδειότατοι μάλιστά εισι ά, οι ι

εροί ναοί των πιστών, και οι ευκτήριοι οίκοι β', και

ο οίκος, ενώ τις διαμένει, αλλά και εν υπαίθρω έστιν

ότε. Στάσις δε και θέσις εν ταις προσευχαίς έστω αεί

κατά τους κανόνας της κοσμιότητος και ευπρεπείας, ίνα

και δι' αυτής ή εσωτερική ευλάβεια και αιδημοσύνη ημών

δηλώται, και η πρός τόν Θεόν αγάπη και ημών αυτών

και πάντων των περί ημάς αύξηται και στηρίζηται. Το

δε ευπρεπές της στάσεως εκ του καιρού μάλιστα της

προσευχής και του κοινού έθους κανονίζεται.

S. 47. Περί του εν τη προσευχή περισπασμού.

Το διά γλώσσης μόνον προσεύχεσθαι χωρίς της του

νοος προσοχής και της εσωτερικής αγαθής διαθέσεως,

ουδε προσευχήν ταύτην ονομαστέον. Καλείται δε περι

σπαμός του νοός, όταν ιστήται μέν τις ώς προσευ

χόμενος, και λόγους προσευχής διά των χειλέων προ

φέρη, η δε διάνοια επί πάν μάλλον ρέμβηται, ή ανυ

ψώται εις τον Θεόν. Τούτο δε συμβαίνειν είωθε μάλιστα,

όταν τις τον αυτόν της προσευχής τύπον συνεχώς επανα

(α) Ματθ. ς'. 6. , (β) Λουκ, ς'. 12.
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λαμβάνη υφίησι γαρ τούτο την του νοός προσοχήν

και επ' άλλο τι, και παρά γνώμην περισπά, μη δυναμένου

εφ' εν και το αυτό επί πολύ διαμένειν, αλλ' απαυ

δούντος, και επ' άλλο εκουσίως μεθισταμένου. Εκ τούτου

και οι περισπασμοί εις εκουσίους και εις ακουσίους ανέ

καθεν διεκρίθησαν, ώς κατά το μάλλον ή ήττον εκ

προαιρέσεως γεννώμενοι, και τη αμελεία και τώ νυ

σταγμώ επερειδόμενοι μή απωθούμενος γάρ ευθύς, όταν

επέλθη, εκούσιόν τι γίνεται και βουλητόν. Τα δε τους

περισπασμούς εμποιούντά εισι, ά, ή της αυτής ευχής

πολλάκις επανάληψις β, αι δειναι παθήσεις γ', σά

λος και βρασμός του πνεύματος δ, πάσα ορμή σφο

δρά της ψυχής και πάθος, οίον φόβος, επιθυμία, μέ

ριμνα, λύπη, κ. τ. λ. Υπο πάντων τούτων από της προσο

χής εις τον Θεόν επ' άλλο τι περισπάται η διάνοια,

μέχρις άν, τον περισπασμόν συνιδούσα, εις εαυτην επα

νέλθη. Ει δέ τις επίτηδες το του προσευχομένου σχήμα

και την στάσιν λαμβάνει, ο δε νους αυτού άλλω τινί

των βιωτικών πραγμάτων προσέχει, ούτος δή υποκρι

τής εστι και ψεύστης, και το έργον αισχρόν και βδε

λυκτον, μάλιστα δε, εάν γίνηται, ίνα δόξαν αγαθήν και

σέβας τό πράττοντι παρά τοις άλλοις περιποιήσηται.

Του γάρ ιερωτάτου των εν ανθρώποις κατάχρησις γί

νεται προς τέλη βέβηλα και αισχρά, διό και η αμαρ

τία τούτου τοσούτω μείζων λογίζεται, όσω το τέλος

αγενέστερον, και προς εξαπάτησιν των άλλων μάλλον

αφορά.Η δε ευπρόσδεκτος τω Θεώ προσευχή εστιν ή του

νοος ατενής προσκόλλησις εις αυτόν πάσα δε υπόκρι

σις ή βία εις αυτήν βδέλυγμα υπάρχει τώ Θεώ, διό

και πρoύργιαίτατον αν είη το διδάσκεσθαι, oίαν είναι

δεί την προσευχήν, και πόσα τα είδη αυτής, και πότε

και πώς εκάστω αυτών χρηστέον, και ότι ου χρή ευ
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σεβέστερόν τε και θεαρεστότερον εαυτόν νομίζειν, διότι

πλείστας γινώσκει προσευχάς, και πολύν καθ' εκάστην

δαπανά χρόνον εις το απαγγέλλειν αυτάς, και ότι ου

δέποτε δεί αιτεί παρά του Θεού άδικα, ή τη εκείνου

σοφία και αγαθότητι και δικαιοσύνη διαμαχόμενα, ουδ'

αποδιδόναι μείζονα ισχύν και αξίαν τύποις τισί προσευ

χής ή ευλογίας ου γαρ αι λέξεις, αλλ' η διάθεσις του

προσευχομένου την αξίαν τη προσευχή προστίθησιν. Ού

τω δε και τινας εν ταις προσευχαίς μιγνυομένας δεισι

δαιμονίας φεύγειν ανάγκη, οίον το νομίζειν προσευχάς

τινας έντισι καιροίς και τόποις ιδίως, ή απέναντί τι

νων εικόνων προφερομένας ισχύειν εξαιρέτως περιποιήσαι

ημίν την του Θεού ευμένειαν και ευεργεσίαν τουναν

τίον δε ισχυρώς αντέχεσθαι της εν πνεύματι και αλη

θεία προσκυνήσεως. « Τοιούτους γάρ, φησιν ο Κύριος

ημών, ζητεί ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν » (α).

Η δε τοιαύτη προσκύνησις ου χρόνω ουδε τόπω πε

ριγράφεται « Έρχεται, φησιν, ώρα, ότε ούτε εν τω όρει

τούτω, ούτε εν Ιερουσολύμoις προσκυνήσετε τώ πατρί(β)»

Ου τύπον, ου φωνην, ου σχήμα ίδιον έχει, ότι « Πνεύμα ο

Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι καιαλη

θεία δεί προσκυνείν. » Μόνης δηλαδή της του ανθρώπου

διανοίας εστίν έργον, ήτοι η αγαθή προαίρεσις και γνώμη

περί του Θεού,oυχώς ακαριαίόν τι μετέωρον φαινομένη, και

αύθις ειςτο μηδεν αφανιζομένη, αλλά μόνιμος και διαρκής,

αεί και πανταχού δεικνυομένη ώς σπουδή δραστήριος του

κατά πάντα ευαρέστως τω Θεώ διάγειν, και πάν το αν

τικείμενον τώ εκείνου παναγίω θελήματι φεύγειν επι

μελώς, αύτη εστίν η όντως εν πνεύματι και αληθεία

(α) Ιωάν, δ'. 23. (β) Ιωάν, δ', 23.
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προσκύνησις. Πάσα δε μη τοιαύτη προσευχή ουδέν έστιν,

άλλη κρότος χειλέων κενός και μάταιος.

. 48. Περί των γριστιανικών εο τόν.
ρ Ζρ ρ

Ο πιστός του Θεού θεράπων, και διά της εορτάσεως

των ώρισμένων υπό της εκκλησίας ημερών, δηλοί την

εαυτού ευσέβειαν, και αγάπην πρός τόν Θεόν, και την

ευγνωμοσύνην αυτού επί τοις αγαθοίς, ών αξιούται παρ'

αυτού, και την πεποίθησιν, και ούτως οικοδομεί και εν

εαυτό και εν τω πλησίον την περί Θεού αγαθήν γνώ.

μην και διάθεσιν. Διά τούτο πανταχού ανέκαθεν, όπου

ο Θεός έγινώσκετο και ελατρεύετο, και ημέραι ευρίσ

κονται ρηται, εν αίς πάντων των έργων οι ευσεβείς α

φιστάμενοι επί το αυτό συνέρχονται, ίνα εις την προς

Θεόν αγάπην αλλήλους οικοδομήσωσι τε και στηρίξωσι

καιρός γαρ ατεχνώς αμοιβαίας οικοδομής εστιν η εορτή

ει δ' ούτω και γίνεται, ούπω νύν περί τούτου. Ώρισε

δε και η των πιστών εκκλησία εορτάς προς ανάμνησιν

μετ' ευγνωμοσύνης των προς ημάς μεγάλων ευεργε

σιών του Θεού, ή τών της πίστεως και της ελπίδος

ημών πραγμάτων. Καθήκον τοίνυν πάσι τοις πιστοίς το

παρίστασθαι μεν εν αυταίς τη ακολουθία και τη ιερουρ

γία απ' αρχής μέχρι τέλους μετά της δεούσης ευλα

βείας, ει μή τις υπ' ασθενείας, ή άλλης ισχυράς αιτίας

κωλύοιτο, προσκαρτερείν δε και τη γενομένη διδασκα

λία, και κατ' ιδίαν τή αναγνώσει της αγίας Γραφής ή

άλλων προς οικοδομην χρησίμων συγγραμμάτων, έτι

δε και τη κατ' οίκον προσευχή, και τη εξετάσει του

βίου, και περί τα έργα της ελεημοσύνης και της φιλα

δελφίας ασχολείσθαι φεύγειν δε πάσαν επίπονον σω

ματικήν εργασίαν, εκτός κατεπειγούσης ανάγκης, και
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πάσαν διεξαγωγήν των κοσμικών πραγμάτων, και πά

σαν επιχείρησιν ταράττουσαν την κοινήν ησυχίαν, και

τον της εορτής σκοπόν ματαιούσαν. Διττά ούν τα του

ειρημένου καθήκοντος, τα μεν καταφατικά, τα δε απο

φατικά διό και ουκ άχρηστον μικρά τινα περί εκα

τέρων υπομνήσαι. Πρώτον μεν γαρ είρηται, ότι άπαν

το πλήρωμα των πιστών παραστήναι δεί ταίς εν τω

ναώ συνάξεσι κατά την ημέραν της εορτής. Αλλά του

καθήκοντος τούτου εξαιρούνται ά, τα νήπια, μέχρι του

έκτου ή του εβδόμου έτους από της γεννήσεως

αυτών, διά τό μήπω είναι εν χρήσει του λογικού, μηδέ

γινώσκειντας πρώτας και καθολικωτέρας της πίστεως

αληθείας β', οι παράφρονες γ', οι δέσμιοι δ', οι α

σθενείς και κλινήρεις, και οι τούτων θεράποντες έ, των

στρατιωτικών, όσοι αν εν υπηρεσία τότε ώσι ς', πάν

τες, όσοι παριστάμενοι διακινδυνεύουσι την υγείαν, ή την

ζωήν, ή την αθωότητα και την περιουσίαν αυτών πάν

τα γάρ ταύτα ισχυρά αίτια κρίνονται, ίνα της ιεράς

συνάξεως απολίπηται τις οι δε λοιποί πάντες προσελ

θείν οφείλουσι και παραστήναι μετά της δεούσης ευλα

βείας, και μηδέποτε εξ αμελείας ή ολιγωρίας απολι

πέσθαι. Αθετούσιν άρα το καθήκον και την της εκ

κλησίας εντολήν ά, οι επί μικρά τινι προφάσει των ιε

ρών συνάξεων απολειπόμενοι β, οι μόνω τω σώματι

παριστάμενοι, τη δε διανοία αλλαχού περιϊόντες γ, οι

εν καιρώ της ακολουθίας απρεπώς και ασέμνως διά

γοντες, ληρούντες, σαρκάζοντες, ή αστεϊζόμενοι. Το

γαρ της τελετής αξίωμα μέγα εστί, και σέβας βαθύ

τατον και σπουδήν απαιτεί, διό και η εκκλησία ουχ

απλώς παρίστασθαι παραγγέλλει, αλλά μετ' ευλαβείας

και προσοχής και κατανύξεως, Εν αυτή γάρ και θύμα

και μυσταγωγός αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο μεσίτης ή
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μών και συνήγορος προς τον πατέρα, ο δούς υπέρ των

αμαρτιών ημών το πανάχραντον αυτού αίμα και την ζωήν.

Είτα δε, και εγκαρτερείν και παραμένειν τη εν ταις

συνάξεσι γινομένη διδασκαλία. Τούτο ου μόνον εκκλησιας-ι

κός κανών, αλλά και αυτή του Σωτήρος ή εντολήδιακελεύε

ται, εντείλαμένου τους εαυτού μαθηταίς, ίνα απελθόντες δι

δάξωσι και μαθητεύσωσι πάντα τα έθνη, και προσθέντος το,

«Ο ακούων υμών, εμού ακούει, και ο αθετών υμάς, εμε α

θετεί, ο δε έμε αθετών, αθετεί τον αποστείλαντά με

(α). » Συστήσας ούν εν τη αυτού εκκλησία το του δι

δάσκειν αξίωμα, ήβούλετο πάντως και ακούειν αυτού

τους πιστούς. « Η γαρ πίστις, ή φησιν ο θείος Από

στολος, εξ ακοής, η δε ακοή διά ρήματος Θεού » (β).

Από του Σωτήρος ημών Χριστού μέχρι και νυν ή του

θείου λόγου διδασκαλία θεωρείται ως η αρίστη των της

πίστεως γυμνασιών, και επιτηδειοτάτη εις το μεταδιδό

να την γνώσιν τών της πίστεως θείων και σωτηριω

δών διδασκαλιών τους ανθρώποις, και οικείας αυτοίς

αυτάς αναδείξαι. Και τοιαύτη όντως υπάρχει πόθεν

γαρ άλλοθεν εγγένοιτο ταίς ψυχαίς ή προς τον Θεόν

αγάπη; πόθεν δε η ευσέβεια και ο φόβος, ή η ενάρε

τος πολιτεία πόθεν, ει μη εκ της διδαχής, και μάλιστα

της δημοσία γινομένης, εις ην έξεστι παντί τω βουλο

μένω προσιέναι τε και ακούειν ; "Ωσπερ τοίνυν παντός

πιστου καθήκον το τη ιερά μυσταγωγία παρίστασθαι,

ούτω και το τη διδαχή παραμένειν. Τρίτον δε, και εγκύπτειν

τη της Γραφής αναγνώσει και τη των άλλων των προς

οικοδομήν επιτηδείων λόγων εν τη ημέρα της εορτής,

και προσκαρτερεί τη κατ' ιδίαν προσευχή και τη

του βίου ερεύνη, και τα έργα της ελεημοσύνης και φι

(-) Λουκ. Ι. 16. (6) Ρομ. . 11.
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ν

λανθρωπίας επιτελείν, και ευσεβώς τάς θείας ευεργεσίας

αναλογίζεσθαι, ουδενί χρόνω ούτω προσήκει, όσον τη

της εορτής ημέρα. Διό, φησιν η θεία Γραφή, « Θρησκεία

καθαρά και αμίαντος παρά τω Θεώ και πατρί αύτη ε

στίν, επισκέπτεσθαι ορφανους και χήρας εν τη θλίψει

αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου (α) »

το βοηθείν τοις πένησι, και ανορθούν τους κατερραγ

μένους, και επισκέπτεσθαι τους ασθενείς, και διδάσκειν,

τους αμαθείς και τους μικρούς και ακάκους, και ταύτα

εν αγάπη καθαρά και φιλαδελφία γινόμενα, πλείστου

εισιν άξια, και πρεπόντως αν ταύτα την εορτήν ώς α

ναπαύσεως και ήσυχίας ημέραν επιτελοίτο ταύτα γαρ

και αγιασμός εστι της εορτής. Το δε παρείναι μόνον

τη ιερουργία, μηδέν δε πλέον ευσεβές έργον εργάσασθαι, -

ουχ όλον ουδε τέλειον το καθήκον αποπληρoί. Χείριστον

δε πάντων το εν αθύρμασι και παιδιαίς, ή εν μέθαις και κώ

μοις και ασωτείαις, ή και εν απραγμοσύνη διάγειν. Ου

γαρ ούτως αι εορται αγιάζονται, αλλ' όταν ημείς προς τον

ημέτερον αγιασμόν εν αυταίς και προς την του βίου διόρ

θωσιν αγωνιζώμεθα. Και ταύτα μέν έστιν α δεί πράτ

τειν, ρητέον δε και α δεί φεύγειν.

S. 49. Εν τη Παλαιά Διαθήκη ενετείλατο ο Θεός τοίς

Ισραηλίταις ακριβώς τε και απαραβάτως τηρείν τα σάβ

βατα, θάνατον τώ αθετήσαντι απειλήσας - Οράτε και

τα σάββατά μου φυλάξεσθε σημείον εστι παρ' εμοί και

εν υμίν εις τας γενεάς υμών, ίνα γνώτε, ότι εγώ

Κύριος ο αγιάζων υμάς. Πάς ός ποιήσει εν αυτώ έρ

γον, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ μέρους του λα

ου αυτού. "Εξ ημέρας ποιήσεις έργα, τη δε ημέρα τη

εβδόμη σάββατα, ανάπαυσις αγία τω Κυρίω, πάς δς ποι

(α) Ιακωβ. α. 27.
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ήσει έργον τη ημέρα τη εβδόμη, θανατωθήσεται (α). »

Εκ τούτων ούν δηλον, ότι μέγα και σπουδαίον ή των

σαββάτων τήρησις ου μόνον προς την σωματικήν ανά

παυσιν, αλλά δή και προς την των άλλων μεγάλων και

αγαθών σκοπών επιτυχίαν δοκεί τας γαρ εξ των ημερών

περί την του σώματος θεραπείαν ασχολουμένους, δί

καιoν κρίνεται, μάλλον δε αναγκαίον, μίαν την εβδόμην

τη πνευματική ζωή αφοσιoύν. Όθεν και παντός έργου

του την κοινήν ησυχίαν ταράττοντος, ή τον αγαθόν

σκοπόν της εορτής ματαιούντος, αφίστασθαι εν τη ημέρα

της εορτής δεί. Εισί δε τοιαύτα πάσα επίπονος βιωτι

κή εργασία, και αι δημώδεις παιδιαι, και αι εμπορικαί πα

νηγύρεις, και τα συμπόσια, και οι κώμοι, και αι δικαστικαί

εργασία, κ. λ. Οι μεν ούν Ιουδαίοι ούτως ακριβώς το

σάββατον ετήρουν, ώστε και εις μικρολογίαν και δεισι

δαιμονίαν πολλάκις εξέκλινον, ώς ότε τους μαθητάς του

Κυρίου κατέκρινον, ότι τη ημέρα των σαββάτων, διά

των σπορίμων διερχόμενοι και πεινώντες, έτιλλον στά

χυας (β), τον δε Ιησούν, ότι το σαββάτω τον υδρωπι

κόν εθεράπευσεν (γ). Ο δε Ιησούς ουκ αφίστατο του

αγαθοεργείν εν σαββάτω, λέγων « Το σάββατoν διά τον

άνθρωπον εγένετο, ουχ ο άνθρωπος διά το σάββατον (δ).»

Έξεστιν άρα αγαθοποιείν εν τοις σάββασι μηδεν δι

στάζοντας, μή διά τούτο το σάββατoν βεβηλώται.

Έστι δ' ότε και τας βαρυτάτας εργασίας ανάγκη εν

τη του σαββάτου ημέρα αναλαμβάνειν υπέρ της δι

καιοσύνης και της φιλαδελφίας. Αλλ', ενώ οι Ιουδαίοι

διά της μικρολογίας και δεισιδαιμόνίας δοκούσι περί την

του σαββάτου εορτήν αμαρτάνειν, οι χριστιανοί διά της

(α) Έξοδ. λά. 13-18. (β) Ματθ. ιβ. 1-42. (γ) Λουκ. ιδ'. 1-5.

(δ) Μαρκ. β. 27.
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ολιγωρίας των εορτών έτι βαρύτερον αμαρτάνουσιν, ώς

ταύταις χρώμενοι εις το μάλλον επ' αδείας τη ασωτεία

και ταις σωματικαίς απολαύσεσι παραδίδοσθαι.

S. 50. Επει δε τέλος, δεύτερόν γε,της εορτής και η των

αναλισκομένων δυνάμεων ανάκτησις, διά γαρ τούτο και

ημέραι αναπαύσεως λέγονται, πολλαι δε των αθώων τε

και θεμιτών ηδονών εις αυτό συντελούσι, μάλλον δε και

ενισχύουσιν εις το θαρραλεώτερον τοις πράγμασι

και τη των καθηκόντων εκτελέσει επιχειρείν, ευλόγως

και αύται θεμιται κρίνονται, εάν μόνον τοιαύται ώσιν, ώστε

μηδεμίαν λύμην, ή σκάνδαλον συνεπάγεσθαι, μηδε το κύ

ριον τέλος των εορτών διακόπτειν, μηδέ τή κατά κόρον

ή επί πολύν χρόνον απολαύσει εξαντλείν μάλλον, ή ε

πανορθούν τας σωματικάς δυνάμεις. Πάσης γαρ ηδονής

ή απόλαυσις προς ουδέν άλλο αφοράν δεί, ή προς την των

δυνάμεων ανάκτησίν τε και ζωοποίησιν, ίνα προθυμότε

ρον τα καθήκοντα επιτελώνται. Ουκ αθέμιτον δε και

ή μετρία και ήσυχος ενασχόλησις προς διάχυσιν του

πνεύματος, και της νωθρότητος απέλασιν, ει μη επί

πολύ, και εκ πλεονεξίας, και χωρίς ανάγκης γίγνοιτο.

Ηττον δ' αθέμιτον λογίζοιτ' αν η κατ' οίκον οικονομία,

εν ή επανορθoύσι τα ιμάτια οι πένητες και τα της τέ

χνης αυτών όργανα, η διατάττουσι τα της τροφής, ν'

έχωσιν ύστερον τα βαρύτερα των έργων αταράχως ε

πιτελείν. Κρείσσον γάρ περί ταύτα είναι, ή καθημένους

εν αργία καταλαλείν του πλησίον, η αισχρολογείν, ή

τη παιδιά και τη μέθη και τη ασωτεία εγκαλινδείσθαι.

Και τοσαύτα μεν περί του εξωτερικού της θρησκείας,

όπερ αεί πολλού άξιον και τίμιον εστί και ευσεβές,

εάν μόνον, ώς είρηται, εκ της έσω αγαθής διαθέσεως

και αγάπης προς τον θεον γίγνηται.
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S. 51. Παράρτημα περί όρκου.

Και η ορκωμοσία, ώς τη εξωτερική του Θεού λα

τρεία προσήκουσα εθεωρήθη, αλλ' ου ράδιον ώρισμένως

απoφήνασθαι περί τούτου. "Ο γάρ όρκος απαίτησις εστι

προς τον Θεόν του παρείναι τοις ημετέροις συναλλάγ

μασί τε και συζητήσεσιν ως μάρτυρα, και κριτήν και

μισθαποδότην Αρ' ούν ουχ αμαρτάνει περί την ευσέ

βειαν και τον θείον φόβον ο ευσεβείν βουλόμενος, ε

πειδαν τή ορκωμοσία δοκή καταναγκάζει τον Θεόν ε

πιστηναι ιδίως τους εαυτού; Υπόνοιά τις τοιαύτη συμ

βαίνει παρά πολλοίς εις τον του Κυρίου λόγον αφορώ

σιν. «Εγώ δε λέγω υμίν, μη ομόσαι όλως έστω δε

ο λόγος υμών ναι ναι, ού ού, το δε περισσόν τούτων,

εκ του πονηρού εστιν (α).» Εκ τούτων φαίνεται μεν

ότι ο Ιησούς απαγορεύει τον όρκον, αλλ' ακριβέστερον

ερευνήσαντες εύρήσομεν, ότι ο λόγος του Κυρίου έτει

νε μάλλον εις απαγόρευσιν των κατ' αυτόν αλλοκότων

του όρκου καταχρήσεων, ου κατέκρινε δε την νόμιμον

του όρκου χρήσιν. Έθος γαρ ήν τοις Ιουδαίοις πάντα

λόγον αυτών, και του μηδενός άξιον όρκω βεβαιούν,

και το πολλάκις και το ψεύδος, περί ου ώρκoμότουν,

συνεγίνωσκον, ώστε ο όρκος εν τω στόματι αυτών κα

τέστη φράσις όλως κενή και ασήμαντος, και διαβε

βαίωσις ή φιλοφροσύνη ματαία. Της τοιαύτης ούν ασε

βούς καταχρήσεως αποτρέψαι βουλόμενος τους εαυτού

ο Κύριος, έλεγε. Πάς λόγος υμών, πάν ναι, ή ού,

ούτω βέβαιον είναι δεί, και απαράβατον και ιερον, όσον

και ο όρκος αυτός. Ο,τι δηλαδή έκαστος προφέρει ώς

(α) Ματθ. έ, 37.

":
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αληθές και ορθόν, τούτο και τοιούτον είναι δεί ατεχ

νώς, εξ αδόλου και ειλικρινούς καρδίας προερχόμενον,

ό,τι δέτις αγνοεί, ου χρή τοις άλλοις ώς αλήθειαν επι

βάλλειν, ουδ' υπισχνείσθαι ό,τι αν μή βούληται, ή μη

δύνηται πράττειν εν τούτοις ουδενός όρκου χρεία. Επει

δ' εν πολλοίς και σπουδαίοις βεβαιώσεως ασφαλούς δεό

μεθα περί της πίστεως και ειλικρινείας των άλλων,

και ουδαμώς άλλως δυνάμεθα δεσμεύειν και στηρίζειν

αυτάς, ή διά της του Θεού επικλήσεως, ίνα αυτός γέ

νηται μάρτυς και κριτής και ανταποδότης, εάν δο

λίως τε και μετά ψεύδους και απάτης πολιτευθή ο ο

μνύων, συνέστη και η τής ορκωμοσίας χρήσις, ήτις

νομίμως τε και ειλικρινώς γινομένη ουκ απαγορεύεται,

S. 52. Διάκρισις του όρκου.

/

Των όρκων, οι μέν εισι διαβεβαιώσεις μετά θείας ε

πικλήσεως της των λεγομένων αληθείας, καθ' ούς δη

λονότι ο ομνύων διαβεβαίοι, ότι εξαγορεύσει καθαράν

την αλήθειαν, άνευ δόλου και απάτης, περί ου ερωτάται,

όσον περί αυτού γινώσκει οι δέ εισιν επαγγελίας,

καθ' ους δηλαδή διαβεβαίοι, ότι έσται πιστος εφ' οίς ε

πηγγείλατο, και εκπληρώσει ταύτα ακριβώς εν ώρισμέ.

νω χρόνω. Ώστε ο μεν της μαρτυρίας αναγκαίως αν

είη απόλυτος, ο δε της επαγγελίας ώρισμένος κατ' αμ

φοτέρους δε ο ομνύων, αυστηρώς υποχρεούται, ίνα κα

θαράν δηλώση την αλήθειαν, ή πιστώς την επαγγελίαν

εκτελέση. Επάγει δε την οφειλήν ταύτην το παρ' ή

μών οφειλόμενον τω θεώ σέβας, δν επικαλούμεθα μάρ

τυρα και κριτήν, και ανταποδότην, έτι δε και η δικαιο

σύνη και η πίστις, ήν δει αγίαν τε είναι και ιεραν διά

παντός εν τοις ανθρώποις, ίνα μη κατά κράτος διαφθα
18
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ρώσιν, αλλά και η αξία της λογικής ημών φύσεως, ήτις

και της αλόγου γένοιτ αν υποδεεστέρα, ει μηκέτι ο όρ

κος μείζονα πίστιν και ασφάλειαν έχοι. Απέστω τοίνυν

του όρκου ά, ο δόλος και πάσα προσποίησις β', η ρα

διουργία και το εν τοις λόγοις αμφίδοξον και απατη

λόν γ', η υποστολή και η έντεχνος διεκφυγή εν τη της

αληθείας ομολογία πάντα γάρ ταύτα τώ της ορκωμο

σίας τέλει διαμάχεται. Επει δε πάντα ταύτα χάριν ιδίου

συμφέροντος γίνεται, επιχειρητέον τη ορκωμοσία πάνυ

πεφυλαγμένως, και προσεκτέον, τίνα τις έχει ενώπιον

αυτού, και οιος, ο παρ' ου ο όρκος απαιτείται, ή ο εν

τώ όρκω επαγγελλόμενος. Ανθρωποι μεν γαρ ασυνεί

δητοι παίζουσι τε και χλευάζουσι τό της ανθρωπότητος

αγιώτατον χρήμα, ένθα αν ηγήσωνται δυνατόν, ή την

ύβριν αυτών ταύτην και ασέβειαν αποκρύψαι, ή κερδά

ναι τι των δε τοιούτων ανθρώπων ουθ' ο όρκος ουδε

μίαν παρέχει ασφάλειαν, ουδ' αποδεκτέον αυτόν επί με

γάλοις δε μόνον πράγμασι, και όπου αν πιθανώτατα

εικάζοιτο πίστις και ειλικρίνεια, ζητητέον τον όρκον,

και γενόμενον αποδεκτέον, άλλως δε, παραιτητέον, ίνα

μή και επιορκίας αφορμή διδώται.

S. 53. Περί επιορκίας και της κατ' αυτήν άμαρτίας,

Διττή τις τυγχάνει και η επιορκία, καθάπερ και η ορκω

μοσία ή γαρ διαβεβαίοι τις μεθ' όρκου ώς αληθές, όπερ

σύνoιδε ψευδές όν, ή υπισχείται ενόρκως, και τοι γινώσ

κων μή υπάρχουσαν αυτώ την δύναμιν ή την θέλησιν

του επιτελέσαι ο υπισχνείται κατ' αμφότερα τοίνυν ε

πιορκεί, ώς εμπαίζων ούτω και Θεώ και ανθρώποις, και

έστιν άντικρυς αθεία, και αίσχος, ώς καταχρωμένου του

επιόρκου ασεβώς το του Θεού πανάγιον όνομα, ίνα ψεί
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σηται και απατήση τον πλησίον. Δια τούτο και παρά

πάσιν ανέκαθεν ενoμίσθη μέγιστον αμάρτημα η επιορ

κία, είτουν ή του όρκου αθέτησις κρίνεται δε το μέ

γεθος αυτού ανάλογον αεί τη εκ της επιορκίας γινομέ

νη τω πλησίον βλάβη, και τώ δι' αυτήν κωλυθέντι

ή ελαττωθέντι αγαθώ κρίνεται δ' έτι και εκ του

κατά το μάλλον ή ήττον ευτελούς σκοπού, δι' δν ή ε

πιορκία γίνεται. Αι δε σεσοφισμένα διεκφυγαι, δι' ών

αγωνίζεται ο επίορκος πολλάκις καλύπτειν το αίσχος

και την ασέβειαν της αυτού επιορκίας, ουδεν ισχύουσι.

Και τώ μεν όρκω της επαγγελίας ενυπάρχει τι, ο δύ

ναται πολλάκις κολάζειν το της επιορκίας αίσχος και

το μέγεθος του κατ' αυτήν αμαρτήματος, οίον, ει επί

τισιν ή επαγγελία εγένετο, α ου συνέβη γενέσθαι, και

ταύτα παρά γνώμην και παρά την προσδοκίαν του ε

παγγελλομένου, ει ή της επαγγελίας εκπλήρωσις α

δύνατος φύσει ή ηθικώς κατέστη ει ο πρός δν ή επαγ

γελία εκουσίως ταύτης παραιτείται ει η εκπλήρωσις

αυτής προς βλάβην ή κίνδυνον γένοιτ' αν τώ προς δν

εδόθη ει παρά της νομίμου αρχής ανηρέθη ή ανεβλή

θη διά τάς του επαγγειλαμένου απροσδοκήτως παρεμ

πεσούσας συμφοράς. Πάντα ταύτα και τα τοιαύτα

της ενόρκου επαγγελίας την οφειλήν ανελείν δύνανται.

Ορίζεται δ' έτι ο της επαγγελίας όρκος υπό των επο

μένων ά, ότι ουδέν άν τις ετέρω επαγγείλατο, ή ο δι

καίως και νομίμως κατέχει β, ότι την επαγγελίαν

ελευθέραν είναι δεί και αυτοπροαίρετον και ακατανάγ

καστον. Αδικον άρα, ή αλλότριον, ή κακόηθες ουκ έ

ξεστιν ουδενί επαγγείλασθαι, ει δε και επαγγείλατο, ουδέν

έχει κύρος ή τοιαύτη επαγγελία, κάν μυρίοις όρκοις

εμπεδoυμένη τυγχάνη, ουδείς γαρ ταλλότρια διατι

θέναι δικαιούται. Ούτω και αι βία και παρά γνώμην

18*
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ή μετά δόλου γινόμεναι άκυροι μένουσιν. Οταν γαρ ή

θέλησις μη ελευθέρα ή, ουδεμία εγγίνεται τώ επαγγει

λαμένω οφειλή, ουδε τώ δεξαμένω την επαγγελίαν δι

καίωμα ουδέν. Πάντα τοίνυν ευσεβή και ενάρετον τηρείν

δεί εν ταις ορκωμοσίας τάδε ά, Μηδέποτε χωρίς κατε

πειγούσης ανάγκης και αιτίας μεγίστης ορκίζεσθαι β,

"Οπου δ' αν ανάγκη τοιαύτη παρή, μετά λογισμού σώ

φρονος και εν γνώσει ομολογείν πιστώς και ακριβώς

την αλήθειαν, μηδέν υποστελλόμενον, χωρίς δόλου ή

ψεύδους γ, Τους της επαγγελίας όρκους απαραβάτως

εις δύναμιν τηρείν δ, Τον δικαίως τε και νομίμως

παρά τε των πολιτικών και των δικαστικών και εκκλη

σιαστικών αρχών απαιτούμενον όρκον μή παραιτείσθαι

μηδε φεύγειν εξ ευλαβείας τυχόν κακώς εννοουμένης,

έ, Μη επιβάλλειν ετέρω αδίκως τε και χωρίς ανάγκης

μεγάλης όρκον. Ούτω γαρ ουκ αν πολλαπλασιάζοιντο

εις κενόν οι όρκοι, οι δε γινόμενοι αγίως τε και τιμίως

και πιστώς, ώς δεί, φυλαχθήσονται,
Ν.-,

S. 54. Περί των θρησκευτικών ευγών.

Η θρησκευτική ευχή oμoία εστί τώ της επαγγελίας

όρκω. Επαγγελία γάρ τις και αύτη προς τον Θεόν

αυτοπροαίρετος του πράξαι τι, ή απoστηναι τινος, ό
- μ' 2' *Ν «ω φυ " 2 ψ. / Μ'

περ θεάρεστον είναι δοκεί. Τοιαύτα δ' εισί ά, πράξεις

τινές προαιρετικαί,ή πράξεών τινων εκούσιος αποχή β',

πράγματα τη του Θεού λατρεία αρμόττοντα Διο και αι

ευχαι εις προσωπικάς διαιρούνται και εις πραγματικάς.

προσωπικαι μεν, επειδάν τις επαγγέληται τω Θεώ πο

λιτείαν τινά αναδέξασθαι, και ακριβώς τε και επιμελώς
- " αν Α' ρη Α' > w 2' 0

εν αυτή διαμένειν, θεάρεστον αυτήν είναι νομίζων πραγ
ν ρ/ " « " ρ' -

ματικαι δε, όταν τις επαγγέληται αναθείναι τι τώ
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Θεώ ώς αρεστον αυτώ. Οίον, του μεν Σαμψών η ευχή

του μηδέποτε αποκείραι τας της κεφαλής τρίχας, μη

δε πιείν οίνον και σίκερα, προσωπική ήν ευχή του δε

Ιεφθάε ευξαμένου εν τη μάχη θυσίαν προσενεγκείν τώ

Θεώ το πρώτον εκ του οίκου αυτού συναντήσαν επα

νελθόντι, εάν νικηφόρος επανέλθη, πραγματική ήν ευχή.

Γίνεται δε η απόλυτος, ή κατά συνθήκην, και διαρκής, ή

πρός καιρόν και εφάπαξ, και παρρησία, η κατά μόνας,

και ενώρισμένω χρόνω, ή αορίστως. Ούτω του μεν

Σαμψών, ην διαρκής, και αόριστος ο της εκτελέσεως

χρόνος, και κατά μόνας εγένετο, και απόλυτος ώρισ.

μένη δε τώ πράγματι μόνω, ήτοι θύσαι αμνόν ή δε του

Ιεφθάε κατά συνθήκην, και εφάπαξ τελεσθησομένη, και

παρρησία γενομένη, κατά δε το πράγμα αόριστος, ήτοι

τό ώρισμένον αυτής έδει επανιόντα νικητήν οίκαδε λα

βείν. Ουδέν δε άλλο διά της ευχής γίνεται, ή προσδε

δέσθαι την άλλως ασταθή και ευμετάβολον θέλησιν μιά

τιν ώρισμένη πράξει θεαρέστω δοκούση. Διό και αγα

θόν τι αεί δεί ταις τοιαύταις ευχαίς ενείναι και ατεχνώς

θεάρεστον επαγγελίας γαρ ούσης της ευχής προς τον

Θεόν το πανύψιστον και πανάγαθον όν, αναγκαίον είναι

ταύτην ά, ηθική και δικαίαν β', μη ανατρεπτικήν του

κρείττονος καθήκοντος γί, πρέπουσαν τη του Θεού δό

ξη και μεγαλωσύνη, και τη του ανθρώπου αξία χω

ρίς γάρ τούτων ουκ αν είη θεάρεστος. «Θύσατέ, φησί,

θυσίαν δικαιοσύνης, και ελπίσατε επί Κύριον. » • Ού

διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου Κύ

ριε ! (α) » Περί τούτων λέγει ο μακάριος Αυγουστίνος

ταύτα « Πολλοί διαφόρους ευχάς εν τη παρούση εορ

τη ποιούσιν, ο μεν έλαιον προσενεγκείν, ή κηρον προς

(α) Ψαλ. έ. 5-6.
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φωτισμόν εν τη νυκτί, ο δε μη πιείν οίνον, ή νηστεύ

σαι χρόνον τινά προ της εορτής, κ. τ. λ. πάντα δε

ταύτα ουχί αι κάλλιστα και μάλιστα πρέπουσαι ευχαι

εισι βουλοίμην δ' αν έγωγε κρείσσόν τι τούτων. Τώ

Θεώ, μήτε φώτων δεομένω, μήτε λαμπάδων, μήτε ε

λαίου, μήτε νηστείας, προσάγαγε αυτώ, όπερ τοσού

του εξηγόρασεν εν σοί, φημιδή την ψυχήν σου. Ίσως

δ ερωτάς, και πώς αν την εμαυτού ψυχήν προσενέγ

κοιμι, ουχί αυτού εστιν ήδη ; Εγώ σοι ερώ, πώς άν

αυτώ την ψυχήν προσενέγκoις, και πώς σε δεί τούτο

ποιείν. Προσένεγκε αυτήν ήθεσιν αγνοίς και αγίοις κε

κοσμημένην, φρονήμασιν αγαθοίς και έργοις κοινωφε

λέσιν, εκκλίνων από του κακού, και ποιών το αγαθόν,

και βδελυσσόμενος πάσαν κακίαν εξ αγάπης προς τον

Θεόν, και προς τον πλησίον, και ευσπλαγχνιζόμενος

τους πένητας και τους ενδεείς, και αφιείς τοίς αδική

σασι τα παραπτώματα. Ταύτα δήπoυ θεαρεστότερα

πάσης εστί προσφοράς. » (α) Ούτω και ο μακάριος Αν

τώνιος « Ευχάς εκ κενοδοξίας ή κουφότητος γινομέ

νας, και προς ουδέν ωφέλιμον αφορώσας, χλευάζειν δεί

μάλλον, ή τηρείν ώς απρεπείς και κενάς, οίον το μήβούλε

σθαι ζώου κεφαλής εσθίειν δι'ευλάβειαν εις τον Βαπτιστήν,

και το μη πλύνειν ή νήθειν εν παρασκευή και τα τοιαύτα.

Αι γαρ μωραι των ευχών ουκ έστιν όπως μή τω Θεώ

απαρέσκωσιν. » Ούτω διδάσκουσιν οι άγιοι ούτοι και

μακάριοι άνδρες, οι συν τη αρετή και παιδίαν πλουτή

σαντες. Εκ δε τούτων δηλούται, τί δεί φρονείν περί

των ευχών, όσαι εξ ανάγκης, ή εν κινδύνω απερισκέ

πτως και πολλάκις εν παραφροσύνη γίνονται, οίον το

εύξασθαι τινας εν αιφνιδίω θανάτου κινδύνω απελθείν

(α) Λόγ, εις την γέν, του Κυρίου.

"

ή
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εις τόπον τινά προσκυνήσεως χάριν, ει τον κίνδυνον διαφύ

γοι, ή δώρόν τι τη εκκλησία προσενεγκείν, ει την λύπης

τεκαι ζημίας πρόξενον δίκην κερδάνοιεν κ. τ. λ, ύστερον δε

μήτε καιρόν, μήτε δύναμιν, μήτε περιουσίαν έχοντες,

όπως την ευχήν τελέσωσιν, οφειλέτας δ' εαυτούς διά παν

τός ηγούμενοι, κατατήκονται βασανιζόμενοι υπό της

συνειδήσεως. Αρ' ουχί αρμόττει λέγειν τοις τοιούτοις

το του μακαρίου Αυγουστίνου; «Ουκ εισί ταύτα αι ά

ριστοι των ευχών, κρείσσον τούτων ο Θεός βούλεται.»

S. 55. Περί της ενταίς ευχαίς οφειλής.

"Ολως μεν ούν την ευχήν μετά συνέσεως, και εν

συνειδήσει τελεία του πράγματος, και προς αγαθόν τι

χρή γίνεσθαι απέστω δε ταύτης αλαζονεία και κου

φότης, ώστε νομίζειν διά της ευχής υποχρεούν τον

Θεόν ποιήσαι τα μη προσήκοντα α δέ τις έφθη ευξάμενος,

απαραβάτως τηρείτω μετά πίστεως και προθυμίας. Ού

τως ενετείλατο ο Θεός τοίς Ιαραηλίτας. «Εάν εύξη ευ

χήν Κυρίω τω Θεώ σου, ου χρονιείς αποδούναι αυτήν,

ότι εκζητων εκζητήσει κύριος ο Θεός σου παρά σου, και

έστα εν σοί αμαρτία. Εάν δε μη θέλης εύξασθαι, ουκ

έστιν εν σοί αμαρτία. Τα εκπορευόμενα εκ των χει

λέων σου φυλάξη, και ποιήσεις δν τρόπον ηύξω κυρίω

τω Θεώ σου δόμα, ο ελάλησας τω στόματί σου (α). »

Το μεν γαρ πιστώς και τιμίως τα ώμολογημένα τηρείν,

δόξα της ανθρωπότητος, το δε προσποιείσθαι και αθε

τείν αυτά, αίσχος αυτή μέγιστον διότάς άπαξ γενομέ

νας ευχάς των σπουδαιοτάτων καθηκόντων εστίν ακρι

βώς εκπληρούν, μάλιστα δε, εάν μεγάλα ώσι και σπου

(α) Δευτερ. κγ', 21.
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δαίαι όσω γαρ αύται μείζoυς και σπουδαιότερα, τοσούτω

και η οφειλή του εκπληρούν αυτάς αι δε υφ' όρον τινά

γινόμεναι, εάν μη o τεθείς όρος υπάρξη, ουδεμίαν

επιβάλλουσιν οφειλήν. Ούτω δε και αι προσωπικαι ευχαι

μόνου του ευχομένου εισι, και ουδενί άλλω επάγουσιν

οφειλήν, ώς δυσχερείς τελεσθήναι, και φροντίδος και

πόνου. δεόμενα, α ουδενί έξεστιν άλλοις επιβάλλειν,

εκτός εκουσίου και αμοιβαίας συγκαταθέσεως τούτο και

περί των πραγματικών ισχύει ευχών. Εισί δε και τινες,

αμετάδοτοι όλως, οίον το τηρήσαι τας καλουμένας συμ

βουλάς του Ευαγγελίου, ώστε εν πενία διηνεκεί τον

βίον διατελέσαι, ή εν παρθινία, κ. τ. λ. Ουδείς γαρ αν

ταύτα παρ' άλλου δέξατο.

- S. 56. Επει δ, ώς είρηται, τας ευχάς περιεσκεμμένως

τε και εν πλήρει του πράγματος συνειδήσει δεί γίνε

σθαι, και προς αγαθον αεί, ουκ έξεστιν, οίς διά τό της

ηλικίας άωρον η αναγκαία γνώσις τε και σκέψις ελ

λείπει, τοιαύτας εύχεσθαι ευχάς κάν δε εύξωνται, ου

δεν έχουσι κύρος ούτω και οι αιφνιδίοις τε και απροσδοκή

τοις δυστυχήμασι περιπίπτοντες, και υπό σφοδρών ορμών

τε και παθήσεων ή υπό ταραχής και τρόμου της ψυχής

κατεχόμενοι. Και όλως δε πολλής προσοχής και προνοίας

εν ταις ευχαίς δεόμεθα πολλάκις γαρ και αι άρισται

και ηθικώταται δοκούσαι, επειδαν διαρκείς ώσι διά παν

τός του βίου, γένoιντ' άντισι τραύμα της συνειδήσεως

ανίατον. Μηδεις ούν ευχήν διά βίου, χωρίς ανάγκης,

ευχέσθω αρκετον γάρ τοις πλείστοις το κοινόν βάρος των

εντολών εν αγαθότητι καρδίας βαστάζειν, ποιoύντας ο

πράττειν δύνανται αγαθόν. Ει δέ τις και τι πλέον δια

πράξεσθαι δείν οίεται, αναδεχέσθω και τούτο, και επι

τελείτω εφ' όσον εγχωρεί, αλλ' όπου ουδεμία επίκειται

ανάγκη, μη επιτιθέσθω εφ' εαυτόν βάρος, όπερ ου δύναται



Η Θ ΙΚΗΣ ΜΙΕΡ Β'. 265

βαστάσαι, Ούτος ο κανών και τοις πνευματικούς, τους

τους λογισμούς δεχoμένοις των πιστών, αναγκαίος υ

πάρχει. Προσεχέτωσαν δε μάλιστα τη της παρθενίας

ευχή, και τη των άλλων των ούτω σπουδαίων, όταν

άνθρωποι απερίσκεπτοι ραδίως αν τοιαύτα εύχεσθαι δο

κώσι, και παραινείτωσαν αυτοίς δοκιμάζειν εαυτούς πρώ

τον εφ' ικανόν χρόνον, και του ακαίρου ζήλου απο

τρεπέτωσαν. Ταύτα και περί των ευχών, ώς τη ε

ξωτερική λατρεία του Θεού και τούτων αναφερομένων

και δι' αυτών ο περί των καθηκόντων λόγος των προς τον

Θεόν περατούται,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

> "2" ν η - ι " «Ν Λ. *

Ενώ τα εις εαυτόν καθήκοντα διδάσκονται

S. 57. Εισαγωγή.

Τα μεν άχρι τούδε διαγεγραμμένα καθήκοντα δεικνύ

ουσι την προς τον Θεόν ημών σχέσιν, εξής και προέρ

χονται, υπαγορευόμενα και υπό του λογικού ώς κανόνες

της παρ' ημών οφειλομένης αγάπης και διαγωγής προς

αυτόν,παρ' ού και το είναι και το ζήν έχομεν, και πάντα τα

χαρίσματα, οίς πάντων διαφέρομεν των επί γης κτισμά

των, και εις τέλος κράτιστον παρά της αυτού αγαθότη

τος προωρίσθημέν τε και εκλήθημεν. Τούτοις δε παρέχει

και η θεία Γραφή το κράτιστoν κύρος εντελλομένη το

«Αγαπήσεις κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας

σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της ι

σχύος σου, και εξ όλης της διανοίας σου (α).» Ο δη

λοί παντός του βίου σου η ψυχή έστω το προς αυτόν

(α) Λουκ ί, 27.
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βαθύτατον σέβας, και η τελεία και θερμοτάτη αγάπη,

και η λατρεία και η προσκόλλησις διότι αυτός εστιν ο πα

τήρ σου, δς εποίησέσε και έπλασέ σε, αυτός ο τροφεύς

και συντηρητής σου και κηδεμών και προνοητής, αυτός έ

σται και ο δίκαιος κριτής και ανταποδότης σου, αυτόν κατά

πάντα μιμου ώς αρχέτυπόν σου, η δ’ αυτού τελειότης,

εναργώς, όσον ένεστι, κατανοηθείσα, έστω σοι πανταχού

στάθμη των διανοημάτων και των έργων και πάσης

της ενεργείας σου. Ούτω γαρ έσται σοι, όπερ έφη ο θείος

Παύλος «Εν αυτό ζήν και κινείσθαι και είναι (α)». Το

μεν ούν ούτως έχειν πρός τόν Θεόν η προς αυτόν η

μών ιερά τε και αναλλοίωτος απαιτεί σχέσις, αλλά τού

τω συνήπται και συνδέδεται αχωρίστως και η προς τον

άνθρωπον οφειλομένη αγαθή γνώμη ημών και διαγωγή, δς

την εικόνα εκείνου φέρει ο μεν γαρ Θεός εστιν η

αιώνιος και αναλλοίωτος αυτοαγαθότης, ο δε άνθρωπος

υπάρχει και αυτός δυνάμει αγαθός, ήτοι ικανός και προω

ρισμένος, ίνα μιμούμενος τον ποιητήν αυτού, αγαθός

γένηται, και της θείας αγαθότητος κοινωνός και συμ

μέτοχος. Ένεστι γαρ αυτό το λογικόν, ώ το αγαθόν

διακρίνει, αλλά και το αυτεξούσιον, ώ το γνωσθεν α

γαθον αιρείσθαι τε και κατορθούν δύναται δια τούτο

και έκαστος των ανθρώπων, εξ αυτού θεωρούμενος,

αγάπης τε και τιμής υπάρχει άξιος. Εκ τούτου η δευ

τέρα εντολή του Θεού « Αγαπήσεις τον πλησίον σου

ώς σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος

ο νόμος και οι προφήται κρέμανται » (β) αποφαίνεται

ο κύριος και θεός ημών Ιησούς Χριστός, όπερ δηλοί,

ότι εκ των δύο τούτων εντολών γεννώνται πάντα τα

λοιπά, όσα, και υπό του νόμου παραγγέλλονται, και υπό

(α) Πραξ. ιζ. 28. (β) Λουκ. ί. 28.
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των προφητών και των άλλων αγίων ανδρών ανέκα

θεν περί του κατ' αρετήν βίου ερρέθησαν. Αξιον δ'

αναμνησθήναι ενταύθα και τον λόγον του ηγαπημένου

μαθητού του Κυρίου. « Αγαπώμέν, φησι, τον Θεόν, ότι

αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη, ότι αγαπώ

τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν

ο γαρ μή αγαπών τον αδελφόν αυτού, δν εώρακε, τον

Θεόν, δν ουχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν; Και ταύ

την την εντολήν έχομεν απ' αυτού, ίνα ο αγαπών τον

Θεόν, αγαπά και τον αδελφόν αυτού (α). » Εκ τούτων

ούν δήλον το ειρημένον, ότι τα προς τον Θεόν και τα

προς τον άνθρωπον καθήκοντα συνέχονται εν αλλήλοις

και αχώριστα διατελούσι. Το δε θαυμαστόν, ότι ου μό

νον εν ημίν αυτοίς, αλλά και εν εκάστω των πλησίον

εξίσου δεί παρ' ημών τιμάσθαι και αγαπάσθαι τον άν

θρωπον, ώς πανταχού ικανόν τε και κεκλημένον προς

την θείαν ομοίωσιν και τελειότητα, καθάπερ και ο

πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστί. Το ούν παρά

παντος τώ ανθρώπω τώ εν ημίν αυτοίς, και εν τω

πλησίον οφειλόμενον ώδέπως αν εν κεφαλαίω ρηθείη.

Τίμα και αγάπα τον άνθρωπον ώς εικόνα Θεού και

κεκλημένον εις το εξομοιωθήναι αυτώ, τώ πατρί ημών

τώ εν τοις ουρανοίς. Μηδέποτε πράττε τι προς τον

άνθρωπον ανοίκειον τη γενέσει, τη αξία και τη κλή

σει αυτού. Τούτων το μεν, καταφατικώς, το δε, αποφα

τικώς εκφράζει το προς τον άνθρωπον κυριώτατον ή

μών καθήκον.

Σημ. Αναγκαιότατόν εστι το μαθείν άπαξ διά παντός

εκ της αληθούς όψεως θεωρείν τον άνθρωπον. Τούτο

γαρ και μόνον παρέχει λόγον αποχρώντα και βάσιν α

(α) Ιωάν. Δ'. Επιστ. δ'. 19.

Φ
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κράδαντον της προς αυτόν οφειλομένης τιμής και α

γάπης. Έστι τοίνυν ου μόνον αριστούργημα της του

Θεού παντοδυναμίας τε και σοφίας και αγαθότητος, αλ

λά δή και προς την θείαν αφομοίωσιν κεκλημένος διά

των εν αυτώ υψηλών χαρισμάτων διό και υπό την ε

ξαίρετον και διηνεκή αυτού πρόνοιαν και αγάπην και

το έλεος διατελεί, και τίμιον και μέγα και ιερόν ενώ

πιον αυτού φαίνεται. Ο αν ούν ποιή τις τώ ανθρώπω

αγαθόν ή κακόν, τούτο ώς εις εαυτόν αναγόμενον θε
κι, " Α" «η ψ. - Α' * ν 9 . Α 4

ωρεί ο Θεός ου γαρ μόνον επιβλέπει επί την εαυτού,

" " W \

εικόνα, αλλά και προίσταται ταύτης πανσόφως και δι

καίως και αγίως, και δια τούτο άψαυστον χρή υπό χει

ρών βεβήλων διαμένειν.

S. 58. Περί της εις εαυτόν οφειλομένης τιμής και αγάπης, "

Επειδή η θεία εντολή μέτρον ώρίσατο της προς τον

πλησίον αγάπης και τιμής την προς ημάς αυτούς τι

μήν και αγάπην, διά τούτο και περί ταύτης πρώτον

δοκεί λέγειν, είτα δε και περί εκείνης. Τιμή τοίνυν

και αγάπη δύο διάφορα μέρη εισί της μιάς και της

αυτής αγαθής γνώμης, ην ώς ιερόν πυρ εν τη καρ

δία ημών άσβεστον διατηρείν οφείλομεν προς τον άν

θρωπον, ώς αριστούργημα του Θεού και εικόνα αυτού,

και υπό το πατρικόν αυτού βλέμμα διηνεκώς διατελούνται

πάντα γάρ ταύτα εσμέν αληθώς ήμείς τε και πάν το

ομόφυλον, Και τιμή μέν έστιν η εξαίρετος φροντίς του

απέχειν πάντων των τώ τιμωμένω ανιαρών ή βλαβερών

όπωςδήποτε γενομένων. Αγάπη δε, το προθύμως ανα

δέχεσθαι και πράττειν πάντα τα αυτώ ήδέα τε και ώ

φέλιμα. Αμφότερα δ' όμου παρίστησι το υπο της αγί

ας Γραφής εννοούμενον υπό την λέξιν αγάπη και ει
"
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τον εν ημίν άνθρωπον αφορά, αυτοτιμή και αυτοαγάπη

καλείται. Δεικνύονται δε, ή κατά καιρον εν πράξεσί τισιν,

ή εις γνώμην μόνιμον και διαρκή μεταβάλλονται. Και

το μεν πρώτον μικρόν ώφελεί, το δε δεύτερον υπάρχει

το καθήκον και η κλήσις πάντων ημών, όπερ ουκ άλ

λως κατορθούται, ή θεωρουμένου του ανθρώπου, ώς εί

ρηται, εκ της σχέσεως αυτού προς τον Θεόν. "Ίνα δε

μή και ψευδής αυτοτιμή και αυτοαγάπη αντί της γνη

σίας και αληθούς εισχωρή, σημειούσθωσαν ενταύθα οι

κυριώτεροι των χαρακτήρων, οις αύτη από της ψευ

δους διακρίνεται.

S. 59. Περί των της γνησίας αυτοτιμής

και αυτοαγάπης χαρακτήρων.

Την προς εαυτόν τιμήν και αγάπην, ίνα γνήσια και

αληθείς ώσι, δεί είναι ά, εύτακτον β', δικαίαν γ', γεν

ναίαν δ', σταθεράν ε, τώ ειρημένω της πίστεως

δόγματι επωκοδομημένην. Χωρίς γαρ τούτων ουκ έτ άν

είη αυτοτιμή και αυτοαγάπη, ει μη κατά δόκησιν. Και

εύτακτος μέν έστιν, επειδαν μή μόνον την σάρκα θερα

πεύη, αλλά και το πνεύμα ούτως, ώστε μη θάτερον θα

τέρω λυμαίνηται. Δικαία δε, επειδαν μηδενός παρ' εαυτή

καταφρονή, μηδένα βλάπτη, εν οίς δικαίως αξιοί ή κέ

κτηται. Γενναία δε, επειδαν πάσαν μεν πρόσκαιρον ώ

φέλειαν ή ήδονήν ανοίκειον τη του ανθρώπου αξία και

τη κλήσει εξουθενή, μηδεμίαν δε δυσχέρειαν ή πόνον, ή

κίνδυνον φεύγη, όπως την οικείαν αξίαν διατηρήση, και

προς την εαυτού κλήσιν προβαίνη. Μόνιμος δε και στα

θερά, όταν, απο της νεότητος μέχρι της εσχάτης αυ

του αναπνοής, τιμά εαυτόν, και κατά το θείον θέλημα

χρήται, μηδέποτε εις κτηνωδίαν εκπίπτων, μηδέ της
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εν αυτώ θείας εικόνος επιλανθανόμενος, μηδ' ότι ύπο

την προστασίαν αεί και την αγάπην και την εποπτεί

αν του θεού διατελεί. Ο γαρ αίφνης, ώς αστραπή δι

εγειρόμενος, και πάλιν εν ακαρεί αφανιζόμενος ενθου

σιασμός, ουδέν ώφελεί και ο μη θεωρών ούτως εαυτόν,

ώς αριστούργημα της παντοδυναμίας, της σοφίας, και

της αγαθότητος του Θεού, και ώς εικόνα αυτού ζώ

σαν, ής αδιαλείπτως κήδεται, και προνοεί, ου δύναται

αληθώς και καθαρώς αγαπάν και τιμάν εαυτόν, αλλά δό

κησις μόνη αν είη ή τούτου εις εαυτόν αγάπη, ουχί

δε γνησία και αληθής αυτοαγάπη, ουδ' αυτοτιμή, δι' ής

έκαστος δείκνυσι, πόσον πέπoιθεν επί τον Θεόν, ώς την

εικόνα αυτού εν εαυτώ σεβόμενος. Ο δε μη ούτως αγα

πων μηδε τιμών την εν εαυτώ ανθρωπίνην φύσιν, αλλά

περί μόνον το σαρκικόν αυτής θέλημα ασχολούμενος,

και τούτο θεραπεύων, δήλός εστι μηδέν το εν αυτή θείον

νομίζων, διό και επισφαλής, μάλλον δε επικυνδυνώτατος

τοις άλλοις ανθρώποις ο τοιούτος γίνεται, ώς προς πάν

κακόν, επειδαν μη υπ' άλλου προσκαίρου λόγου κωλύ

ηται, πρόθυμος και επιρρεπής. Ομολογητέον δε, ότι γνη

σία και αληθής αυτοτιμή και αυτοαγάπη σπανιωτάτη

εν τοις ανθρώποις ευρίσκεται, διά την κουφότητα και

και το αμέριμνον των πολλών, και δια την άγνοιαν της

καθ' ημάς αξίας και του προορισμού, και διά την εις

τα πρόσκαιρα και τα σαρκικά προσκόλλησιν αυτών. Ο

βουλόμενος ούν αληθώς, καθάπερ δίκαιον και πρέπον, α

γαπάν και τιμάν εαυτόν, φυλαττέσθω επιμελώς από πάν

των τούτων, ώς πολεμίων.

S. 60 Περιγραφή των εις εαυτόν καθηκόντων,

Ο άνθρωπος εκ ψυχής τε και σώματος συνίσταται

και το μεν σώμα όργανον τυγχάνει της ψυχής, δι' ου
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αύτη εν τώ αισθητω κόσμω δηλούται και ενεργεί η δε

ψυχή πάλιν ζωοποιούσα το σώμα αιτία πάσης κινήσεως

και ενεργείας αυτού γίνεται. Αμφότερα τοίνυν ταύτα

ιδίας εκατέρον επιμελείας δέονται, ίνα, οια δεί είναι κα

τα την φύσιν και τον σκοπόν αυτών, γένωνται, και ου

δέτερον αν αυτών, χωρίς της δεούσης επιμελείας, του

τέλους αυτού εφίκοιτο. Αύτη δε η επιμέλεια τε και θε

ραπεία τούτων τα προς εαυτόν καθήκοντα του ανθρώ

που συνιστάσιν, α δεί εξ αγάπης τε και τιμής προς την

εν εαυτώ ανθωπίνην φύσιν εκπληρούν. Ερούμεν τοίνυν

πρώτον τίνα τα κυριώτερα εκάστου προς όλον εαυτόν

καθήκοντα, είτα δέ τίνα τα προς το εαυτού σώμα ιδί

ως, και τελευταίον τίνα τα προς το πνεύμα,

S. 61. Περί των εις εαυτόν εν γένει καθηκόντων,

Σώμα και πνεύμα συνήπται εν τώ ανθρώπω ομού,

αδιαλείπτως εκάτερον προς το έτερον επενεργούν και

ουκ αλόγως η τοιαύτη υπάρχει συνάφεια και αμοιβαία

επενέργεια. Το μεν γαρ πνεύμα τέλος έχον την προς

τον Θεόν εξομοίωσιν, προώρισται και μανθάνειν αεί α

κριβέστερόν τε και εναργέστερον πάν το αληθές, και α

γαθόν, και δίκαιον, και καλόν, και πρέπον, έντε τώ αι

σθητώ και τώ νοητώ κόσμω, ίν, ύστερον και ενεργείν

κατά την αυτού ορθήν γνώσιν δύνηται, και ούτω μάλ

λον εις τον Θεόν, την πρώτην αυτού πηγήν και

αιτίαν και το αρχέτυπον, ανυψώται. Προς δε τούτο και

του σώματος, οια δή οργάνου, δείται ακατανόητον γαρ

ημίν, πώς αν, έν γε τώ παρόντι, χωρίς οργάνου του σώ

ματος, η γνωσίν τινα το πνεύμα κτήσαιτο, ή εκτός ε

αυτού ενεργήσειεν. "Οσω άρα χρονιώτερος ο τού σώ

ματος μετά του πνεύματος διαμένει σύνδεσμος, τοσούτω
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και ονησιμώτερον προς την του τέλους επιτυχίαν και

όσω ισχυρότερόν τε και ακεραιότερον το σώμα διατη

ρείται, τοσούτω και επιτηδειότερον όργανον υπάρχει τώ

πνεύματι προς αυτό τούτο. Του δε σώματος εκ πολλών

και διαφόρων μελών συνισταμένου, ώρισμένην έκαστον

θέσιν τε και ενέργειαν έχει, και τη ασκήσει πολλώ ε

πιτηδειότερα πάντα γίνεται τό πνεύματι προς τας δι

αφόρους εργασίας, αλλά και φθαρήναι, η κολοβοθήναι

παντοιοτρόπως ενδέχεται. Εάν ούν ή όλον το σώμα, ή

τινα των αυτού μελών φθαρώσιν, αναγκαίως αφαιρείται

το πνεύμα το όργανον του προβαίνειν επί το αυτού τέλος,

Εάν δε και κατά κράτος ούτω διαφθαρή όλον, ώστε και

διαλυθήναι, ουκ έτι λείπεται τό πνεύματι όργανον ένγε

τώ παρόντι, όπως περαιτέρω προς το τέλος αυτού προ

βή. Και η μεν ολική του σώματος φθορά άφυκτον,κα

τα τoν της φύσεως νόμον, ώς είρηται τώ γενάρχη

«Γη εί και εις γην απελεύση» (α). ή ώς φησιν ο θείος

Παύλος « Απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν. »

(β). Επεγένετο δε η ανάγκη αύτη εκ της του πρώτου

ανθρώπου παραπτώσεως, ώς ή θεία Γραφή διδάσκει ,

«Ώσπερ δι' ενός ανθρώπου εις τον κόσμον η αμαρτία ει

σήλθε, και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως εις
ρ»

πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν » (γ). Ούτος δε ο

θάνατος, ός εστιν η τελεία του σώματος καταστροφή και

διάλυσις, ου τυχαίον, ώς δοκεί τισιν, αλλά κατά βού

λησιν της θείας προνοίας, ώς και πάντα τα εν τώ κό

σμω γινόμενα, συμβαίνει. Διττώς δ' επιγίνεται, ή διά φυ

σικών δενάμεων εσωτερικώς ή εξωτερικώς ενεργουσών,

ή διά προαιρετικώς κινουμένων ιδίων ή αλλοτρίων. Και

εν πολλοίς μεν, προνοών τις και φυλαττόμενος, δύναται

(α) Γεν. (β) Εβρ. θ'. 27. (η "Ρωμ. έ. 12.
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τον της ζωής κίνδυνον διαφυγείν, ουχί δε και εν πάσιν

ουδε πανταχού και όταν μεν δύνηται, παντί σθένει προσ

ήκει κωλύειν την του βίου κατάλυσιν, κάν μεγάλας

θυσίας υποστήναι προς τούτο δέη, εάν μόνον δικαίoις τε

και νομίμοις χρήται τοίς τρόποις άλλως γαρ, εκουσίως

αποστερεί εαυτόν την δύναμιν του προβήναι επί το ίδιον

τέλος, όπερ αθέμιτον πάντως εστί και ομολογείται. Του

γαρ τέλους, προς ο δείσπεύδειν ημάς, ώς πορρωτάτω

κειμένου, αφροσύνη και αδικία μεγίστη εις εαυτόν υ

πάρχει αφαιρείν οίκοθεν την επί τα πρόσω πρόο

δον. Εντεύθεν ούν ευρίσκεται καθήκον απόλυτον το μη

δέποτέ τινα ταϊς εαυτού δυνάμεσι χρώμενον, εν γνώ

σει τε και εκουσίως λύειν τον του πνεύματος προς το

σώμα σύνδεσμον, μηδ' υπ' αλλοτρίας δυνάμεως κατ'

ανάγκην, ή κατά προαίρεσιν ενεργούσης, εάν διαλυθήναι,

αλλά φυλάττεσθαι, όσον ένεστι, και ανθίστασθαι, ει μή

τινα καθήκοντα κρείττονα την υπ' αλλοτρίας δυνάμεως

διάλυσιν της ψυχής από του σώματος επιβάλλουσιν.

S 62. Περί της αυτοκτονίας, ότι

αθέμιτον και κακόηθες.

Τώ ειρημένω σπουδαιοτάτω καθήκοντι αντίκειται η

αυτοκτονία, καταστροφή και διάλυσις της ζωής εκ προ

αιρέσεως ούσα. Διττώς δ' αν και αύτη πράττοιτο, ή

γαρ αμέσως και σκαιώς, επειδάν τις εκουσίως επιβά

λη ούτω χείρα εις την της ζωής κατάλυσιν, ώστε α

νάγκη τον θάνατον επελθείν, ή εμμέσως και πλαγίως,

επειδαν τοιαύτα πράττη, εξ ών αναγκαίως ενεργείται

κατά μικρόν η κατάλυσις της ζωής και αύτη δε, ή ε

πίτηδες και λελογισμένως, η ουκ επίτηδες μεν, αλλ'

όμως εν συνειδήσει, ότι εκ των τοιούτων αυτού πρά

19



ή
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ξεων δύναιτ αν, ή δέοι συμβηναι τούτο. Κυρίως τοίνυν

αυτοκτονία, κατά ταύτά, έστιν, επειδαν ή άμεσος, ή η

έμμεσος κατάλυσις της ζωής εν τη του πράττοντος

γνώμη και τη συνειδήσει κέηται ή δε εκ πράξεως,

καθ' ήν ουδέποτε ο πράττων κατάλυσιν της ζωής διε

νοήθη, και το επίμεμπτος και αμαρτωλή, ουδέποτε μέν

τοι ορθώς αν κληθείη αυτοκτονία κυρίως, ήπερ εστι το

μέγιστον των υπό του ανθρώπου πραττομένων αμαρτη

μάτων και τούτο, όσω μάλλον εν γνώσει, και εν α

ταραξία του πνεύματος γίνεται, και όσω το τέλος,

προς ό, αγεννέστερον, τοσούτω μείζον κρίνεται, καθάπερ

και η επ' αυτώ ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων,

Έστι γαρ, πρώτον μεν αρπαγή και σφετερισμός ασε

βής της του Θεού εξουσίας και του δικαιώματος είτα

δε και κακούργημα μέγιστον προς την εν εαυτώ αν

θρωπίνην φύσιν και τελευταίον προς πάσαν την κοι

νωνίαν, εξαιρέτως δε προς τον ίδιον οίκον αδίκημα

μέγιστον. Το μεν πρώτον, ότι ο αυτόχειρ δοκεί βού

λεσθαι διδάξα, η επιβαλείν τω Θεώ το πρακτέον,

πράττων αυτός αυθαιρέτως, όπερ έδει μόνω τω Θεώ

αφιέναι πράξαι, ότε αν ευδοκoίη, και αφανίζων αγνω

μόνως την παρά του Θεού φιλανθρώπως τε και πανα

γάθως γενομένην αυτώ προς το αγαθόν μεγίστην των

ευεργεσιών, το δε δεύτερον, ότι ο αυτόχειρ, χωρίς δι

καιώματος, αλλ' αδίκως τε και αυθαιρέτως ανατρέπει

τον του ανθρώπου προορισμόν, το προβαίνειν αεί επί

την πρός τόν Θεόν εξομοίωσιν, εν ή η αξία και η μα

καριότης και το όντως αγαθόν εκάστου υφίσταται, μη

δεν λογιζόμενος, πόσον ήδη προς το εαυτού τέλος προέ

βη, ή πόσον αν έτι προκόψειεν, ει έτι εν τώ βίω διέ

μενε, και ορθώς αυτό εχρήτο. Αδίκημα δε μέγιστον

προς άπασαν την κοινωνίαν, ήπερ προσδοκάν εδικαιού
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το παρά του αυτόχειρος είναι αυτή μέλος χρήσιμον

και αγαθοποιόν, ο δε αισχρώς τε και αγεννώς την προσ

δοκίαν ταύτην εξαπατών, ότε, ει ήβούλετο, πολλά έτι

αγαθά ποιείν ήδύνατο, χωρίζεται απ' αυτής, κηρύττων

οιονεί διά τούτου, ότι ουδεν αυτώ περί της κοινωνίας

μέλλει, ουδε περί του εύ ή κακώς έχειν αυτήν. Ούτω

δε και προς τον ίδιον οίκον εξαιρέτως αδίκημα μέγι

στον η αυτοκτονία, δς τοσούτο και ηγάπησεν αυτόν,

και επεμελείτο αυτού, και επί την βοήθειαν και αρω

γήν αυτού ήλπιζε, και ελπίζειν δίκαιος ήν, διά την προς

αυτόν οικειότητα, και παραμυθίαν εν τη θλίψει, και

βοήθειαν εν ανάγκη διά την αγάπην, ο δε αίφνης εγ

καταλείπει αυτόν μικρά περί των κατ' αυτόν φροντίζων,

και εις ανίαν και αισχύνην επί τω παρά φύσιν χωρι

σμώ βυθίζων αυτόν.

63. Περί τών εις την αυτογειρίαν αγόντων.ρι Ι Ιείρ )

Και τοι παρά φύσιν το εκουσίως επιχειρείν τή του

ιδίου βίου καταλύσει, πολλάκις μέν τοι και αιτία δί

δονται εις αυτοχειρίαν παραφέρουσαι αι δε κυριώτεραι

τούτων νομίζονται αι επόμεναι ά, ατελές ή λελωβη

μένον κατά τινα προς την της ζωής ενέργειαν αναγ

καιότατα μέλη β, βίος άσωτος, ώπερ τα φυσικώς τε

και αναγκαίως παρεπόμενα οδυνηράν ήδη παρέχει αί

σθησιν γ', δεινοί του συνειδότος έλεγχοι και φόβοι, ους

ουκ έτι κατασιγάσαι τις δύναται δ, παντοία πάθη ψυ

χής ακάθεκτα, οίον υπερηφανία, κενοδοξία, φθόνος, ζη

λοτυπία, οργή, ηδυπάθεια, και ταύτα επειδαν των ε

φετών αποτυγχάνωσι έ, κακουργήματα κολάσεσιν αυ

στηραίς υπό των νόμων, όταν φωραθώσι, τιμωρούμενα

ς, δυστυχήματα και πενία μεγάλη, και καταφρόνησις
ή:
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μάλιστα δε, εάν και αισχύνη άκαιρος προσή, ή δυσπι

στία εις την θείαν πρόνοιαν ζ', αποδειλίασις και μι

κροψυχία εν τοις δεινοίς, και απελπισία εκ μελαγχο

λίας πάντα γάρ ταύτα δεινώς την του ανθρώπου

γνώμην διαστρέφει, και εις παραφροσύνην φέρει, ήτις

εις κατάλυσιν της ζωής τελευτά. Εν πολλοίς δε

και άδηλος η αιτία μένει, αλλ' όμως έν, ή και πλείω

τούτων των ειρημένων αεί υπάρχει, ώς εκ του παρε

ληλυθότος βίου του αυτόχειρος πιθανώτατα εικάζεται.
> ν ν Α' «Α ρ' * ν " 9 "

Επει δε σπανίως αν η αληθής αιτία ανευρίσκοιτο της
φ » «ν \ -ν \ «ν *

αυτοχειρίας, συλλυπείσθαι χρή μάλλον και πενθείν επί

τοις τοιούτοις διά το φιλάδελφον, η αυστηρούς τε και

ασπλάγχνους είναι κριτάς.

- S. 64. Περί των λεγομένων προς παραμυθίαν περί τούτου.

Α'. Ουδαμού, φασιν, εν ταις αγίας Γραφαις φαίνε

ται απαγορευομένη ώς αθέμιτον ή αυτοκτονία ουκ άρα
αθέμιτον. - ν

Β. Το καλώς αποθανείν κρείσσον, ή το ζήν αισχρώς.

Όταν άρα ουδέν έτερον προσδοκά, ή όνειδος και δυσ

τυχίαν, ουκ αν είη αθέμιτον ή αυτοχειρία.

Γ. Επειδαν άχθος ή τις περιττό» εν τω κόσμω, μη

δενί μηδεμίαν παρέχειν ώφέλειαν δυνάμενος, τί ανέτι ζώη,

Δ. Ει το ζήν δώρόν εστι του Θεού και ευεργεσία

πάσι τοις αυτού μετέχουσιν, εμοί δε ουκ έτι ήδύ, αλλά

και μάλα αλγεινον καθίσταται, πως αν είη αθέμιτον

αποδούναι αυτό τώ δωρησαμένω, επεί ουκ έτι μοι ήδύ

ουδ' έυεργεσία τυγχάνει; Ούτω και διανοούνται και λέ

γουσιν οι το ζην βαρέως φέροντες, δικαιώσαι πειρώμε

νοι ενώπιον των ανθρώπων την αυτοκτονίαν. Αλλ' οι

λόγοι ούτοι ληρήματά εισιν άντικρυς κενά και ανίσχυ
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ρα. Ο γαρ τών του ζην δυσχερειών μετά μακροθυ

μίας τε και καρτερίας ανεχόμενος, ούτός εστιν αληθώς

ο της αρετής ήρως, οίος ουδέποτε ο αυτόχειρ φαίνε

ται, αλλά και πόρρω του ηρωισμού ευρίσκεται. Επει δε

πολλάκις ο εις την αυτοχειρίαν πειρασμός μέγας εστί

και δεινός, φυλαττέσθω πάς τις από παντός πράγμα

τος, ο και μακρόθεν δύναται παραφέρειν εις αυτήν επι

μελείσθω δε εν καιρώ και φίλους αγαθούς κτάσθαι,

και συνετούς συμβούλους, ίνα και οδηγίαν και παραμυ

θίαν εν τοις πειρασμοίς παρ' αυτών λαμβάνη και βίου

σώφρονος φροντιζέτω, ος εκ της ανυποκρίτου πίστεως,

και της ειλικρινούς και θερμής προς τον Θεόν αγάπης

γίνεται, και υποθαλπέτω διηνεκώς την επί την αυτού

αγαθότητα και πατρικήν πρόνοιαν σταθεράν πεποίθησιν.

Επιτηρείτω δε αδιαλείπτως και την εαυτού κλίσιν, και

τας των αισθήσεων παθήσεις, ίνα εις μηδέν αθέμιτον

αποκλίνωσι, μηδ επιχειρείτω πράγμασι περιττοίς, και

ταραχήν τό πνεύματι επάγoυσι, και την ευθυμίαν

αφαιρούσι, και την ζωήν καταπικραίνουσι, και μισητην

αυτην απεργαζομένοις, αλλ' όσον ένεστι, φευγέτω ταύτα

όπου δ' αν μη δυνατόν η φυγείν, εγκαρτερείτω γεν

ναίως ούτω γαρ ουκ άν ποτε εις νουν επέλθοι ή αυ

τοχειρία. -

S. 65. "Οτι υτό του θείου νόμου ή αυταιειρία

απαγορευεται.

Η της αυτοχειρίας απαγόρευσις ου μόνον τη προς

τον Θεόν ημών σχέσει και τη προς τον πλησίον έγκει

ται, αλλά δή και τη του θείου νόμου εντολή τη λε

γούση «ου φονεύσεις». Ειγάρεικών του Θεού, και ναός και

αγιαστήριον ο άνθρωπος, ο φθείρων άρα την εικόνα ταύτην,

ή εν εαυτώ, ή και εν άλλω, εχθρός δείκνυται τώ Θεώ, και
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αγνώμων προς τον πανάγαθον αυτόν ευεργέτην. Ούτω

φησίν ο μακάριος Παύλος, » Ουκ οίδατε, ότι ναός

Θεού εστε, και το πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν,

όστις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον

ο Θεός, ο γαρ ναός του Θεού άγιός εστιν, οίτι

νες εστε υμείς (α). » Δια τούτο και μέγιστον πάντων

των γινομένων αμαρτημάτων προς τον Θεόν και προς

την ανθρωπότητα λέγεται η αυτοχειρία, Αλλά δεί καν

ταύθα εξετάζειν και κρίνειν μετά προσοχής τα κατά

μέρος, τον βαθμόν της συνειδήσεως, της προαιρέσεως

τον σκοπόν, και τα λοιπά, εν οις η αυτοχειρία επράχθη,

Επεκτείνεται δε μάλιστα η απαγόρευσις ου μόνον επί

την βία και επίτηδες γινομένην αυτοχειρίαν, αλλά και

επί τον εκούσιον κίνδυνον της ζωής και της υγιείας και

της του σώματος ακρoτηριάσεως ή κολοβώσεως, ήπερ

εκ της ακολασίας, η κενής περιεργείας, ή εκ πλεονε

ξίας επιγίγνεται η γαρ ζωή και η υγίεια και η του σώμα

τος ακεραιότης όργανα υπάρχουσι του πνεύματος εις

την επίδοσιν αυτού προς την του κρατίστου τέλους επι

τυχίαν. Και περ ούν αυτόχειρες κυρίως λέγοιντ' αν οι

μετά γνώμης το ζήν καταλύοντες, ουκ εισι μέν τοιαλ

λότριοι της κατά την αυτοχειρίαν αμαρτίας, και οι εξ

απερισκεψίας και ελαφρίας επιχειρούντες πράγμασιν, εξ

ών έπεται αναγκαίως ή της ζωής και της υγιείας φθορά,

και ή των μελών του σώματος, οίά εισιν ή πάλη, η ανάβα

σις,ή αναρρίχησις, ή νήξις,ή άρσίς βάρους τινός,και τα τοι

αύτα, έτι δε αι ριψοκίνδυνοι παιδιαι και τα αθύρματα, ή οι

νοφλυγία, η αδδηφαγία, ή των σαρκικών ηδονών άμετρος

απόλαυσις πλείστοι γαρ όσοι υπό τούτων και πολλών

άλλων διασπώσι πρό ώρας τον της ζωής μίτον, ή

(α) Α'. Κορ. γ'. 16-17.



Η ΘΙΚΗΣ Μ Ε Ρ. Β'. 279

φθείρονται και ανίκανοι προς την πράξιν του αγαθού

καθίστανται διό και υπεύθυνοι εισιν οι τοίς τοιούτοις

επιχειρούντες, και τοσούτω μείζον, όσω και η απερι

σκεψία και η κουφότης, ή πράττουσι το τη ζωή βλα

βερον, και το τέλος δε, προς ο πράττεται, αγεννέστε

ρον και όλεθριώτερον.

S. 66. Περί της αξίας εν γένει του ζήν.

Επειδή η ζωή ημών το μέσον εστί, δι' ου αν του

τέλους ημών τύχοιμεν, αναγκαίον άρα και υπάρχειν

αυτήν, και προς τούτο αφοράν, και χρησίμην είναι, και

ώς αναγκαίαν τή επιτυχία ταύτη τιμάν, και αντέχε

σθαι αυτής επιμελώς. Ωστε ή της ζωής αξία ουκ έσ

τιν απόλυτος, αλλά σχετική μόνη, υπόκειται δηλονότι

ώς μέσον της ηθικής ημών τελειότητος. Ει ούν εν

τοιούτοις καιροίς ευρεθείημεν, ώστε αναγκαζόμεθα

δυοίν θάτερον ελέσθαι, ή την ζωήν, ή την της ηθικής

ημών τελειότητος επίδοσιν, αιρετώτερον ομολογείται το

δεύτερον, την δε ζωην γενναίως παραδοτέον ή γαρ ή

θική τελειότης, ώς εξομοίωσις προς τον Θεόν, και τε

λικώτατος του ανθρώπου προορισμός, ζητητέα εστί προ

παντός άλλου παρα του ανθρώπου, και εις αυτήν διά παν

τός σπεύδειν οφείλει, και ουδέποτε ουδαμώς αφαιρεθή

ναι έξεστιν. Εντεύθεν και ο κανών, ώς αρχή ή νόμος

ήθικός, « Μηδέποτε εξωνείσθαι την ζωήν αντί της

ηθικής τελειότητος, αθετούντα τον ηθικόν νόμον » 6

δηλοί, ότι εάν τίς ποτε εν τοιούτοις καιρούς ευρεθή, εν

οις, ίνα το ζήν διασώση, αναγκαίον διασπάσαι την προς

τον Θεόν και την προς το ομόφυλον σχέσιν, και προ

δούναι την αρετήν, τότε της ζωής μάλλον, ή της α

ρετης καταφρονήσαι δεί. Τότε γαρ μάλιστα ισχύει το
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κρείσσον γενναίως αποθανείν, ή αισχρώς ζήν τη γαρ.

αρετή μηκέτι λυσιτελούσα η ζωή πάσαν απόλλυσι την

εαυτης αξίαν. Περί τούτου έλεγεν ο Σωτήρ ημών :

« Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο

μισών την ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις ζωήν

αιώνιον φυλάξει αυτήν (α). » και αλλαχού «Τί γαρ

ώφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και

ζημιωθή την ψυχήν αυτού ; ή τί δώσει άνθρωπος αν

τάλλαγμα της ψυχής αυτού ; (β)» Αλλ' ερεί τις, ει ά

παξ μόνον μιά τινι πράξει τον νόμον αθετήσαιμι, ίνα

τηρήσω το ζην, πόλλ' αν έτι αγαθά έργα διαπρά

ξαιμι, άπερ ουκ αν έσoιντο ειργασμένα, ει την ζωήν

προδεδώκοιμι. Αρ' ουκ άδικον τούτό γε; δοκεί τοίνυν

μη μόνον εξείναι, αλλά και χρήναι τοιαύτην άπαξ

παρεκτροπήν ή αθέτησιν του νόμου ποιήσασθαι

των αγαθών χάριν, προς α αύθις τη ζωή χρήσομαι.

Τώ λόγω τούτω φανερώς διαμάχεται και το λογικόν

και η θεία Γραφή, ή μεν, λέγουσα, « Μή ποιήσωμεν τα

κακά, ίνα έλθη τα αγαθά (γ). » Το δε, ότι περί της εν

τώ παρόντι απαιτήσεως του καθήκοντος μόνον εσμέν

βέβαιοι, περί δε του μέλλοντος αγαθού, ο έσοιτ αν, ει

ούτως αισχρώς την ζωήν τηρήσαμεν, ουδαμώς εσμέν

βέβαιοι άδηλον γαρ όλως, ει μη εν παντί καιρώ και

εν πάση ώρα υπ' αδοκήτου συναντήματος αφαιρεθείη

ημίν αύτη. Διά τούτο έσται ημίν κανών απαράβατος

ούτος. Πράττειν, τό γε νυν έχον, το παρά του καθήκοντος

απαιτούμενον, περί δε του μέλλοντος τη προνοία μελή,

σει. Τούτο και ο λόγος του Κυρίου υπαινίττεται, «Ζη

τείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιο

(α) Ιωάν. ιβ, 25. (β) Μαρκ. ή 36. (γ) Ρωμ. γ. 4.
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W,

σύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται ημίν (α). ))

Ίνα δε μάλιστα πιστοί τώ καθήκοντι μένωμεν, αναγ

καίον ορθώς περί της παρούσης ζωής γινώσκειν, και

τον από του θανάτου μετριάζειν φόβον, ός ουδόλως

τοις πιστοίς αρμόττει. Εσται δ' ημίν τούτο, εάν την

από της πίστεως περί αυτών πληροφορίαν επιμελώς

ζητώμεν,

σ' ν - Αν Αν

S. 67. Η κατά την πίστιν ιδέα της ζωής και του θανάτου.
- Α"

"Η μεν παρούσα ζωή, κατά την της πίστεως διδασκα

λίαν, γυμναστήριόν εστι και δοκιμασίας χρόνος βραχύς,

εν ώ δεί αναπτυχθήναι ημάς και δείξαι, ει άξιοι του

κρείττονος αγαθού εσμέν ούτω λέγει ο θείος Ιάκωβος,

« Μακάριος ανήρ, ός υπομένει πειρασμόν, ότι δόκι

μος γενόμενος, λήψεται τον στέφανον της ζωής, δν ε

πηγγείλατο ο κύριος τους αγαπώσιν αυτόν (β). » Προς

δε τούτο κείται προ των οφθαλμών και προ των χειρών

αυτού άπας ο ορατός κόσμος, ώ παντοίως χρήσθαι

δύναται, αλλ' όμως ουκ αδιάφορον ουδ ίσον υπάρχει το,

όπως αυτώ έχρήσατο, αλλά δείπως χρήσθαι κατά την του

λογικού υφήγησιν, και την του νόμου του εν τη καρδία

αυτού κρείττονι χειρι εγγεγραμμένου. Ει μεν ούν τη διτ

τη ταύτη υφηγήσει πιστώς έπεται, ουδόλως παρεκτρε

πόμενος, ή και παρεκτραπείς, σπουδάζει αυτίκα επανι

έναι, και το ημαρτημένον επανορθώσαι, άξιος δείκνυται

της κρείττονος μερίδος ει δε τουναντίον, τήδε κακείσε

αμφιρρέπων, διά παντός κατά τα θελήματα της σαρκός

πράττει, αυστηροτέρας δοκιμασίας δείκνυσιν εαυτόν δε

όμενον. Ούτως ή παρούσα ζωή απλούν φαίνεται γυ

μναστήριον, και χρόνος δοκιμασίας βραχύς, διά του

(α) Ματθ. ς'. 33. (β) Ιακ. ά. 12.
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το και προς τον καιρόν της γεωργίας και της σπο

ράς παραβάλλεται, και κατά τούτο λέγει ο μα

κάριος Παύλος, « Ο σπείρων φειδομένως, φειδομέ

νως και θερίσει, και ο σπείρων επ' ευλογίας, επ' ευ

λογίας και θερίσει (α). » Ο δε θάνατος, κατά την

διδασκαλίαν της πίστεως, έστι και ούτος χωρισμός της

ψυχής από του σώματος, και μετάβασις αυτής, ή εις τον

της κρείττονος και μακαριωτέρας μερίδος χώρον, ής

εδείχθη άξιος τη δοκιμασία εγκαρτερήσας, ή εις τον

της αυστηροτέρας δοκιμασίας προς αιωνίαν κόλασιν αυ

της. Η δε κρείττων μερίς ή μετά θάνατον αποκειμένη

τώ πνεύματι, υπάρχει γαλήνη ατάραχος εις αιώνας, και

αμοιβή τελεία πάσης της εν τώ παρόντι βίω δοκιμασίας

και θλίψεως, και παντός του αγώνος, δν υπέστη. Αύτη

εστίν η μακαριότης, εν ή χαίροντες και αγαλλόμενοι

αγαλλίασιν θείαν και άρρητον, θερίσομεν το εν θλίψει

και εν δάκρυσι και στεναγμοίς σπαρεν υφ' ημών εν τω

παρόντι βίω μακαριότης, εν η προσπελάσομεν τω Θεώ

τώ αιωνίω πατρί ημών και δημιουργώ, αφικόμενοι εις

το ημέτερον τέρμα, και τοις μακαρίοις πνεύμασι πάν

των των απ' αιώνος εν τη ευσεβεία και τη δικαιοσύνη

και τη χρηστότητι του βίου διαλαμψάντων. Το γενέσθαι

τοίνυν ημάς της κρείττονος ταύτης μερίδος αξίους, του
σ'

τό εστι το θέλημα του Θεού, ώς άπασα η περί ημάς

αυτού οικονομία τρανώτατα μαρτυρεί, και ο θείος Παύ

λος κηρύττει, «Τούτο γάρ, φησι, καλόν και απόδεκτον

ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, δς πάντας ανθρώπους

θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν (β). »

Τούθ' ένεκα ολίγον και προ του σωτηρίου πάθους έλεγε
αν ρ»

τους εαυτού μαθηταίς ο Κύριος « Μη ταρασσέσθω υ

(α) Β'. Κορ. θ'. 6. (β) Α'. Τιμ. β. 4.
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Υ

μών η καρδία, μηδε δειλιάτω, πιστεύετε εις τόν Θεόν

και εις εμέ πιστεύετε, εν τη οικία του πατρός μου μο

ναι πολλαί εισιν, ει δε μή, είπον αν υμίν, πορεύομαι ε

τοιμάσαι τόπον υμίν, κ.τ.λ. (α). » Ει ούν εναργώς κα

τανοήσαμεν, τί εστιν ημίν η παρούσα ζωή, και τι αν

εσοιτο η μέλλουσα, πώς αν έτι τον θάνατον ορρωδήσαμεν,

μάλλον δε, πώς ουκ αν αυτόν ώς φίλον ή αγαθόν

άγγελον λογισαίμεθα, εν καλό παριστάμενον, και εις τον

Θεόν καλούντα ημάς, και επανάγοντα εις την αρχαίαν

ημών πατρίδα; Τοσούτον δε μόνον αναγκαίον, ίνα τον

βίον ούτω διάγωμεν, ώστε αγαθά μόνον αεί τον θάνατον

επιόντα αναγγέλλειν. Εν τοιαύτη ούν πληροφορία γενο

μένοις, πως αν έτι επέλθοι το βουληθήναι φαύλη τινί

πράξει, η αδικία, η παραβάσει του καθήκοντος απαλλα

γήναι του θανάτου , ήκιστα δε προς αγεννέστερα τέλη

πράττειν τι, όπερ τη γενέσει ημών και τη αξία και

τη κλήσει απάδει.

S. 68. Περί του θετικού καθήκοντος του την

ζωήν υπέρ του αγαθού διδόναι.

ρι - ν φ ν « μ' ") 9 αν 9

Οτι μεν, ανάγκης επικειμένης δι’ αισχράς και αθε
Α' ν Α' Σ. Υ.> "Ν ΟΝ Α' και η

μίτου πράξεως εξαγοράσαι το ζην, παραδιδόναι αυτό

μάλλον δεί, ή τηρήσαι, είρηται. Εάν δε, θετικού καθή

κοντος η εκπλήρωσις ούτω πολλοίς, ή τισι των πλη

σίον ημών διαφέρη, ώστε και κινδυνεύσειεν αν η ζωή και

ή ασφάλεια αυτών, ει μή τις και μετά κινδύνου της έ

αυτού ζωής φθάσας βοηθήσειε και διασώσειεν αυτούς, τότε

ομολογουμένως απαιτεί το καθήκον, ίνα τις την ζωήν

αυτού θή υπέρ της των πολλών σωτηρίας Οίον ά, όταν

(α) Ιωάν, ιδ', 1-3
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η πατρίς και η εκκλησία εις τούτο κινδύνου τε και α

μηχανίας ήκη, ώστε και ερημωθήναι, ή γούν δουλω

θήναι απειλούνται, ει μήτις διακινδυνεύων το ζην, την

προστασίαν αυτών αναδέξατο. β', Εν πυρκαϊά, ή πλημ

μύρρα, ή λοιμώ, ή άλλοις τοιούτοις κοινούς δυστυχή

μασιν, ή πόλεων και χωρών όλων, ή τινων τών της χώρας

και της πόλεως. Εν γαρ πάσι τοις τοιούτοις ανάγκη

και κινδυνεύοντα το ζήν βοηθείν καθήκον γάρ την ενός

ζωήν υπέρ της των πολλών σωτηρίας κινδυνεύσαι και

τούτο ένθα αν δέη επικουρίας τε και βοηθείας της τα

χίστης. Μη επείγοντος δε μήτε ιδία μήτε δημοσία, ή

και τεταγμένων ιδίως τινών εν ταις τοιαύταις ανάγκαις

βοηθείν, αυτοίς μεν καθήκει αφειδώς τε και ανυπερθέτως

βοηθείν όπωςδήποτε, τους δε λοιπούς, όπου μάλιστα ου

ζωή το κινδυνευόμενόν εστιν, ου καθήκει την ιδίαν ζωην δι

ακινδυνεύειν. Τώ μεν ουν αγνοούντι την της ψυχής α

θανασίαν, και το ύψος της κλήσεως, και το έσχατον

τέλος, και την μακαριότητα την εκδεχομένην αυτόν

πέραν του τάφου, βαρύ τούτο φαίνεται και παρά φύσιν

τώ δε καλώς περί πάντων τούτων διδαχθέντι ου τοιούτο

δοκεί, αλλά προθύμως και τον της ζωής κίνδυνον α

ναδέχεται, όπως τοις άλλοις η σωτηρία γένηται. Οίδε

γαρ και πεπίστευκεν, ότι την εαυτού ψυχήν υπέρ της

των άλλων σωτηρίας τιθεις, εξαγοράζει διά τούτου την

όντως ζωήν των δικαίων. Είτα κακείνο ενθυμητέον, ότι

το τιθένα την ψυχήν υπέρ των άλλων, ουκ αεί την

όντως παράδοσιν και καταστροφήν της ζωής σημαίνει,

αλλ' ότι ου θέμις, φειδόμενον της ζωής, απολείπεσθαι του

καθήκοντος, αλλά και του θανάτου καταφρονούντα,

αυτό πάντως εκπληρούν. Ου γαρ δή συμβαίνει αει

και έργω την ζωήν καταλύειν, οσάκις άν τις αυτήν εκ

του καθήκοντος διακινδυνεύσειεν, ουδ' άπαξ μόλις, ει
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και εκατοντάκις κινδυνεύσειεν αλλ' ενεδέχετο και αυτίκα

κατά πρώτον συμβήναι, και γενόμενον, ευ αν έχοι προσ

φέρεται γαρ ούτω θυσία τώ ιδίω καθήκοντι και τη

κλήσει και μη γενόμενον, πάλιν ή προαίρεσις ίση και

τη πράξει λογίζεται ει γάρ και ζή έτι, αλλ' ούν υπέρ

της κακώς εχούσης ανθρωπότητος εκουσίως προσηνέχθη.

Ούτω προσφέρονται καθ' εκάστην εις θυσίαν οι ιατροί,

οι πνευματικοί, και ιερείς, οι νοσοκόμοι, και οι στρα

τιώται, εάν μη μόνον ένεκεν της ευτελούς αντιμισθίας

ταύτα πράττωσιν, αλλ' εξ αγαθής προαιρέσεως πιστοί

διαμένωσιν, ενώ έκαστος εκλήθη, και ακριβώς το κα

θήκον επιτελώσι, κάν κίνδυνος τη ζωή επικέηται, καίτοι

πολλάκις αυτήν διασώζουσιν. Ο δ' εν τοις τοιούτοις,

φειδοί τη εαυτού απολειπόμενος του καθήκοντος, ουκ

ανεύθυνος έσται, και η ευθύνη ανάλογος γίνεται τώ με

γέθει και τη σπουδαιότητι του παραλειπομένου κα

θήκοντος.

S. 69. Περί του θανατιάν,

Πολλάκις φαίνονται τινες θανατιώντες, οίον ο Δαυίδ

ότε εθρηνώδει « Οίμοι, ότι η παροικία μου εμακρύνθη!»

Εξάγαγε, έλεγε προς τον Θεόν, εξάγαγε εκ φυ

λακής την ψυχήν μου! Ο Ιώβ, « ίνα τί, λέγων, εκ

κοιλίας με εξήγαγες, και ουκ απέθανον, οφθαλμός δέ

με ουκ είδε , διατί γαρ εκ γαστρος εις μνήμα ουκ

απηλλάγην (α);» Ο δε μακάριος Παυλός φησι, « Εμοί

το ζήν Χριστός, και το αποθανείν κέρδος. Ει δε το ζήν

εν σαρκί, τούτό μοι καρπός έργου, και τί αιρήσομαι, ου

γνωρίζω, συνέχομαι γάρ εκ των δύο, την επιθυμίαν έχων

εις το αναλύσαι, και συν Χριστώ είναι πολλώ γαρ

(α) Ίoo. ί, 18,
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μάλλον κρείσσον το δε επιμένειν εν τη σαρκι, αναγ

καιότερον δι' υμάς (α). » Τι oύν η τοιαύτη επιθυμία

δοκεί; Κατά την της πίστεως διδασκαλίαν, ει μεν εκ

κόρου γίνεται του ζήν, ή εξ αθυμίας και ακηδίας, ή

εκ της ανάγκης του διάγειν εν κόποις και μόχθοις

και εν θλίψεσι καθ' εκάστην, ή εκ του μηκέτι των η

δονών απολαύειν δύνασθαι, όσον η διεφθαρμένη σαρξ

εφίεται, κακοήθης δήπου και παράνομός εστιν ή τοιαύτη

επιθυμία, και τοσούτω μάλλον, όσω διά την μετ' αυτής

υπάρχουσαν αθυμίαν και δυσαρέσκειαν, κωλύει την των

καθηκόντων εκτέλεσιν. Ει δ' εκ του ευσεβούς τε και

ήθικωτάτου επαισθήματος, και της προς τον Θεόν σπου

δής πρόεισιν, ίνα μάλλον εν απολαύσει αυτού γένηται,

ή την προθυμίαν μόνον δηλοί του καταλιπείν τον βίον,

όταν αυτός ο Θεός ευδοκή, ορθή τότε και ηθικωτάτη

ή τοιαύτη επιθυμία. Ο γαρ όντως ενάρετος, πρόθυμος

εν παντί καιρώ δείκνυται το καθήκον ποιείν είτε προς

την ζωήν, είτε προς τον θάνατον, Ίνα τοίνυν ορθώς

περί αυτής κρίνωμεν, θεωρητέον το αίτιον, και το τέ

λος της επιθυμίας. Το δ’ αυτό και περί της επιθυ

μίας του ζήν ισχύει ει μεν γαρ και αύτη εκ λόγου

και προς τέλος αγαθόν υπάρχει, αγαθή εστι, κακή δε,

ει εκ κακού και προς κακόν. -

S. 70. Περί της αμύνης.

Πολλαχώς ενδέχεται την ζωήν κινδύνοις περιπίπτειν

νύν μεν υπό φυσικώς, νύν δε και υπό προαιρετικώς ενερ

γουσών δυνάμεων κατά πάντα δε χρόνον καθήκον του

ανθρώπου ομολογείται το, όσον ενδέχεται, δικαίως τε

(α) Φιλιπ. ά. 21-24.
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και νομίμως αγωνίζεσθαι, και υπέρ αυτής τον αδικείν

βουλόμενον αμύνεσθαι. Εαν ούν αδίκως αποκτείναι μέ

τις ζητή, εγώ δε ουκ αν άλλως δυνηθείην τον κίνδυνον

διαφυγείν, η πλήξας και καταβαλών αυτόν, τί μοι κα

θήκει εν τώ τοιούτω ποιείν ; Πότερον, παραδούναι καν

ταύθα την ζωήν, ή σώσαι, αποκτείναντα τον πολέμιον;

Περί τούτου και αύθις φαμεν, ότι το καθήκον του μη

φονεύσαι τινα, ει και αποφατικόν, ουχ υπάρχει απόλυ

τον, αλλ' έστιν ότε και κτείναι ουκ αθέμιτον, οίον όταν

προς τοις άλλοις αδίκως τε και βιαίως η ζωή προσβάλ

ληται, και ουκ αν άλλως διασωθείη, η καταλυθείσης της

του προσβάλλοντος ζωής πλήν αλλά τοις επιεικεστέροις

των μέσων χρήσθαι δsί εν πρώτοις εις άμυναν, ει εξείη ει

γάρ τις τη φυγή, ή τη επικλήσει άλλων αθρώπων εις βοή

θειαν, ή τη αφοπλίσει του αντιπάλου διαφυγείν τον θάνατον

δύναιτο, τούτο άριστόν τε και ασφαλέστατον και συντο

μώτατον. Αδυνάτου δε τούτου όντος, ανάγκη τότε και

επί τα απηνέστερα χωρείν, αικίζοντα, ή πηρούντα, ή και

όλως αποκτείνοντα τον αδίκων χειρών άρξαντα και βια

ζόμενον. Εφ' όσον ούν ενδέχεται, φειστέον της του

βιάζοντος ζωής, και τον αμυνόμενον ουδέποτε δεί τον

θάνατον του αδικούντος προτίθεσθαι, αλλά την εαυτού

σωτηρίαν μόνην. Ούτω γαρ επιχειρών, και του κακούρ

γου εις τούτο ήκοντος, ώστε μηδεμίαν λείπεσθαι ελ

πίδα του σωθήναι, αλλ' ανάγκη πάσα, ή θανείν αυτόν,

ή τον αδικούντα κτείναι, αθώος έσται από του αίματος

αυτού, ου μόνον επί των άλλων δικαστών, αλλά και

επί της εαυτού συνειδήσεως, και επί του θείου δικασηρίου.

Ουδέν γάρ άλλο εν τώ τοιούτω πράττει, ή ο οφείλει

πράττειν, συνεχόμενος υπό της ανάγκης, να την εαυ

του διατηρήση ζωήν, αδίκως τε και ανόμως κινδυνεύουσαν.

Και αυτό δε το φυσικόν δίκαιον και η φυσική επιείκεια
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τούτο απαιτούσιν, ίνα ο αδίκως επιχειρών και βιαζόμε

νος μάλλον απολέση το ζην, ή ο αθώος και μηδεν

αδικών, όπου ουκ ένι αίρεσις ετέρα ή τον έτερον θανείν.

Εst haec non scripta, sed nata lex, lex quam non di

dicimus, sed ex natura ipsa arripuimus, expressimus.

φησιν ο Κικέρων (α). Αλλά φασιν, ότι ο Χριστός φαί

νεται αποδοκιμάζων όλως και μη συγχωρών ουδαμώς

την άμυναν. « Ηκούσατε, ότι εβρέθη τους αρχαίοις, οφ

θαλμόν αντί οφθαλμού, και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ

δε λέγω υμίν, μη αντιστηναι τώ πονηρώ, αλλ' ός τις

σε ραπίσει επί την δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αυτώ

και την άλλην κ. τ. λ. » (β). Οι λόγοι ούτοι φαίνονται

μεν απαγορεύοντες πάσαν βιαίαν αντίστασιν προς τους

υβρίζοντας, αλλά κυρίως εν αυτοίς ουχ ή άμυνα, αλλ'

ή αυτοδικία κωλύεται, και η ταυτοπάθεια, εν ή βούλε

ται τις τα αυτά αποδούναι τώ βιαζομένω και κακώς

ποιήσαντι, όπως και αυτώ την αυτήν οδύνην τε και ζη

μίαν εμποιήση. Τούτο εκ του όλου λόγου του Κυρίου

κατανοείται. Εν πολιτεία γαρ ευνομουμένη, πολλαχώς

δύναται τις, αδικηθείς, ή ζημιωθείς, δικαιωθήναι τε και

αποζημιωθήναι, μηδεμιάς αυτοδικίας δεόμενος, μηδε αι

τείν οφθαλμόν αντί οφθαλμού, και οδόντα αντί οδόντος,

μηδε τώ αδικούντι ανθίστασθαι, και μάλιστα, επειδαν

γνωστή ή μοχθηρία αυτού ή. Εν αυτή γαρ πρόχειρος

ή αρχή, εις ην καταφυγείν χρή και δικαιωθήναι δι' αυ

της. Διαφέρει δε όλως, όταν η ζωή κινδυνεύη απολε

σθείσης γαρ, ουκ έτι δύναται παρά της αρχής βοήθειαν

αιτείν, ή το δίκαιον, η αποζημίωσιν, διό και εν τώ τοιού

τω αυτόν τινα χρή, ώς αν οιός τε ή, σώζεσθαι.

Αλλά και ο αδίκως επιχειρών, είπoι άν τις, εις φα

(α) Οrat. pro Μilone (β) Ματθ. έ. 38-39
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νερόν κίνδυνον αιωνίως απολέσθαι καθίσταται, ει εν

τη πάλη κτάνοιμι αυτόν. Ουκ άρα χρή διά το φιλάδελ

φον, ελέσθαι μάλλον θανείν, ή τοιαύτης αυτώ ζημίας,

οία η αιώνιος κόλασις, αίτιον γενέσθαι με, και ταύτα

ει εμαυτώ σύνoιδα τα κατ' εμέ καλώς έχοντα; Ως

πολλήν την υπόκρισιν έχει η ένστασις αύτη. Αυτός γαρ

ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέγει « Μείζονα ταύτης

αγάπην ουδείς έχει, ίνα τις την ψυχήν αυτού θή

υπέρ των φίλων α υ του (α). » Ίσως που αν είη

φρόνιμον τοιαύτα νεανιεύσασθαι, αλλ' ουκ αεί, ουδε παν

ταχού. Τι γάρ αν τούτο προς την κοινήν ασφάλειαν λυ

σιτελέσειεν, ή τι προς την ζωήν και την περιουσίαν των

πλησίον ημών, ει ούτως οι βία και δυναστεία τους

άλλοις επιχειρούντες, βοηθοίντο, και θυσίαις τοιαύταις

οιονεί τιμώντο; Αρ' ουκ έστι τούτο βοηθείν και αμύ

νειν τοίς πονηροίς, και ενθαρρύνειν αυτούς, ίνα πλείω

και μείζω αδικώσιν; Είτα δε, και πώς άν τις ασφαλής

ούτως είη, ή περί της εαυτού διαθέσεως, ή ότι ο πονη

ρός μετά το κακούργημα μεταμεληθήσεται, και διορ

θωθήσεται; Τουναντίον γαρ η πείρα διδάσκει, ότι οι άπαξ

εις τούτο κακίας τε και μοχθηρίας αφικόμενοι, ουκ έτι

παύονται, πριν άν τις αυτούς εκβάλη του ζην. Τούτων

ούν ούτως εχόντων, και τοσαύτα της των πονηρών φει

δους συνεπαγομένης κακά, ακατανόητον δοκεί, πώς αν

τη φιλαδελφία υπαγορεύοι τιθένα την ζωήν υπέρ των

τοιούτων εκουσίως τε και χωρίς αντιστάσεως, μήτι γε δή

και ώς οφειλήν αυτό επιβάλλοι. Χωρίς δε τούτων και η

βιαία αναίρεσις ημών, προφανής πάντως αθέτησις, μάλ

λον δε, και καταπάτησις αν είη του ηθικού νόμου, ην ο

φείλομεν κωλύειν εις δύναμιν, και μη συγχωρείν ούτω

(α) Ιωάν. ιέ. 13. -

20
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γίνεσθαι. Εκ τούτων ούν δηλον, ότι ου μόνον θεμιτόν,

αλλά δή και καθήκον πολλάκις η άμυνα.

S. 71. Ότι καθήκον το τής υγιείας και της

ακεραιότητος του σώματος επιμελείσθαι.

Οργάνου όντος, ώς είρηται, τω πνεύματι του σώμα

τος, εκ της αυτού υγιείας τε και ακεραιότητος ή τελεία

του πνεύματος ενέργεια ήρτηται, προαγομένη μάλλον,

ή και κωλυομένη υπό της κατ' αυτό διαθέσεως. Ακέ

ραιον μεν γαρ, και εν ακμή της ισχύος αυτού διατη

ρούμενον, και τη ασκήσει γεγυμνασμένον το σώμα, και

εύκαμπτον, πολλοίς έργοις επιτήδειον υπάρχει, οις το

νοσηρόν και ανάπηρον, ή υπό της τρυφής εκτεθηλυμέ

νον, ανεπιτήδειον όλως ευρίσκεται. Διά τούτο άρα επι

μελητέον, όσον ενδέχεται, της υγιείας και της ακεραι

ότητος και της ισχύος αυτού, ώς μέσων και τούτων

προς την ηθικήν ημών τελειότητα, προς ην πάντα τα

κατά τον άνθρωπον δεί τείνειν. "Ολος γαρ ο άνθρωπος,

οιός εστι, και πνεύμα και σώμα, προς την του Θεού α

φομοίωσιν εκλήθη πλασθείς, Διο και τότε λέγεται ορ

θώς επιμελείσθαι του σώματος, και των αυτού δυνά

μεων, όταν προς το ώρισμένον τέλος όργανον αυτό

παρέχη επιτήδειον, και προς αυτό χρήται. Πρώτον μεν

ούν φυλακτέον, όσον οιόντε, από πάντων, όσα αν είη

ή γένοιτο τη του σώματος υγιεία και τη ισχύι βλα

βερά. Είτα δε και ποριστέον επιμελώς πάντα τα τού

τοις επιτήδεια. Τελευταίον δε, εί ποτέ πως βλαβείη, ε

πιμελητέον περί της ταχίστης αυτού επανορθώσεώς τε

και αναρρώσεως, μηδεμιάς φειδoμένους δαπάνης. " Προς

και Σημ. Valetudo susιentaιur notitia sui corporis, et observatione, φuae res

aat prodesse soleant, aut obesse, et continentia in victu omni atque cultu

corporis ιuendi causa, et praetermitιendis voluptatibus, posιremo arιe eo

rum, quorum ad scientiam haec pertiuent. Cicero de offic, L. ΙΙ. C. 24.
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δε ταύτα αφεκτέον επιμελώς πρώτον, πάντων των την

υγίειαν και την ευεξίαν του σώματος λυμαινομένων,

Τοιαύτα δ' εισί ά, ή εξ ολιγωρίας ραθυμία εκ γαρ

ταύτης γίνεται και η τής υγιείας ολιγωρία, και εν τω

πορίζεσθαι τα τη υγιεία επιτήδεια κατάχρησις, και πολ

λά τολμηρά επιχειρήματα, υφ’ ών πολλάκις υποσκάπτε

ται, ή και κατά κράτος καταλύεται η υγίεια β, η

μαλθακότης και εκθήλυνσις ή εκ της άγαν φιλοζωίας

πάσαν την εκ του καιρού, ή του έργου, ή οιουδή

ποτε αγώνος ταλαιπωρίαν φεύγουσα γ', αι σφοδραι πα

θήσεις, εξαιρέτως δε ή της λύπης, του φθόνου, του

θυμού, της φιλαργυρίας, της εναγωνίου φροντίδος και

μερίμνης, κ. τ. λ. « Ζήλος και θυμός ελαττούσιν ημέ

ρας, και προ καιρού γήρας άγει μέριμνα » (α), δ, α

κράτεια περί το εσθίει και πίνειν « Υγίεια γαρ ψυχής

και σώματος ποτόν μέτριον. Μη απληστεύου εν πάση

τρυφή, και μη εκχυθής επί εδεσμάτων. Εν πολλοίς γαρ

βρώμασιν έσται πόνος, και η απληστία εγγιεί έως χο

λέρας. Δι' απληστίαν πολλοί ετελεύτησαν, ο δε προσέ

χων προσθήσει ζωήν» (β) έ, η ασέλγεια και πάσα α

καθαρσία, αι και σώματα και ψυχάς απώλεσαν τ', η

αργία και η οκνηρία ζ, αλλά και πάσα διά βιαίας

και επιμόνου εργασίας, και δια μακράς αγρυπνίας ή

νηστείας μακράς, και διά παντός είδους υπερβολής, επί

πολύ και αδιαλείπτως γινομένης, εξάντλησις των σω

ματικών δυνάμεων. Από πάντων ούν τούτων φυλακτέον,

ώς, κατά το μάλλον, ή ήττον, τη υγιεία και τη ευεξία

του σώματος βλαβερών. Χρηστέον δε τοίς ταύτη επι

τηδείοις, οιά εισι, ά, περιστολή των σφοδρών παθήσεων,

και μάλιστα των φύσει την υγίειαν επηρεαζουσών β,

(α) Σειράχ, λ. 24. (β) Σειραχ λζ, 31.

Ι 20"
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μετριότης της χαράς και της λύπης, και επί ταίς ευ

τυχίας και επί ταις δυστυχίας, η εκ της πεποιθήσεως

επί την θείαν πρόνοιαν, και εκ της αγαθής συνειδήσεως

γινομένη γ', τήρησις των διαιτητικών κανόνων κατά

την του σώματος εξιδιασμένην κράσιν δ', άσκησις του

σώματος συνεχής διά της εργασίας, και της εν ταις

του βίου δυσχερείας καρτερίας. Ταυτά εισι τα κυριώ

τερα των την υγιειαν και την ευεξίαν του σώματος

διατηρούντων εισί δ' ίσως και έτερα παρά ταύτα πλείω,

α ου χαλεπώς τις εύρήσει, προσέχων τη εαυτού φύσει,

και δοκιμάζων, τι το χρήσιμον ή το βλαβερόν. «Τέκνον !

φησιν ο Σειράχ, εν τη ζωή σου πείρασον την ψυχήν σου,

και ίδε τί πονηρόν αυτή, και μη δώς αυτή. Ου γαρ

πάντα πάσι συμφέρει, και ου πάσα ψυχή εν παντί ευ

δοκεί » (α). Ο δε μακάριος Πέτρος περιέχει πάντα εν

κεφαλαίω ούτως « Ο θέλων ζωήν αγαπάν, και ιδείν

ημέρας αγαθάς, παυσάτω την γλώσσαν αυτού από κα

κού, και χείλη αυτού του μη λαλήσαι δόλον. Εκκλι

νάτω από κακού, και ποιησάτω αγαθόν, ζητησάτω ει-,

ρήνην, και διωξάτω αυτήν κ. τ. λ.(β)» «Υγίεια και ευε

ξία βέλτιον παντός χρυσίου, και σώμα εύρωστον, ή όλ

βος αμέτρητος. Ουκ έστι πλούτος βελτίων υγιείας

σώματος » (γ).

S. 72. Περί της εν ασθενεία θεραπείας

Συμβαίνει πολλάκις, νύν μεν υπό νόσου, νύν δε υπ'

άλλης αιτίας, την του σώματος ευεξίαν καταλύεσθαι.

Ου χρή τοίνυν εν τοις τοιούτοις αμεριμνάν, αλλ' έως

αν ελπις βοηθείας λείπηται, βοηθείν τω σώματι, και

(α) Σειρ. λζ. 27. (β) Α', επισ-, γ', t0-12. (γ) Σειραχ. λ. 15, 16,
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την παρά των άλλων επικαλείσθαι βοήθειαν. Πρώ

τον μεν ούν τη συμβουλή ιατρού εμπείρου χρησόμεθα,

ακριβώς τα παρ' αυτού παραγγελλόμενα, κάν αυστηρά

ώσιν, ή οχληρά τη αισθήσει, τηρούντες είτα δε ουδέ

ποτε απείροις και αμαθέσι πιστεύσομεν ιατρούς, τους προ

θύμως έχουσι παρέχειν φάρμακα και παντοία ιάματα,

όπου αν ελπίσωσι κέρδος τρίτον δε και τη του Θεού

αγαθότητι και προνοία, τή και περί της ζωής των στρου

θίων μεριμνώση, συστήσομεν τα ημέτερα, επικαλούμενοι

την θείαν αντίληψιν και το έλεος τέταρτον δε, και

από του αλόγου φόβου και της αγωνίας φυλαξόμεθα

ταύτα γάρ μάλλον πολλάκις την υγίειαν λυμαίνονται,

και το της ψυχής αγαθόν, ή η νόσος αυτή.

Τελευταίον δε, επειδαν η νόσος λωφήση, και ή ανάρ

ρωσις άρχηται, ου τολμήσομεν προ ώρας τι, υφ' ού αν

η νόσος επανέλθοι ου γαρ μόνον ραδίως τούτο γίνεται,

αλλά και εις κακόν ανίατον μεταπίπτει (ίδε Σειραχ. λή.

1-10) Πάντα τοίνυν τα ειρημένα ουχ απλώς επίνοιαι

εισι χρήσιμοι, αλλά καθήκοντα, άπερ ουκ ανεύθυνος ο

εν γνώσει αθετών έσται.

S. 73. "Ετερα καθήκοντα προς το σώμα,

Επειδή το ανθρώπινον σώμα όλον τι οργανικόν υπάρ

χει, και δια πάσης ενεργείας της ζωής, διά της δια

φορήσεως, διά παντός σωματικού τε και πνευματικού

αγώνος, η ζωϊκή αυτού δύναμις αναλισκομένη κατά και

ρόν, ελαττούται, αναγκαίον αναπληρούν ,αυτήν, διηνε

κώς απoλλυμένην, ή το σώμα μαραινόμενον παρακμά

ζειν, και φθείρεσθαι. Γίνεται δε η αναπλήρωσις τη απο.

λαύσει της τροφής δείται δε και ιματισμού, και κατοι

κίας, και ποικίλης άλλης θεραπείας, ίνα εν ασφαλεία
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μένη από τε της επηρείας των καιρών, και της εκ των

αγρίων και ιοβόλων θηρίων, έτι δε και από της επιβου

λής των πονηρών και κακοποιών ανθρώπων. Εις πο

ρισμόν δε πάλιν πάντων τούτων, οργάνων αύθις δείται,

ώστε και ταύτα δεί ζητείν, και δύναται διά της δαπά

νης, και της ενεργείας των σωματικών και των ψυχικών

αύτου δυνάμεων περιποιείσθαι εαυτώ ταύτα. Ούτως ούν
" W ' η Α δΝ Αν ο / ΥΝ φν

κατά πάντα τον βίον αναγκαίως δεί αλλήλας διηνεκώς

ν

«Ν Ν " » ν • η «η Ρ --

διαδέχεσθαι, τήν τε ανάλωσιν και την αναπλήρωσιν των

δυνάμεων καθάπερ γαρ αεί τι τούτων αποβάλλει, ού
ν και

τως αύθις και αει δει τι προσλαμβάνειν, και τανάπαλιν.

Τών δε δυνάμεων ή χρήσις και η ανάλωσις εις πoρι

σμόν των αναγκαίων εργασία καλείται, και ταύτης η μεν

σωματική, η δε πνευματική ότε μεν γαρ αι του σώ

ματος μάλλον, ότε δε αι του πνεύματος μάλλον επι

τείνονται, και εις ενέργειαν έρχονται. Πάσα δε κυρίως

σωματική εργασία και της του πνεύματος δείται προ

σοχής, ίν' ορθώς επιτελήται, αλλ' ουδε πνευματική γί

νεται χωρίς τινος και σωματικής κινήσεως ή ούν διαί

ρεσις αύτη επί το μάλλον, ή ήττον της χρήσεως στη

ρίζεται. Αίτιον δε της των δυνάμεων χρήσεως εις πο
"Ν

ρισμόν των επιτηδείων τω σώματι, το αυτό εστιν, ο

και πρότερον απεδόθη, το καθήκον δηλονότι του φρον
«ν

τίζειν περί της ζωής, και περί της υγιείας και της ευε

ξίας του σώματος, ίνα διά παντος προς την αρετήν, και

την πρός τόν Θεόν εξομοίωσιν επιδιδόναι έχωμεν, και

ούτως εις το έσχατσν ημών τέλος προσεγγίζωμεν. Δι'

αυτό δή τούτο και του πορισμού των προς διατροφήν,

και ιματισμόν, και κατοικίαν, και την άλλην θεραπείαν

του σώματος επιτηδείων επιμελείσθαι. Εκ τούτου και

ή εργασία, ώς χρήσις των ημετέρων δυνάμεων, αληθές

και αναντίρρητον καθήκον παντός ανθρώπου εστίν αλλά
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και ώς προφυλακτικόν από της νωθρότητος και της εξα

χρειώσεως ουχ ήττον τυγχάνει καθήκον η εργασία,

λέγεται γαρ, ότι « εν τω καθεύδειν τους ανθρώπους,

ήλθεν αυτού ο εχθρός, και έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον

του σίτου, και απήλθεν (α). » Ουτω και εν τη αρχαιο

τάτη ιστορία του ανθρώπου ευρίσκεται τεταγμένον

αυτό το εργάζεσθαι. «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον

άνθρωπον, δν έπλασε, και έθετο αυτόν εν τω παραδείσω

της τρυφης, εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν» (β) και

ότι, εφ' όσον η θεία αύτη εντολή ετηρείτο, αγαθοί και

αναμάρτητοι διέμειναν οι πρωτόπλαστοι, επί δε την

αργίαν τραπομένοις επήλθεν ο πονηρός λογισμός εκ

τείναι χείρα επί το απηγορευμένον ξύλον τώ γαρ μη

δεν ποιείν, το κακώς ποιείν διδασκόμεθα. Ώστε κατά

πολλά δύναται η εργασία όργανον γενέσθαι τη αρετή,

διο και ου μόνον η ανάγκη, αλλά δή και η θεία φωνή

εντέλλεται περί ταύτης «Ίθι, φησί, προς τον μύρμηκα

ώ οκνηρε! και ζήλωσον, ιδών τας οδούς αυτού, και γενου

εκείνου σοφώτερος. Εκείνω γαρ γεωργίου μη υπάρχον

τος, μηδε τον αναγκάζοντα έχων, μηδε υπο δεσπότην

ών, ετοιμάζεται θέρους την τροφήν, πολλήν τε εν τώ

αμητώ ποιείται την παράθεσιν » (γ). Ούτω και ο θείος

Παύλος παραινεί « Ο κλέπτων, μηκέτι κλεπτέτω, μάλ

λον δε κοπιάτω, εργαζόμενος το αγαθόν ταις χερσίν,

ίνα έχη μεταδιδόναι τώ χρείαν έχοντι » (δ). Ο δε κύ

ριος ημών Ιησούς Χριστός παρίστησι τον άναρχον ΤΕΟΧ-,

τέρα και εαυτόν, ώς διηνεκούς εργασίας παράδειγμα,

« Ο πατήρ μου, φησίν, έως άρτι εργάζεται, καγώ ερ
ς

άζομαι » (ε). Πάσα δε και η φύσις τώ ιδίω αυτής πα
4 " Α

(α) Ματθ. ιγ'. 25. (β)] Γεν. (β. 15. (γ) Παροιμ, τ'. 6-8. (δ) Εφ.

δ' 28. (ε) Ιωαν. ε. 17.



296 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

ραδείγματι την ενέργειαν και χρήσιν των δυνάμεων ή

μίν διακελεύεται, ακαταπαύστως ενεργούσα, φύουσά τε

και διαλύουσα, και το διαλυθεν αύθις αναπλάττουσα.

Αρ' ούν μόνοις τοις ανθρώποις έδει προσείναι το της

αργίας λυπηρόν πλεονέκτημα; Ουδαμώς. Γνωστον γαρ

αυτοίς φύσει και το της ανάγκης και το του καθήκον

τος του εργάζεσθαι, και τοι πολλάκις ολιγωρούσιν αυτού,

ώς οχληρού και απαρέσκοντος τη σαρκί,

S. 74. Περί του τίνα δει προσείναι τή εργασία.

Ουχ απλώς δε το εργάζεσθαι αγαθόν, αλλά το δικαίως

και προς το αγαθόν, ήτοι το μηδέν απρεπές τη του αν

θρώπου αξία, μηδ εναντίον τη του ήθους χρηστότητι

πράττειν, αλλά τέλος αεί ωφέλιμον προτίθεσθαι, και

συν λόγω και μέτρω, ίνα μη μάτην αι δυνάμεις κατα

τριβόμεναι, άχρηστοι του λοιπού γίνωνται, το δε τέλος

της εργασίας επιτυγχάνηται, έτι δε και μεθ' υπομο

νής, και καρτερίας και προθυμίας εργάζεσθαι' ου γαρ

δεί ταράττεσθαι τον αγαθόν άνδρα, εάν ποτε οι πόνοι

και αι εργασία αυτού μη κατ' ευχήν χωρώσιν. Έτι δε

δεί το προτιθέμενον τιμίως τε και επιμελώς επιτελείν,

άλλως γαρ λύπη τε και ζημία, ή αυτώ τώ εργαζομένω

ή τοις, οις εργάζεται, πολλάκις γίνεται. Μάλιστα δε το

ετέροις οφειλόμενον πραχθήναι υφ' ημών, εργαστέον

ούτως αεί, όπως κατά την ευχήν και την προσδοκίαν

και την αξίωσιν αυτών αποβαίνη, και μηδεμίαν απάτην,

ή αμέλειαν εν αυτώ συγχωρητέον, Ετι δε προς τούτοις

και ενατενίζειν εις τον Θεόν χρή τον εργαζόμενον, και

ευ διακείσθαι, το μεν, ότι παρ' αυτού εισιν ημίν πάσαι

αι δυνάμεις, αίτε σωματικαί και αι πνευματικαί, διό

και κατά το θέλημα και την ευδοκίαν αυτού αεί χρη

::

"
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στέον αυταίς το δε, ν' επιτελεί διά παντός προτι

θώμεθα τό παρά του καθήκοντος απαιτούμενον, ώς αυ

το απαιτεί, και διότι απαιτεί αλλά και ανάλογον εί

ναι προς τους καιρούς και τας λοιπάς περιστάσεις την

των ημετέρων δυνάμεων χρήσίν τε και κατανάλωσιν.

Οταν ούν πάντα ταύτα τώ εργάζεσθαι προση, τότε και

τη αξία, και τη λογική φύσει του ανθρώπου, και τη

κλήσει αυτού πρέπει, και ηθικώς αγαθόν εστιν. Τη δ'

ηθικώς αγαθή χρήσει των ημετέρων δυνάμεων αντίκει

τα ά, ή αχρηστία και β, η κατάχρησις αυτών ταυ

τα δ' αμφότερα, κατά τας αρχάς και του λόγου και

της θείας αποκαλύψεως, άδικά τε και απόβλητα κρίνον

ται. Και η μεν αχρηστία εκ πολλών αν γένοιτο, οίον

ά, εκ της ακηδίας β, εκ της άγαν φειδούς εαυτού, γ',

εκ της ραστώνης δ, εκ παντοίων προλήψεων. Πάντα

γαρ ταύτα, όκνον εμποιούντα και φόβον από πάσης δυσ

χερείας, αχρήστους εάν τας ημετέρας δυνάμεις παραί

τια γίνονται, καίτοι πάντων την αργίαν κακόν είναι ο

μολογούντων, και τους αργούς τώ του αχρείου μιση

τώ ονόματι στιγματιζόντων. Ωσπερ γαρ το πτηνόν ί

πτασθαι, ούτω και ο άνθρωπος εργάζεσθαι και πονείν

πέφυκεν «Ανθρωπος γεννάται κόπω, νεοσσοί δε γυπός

τα υψηλά πέτoνται » (α). Οι δ' αρχαίοι σοφοί, ορθώς

την αργίαν εκάλουν μητέρα πάσης κακίας. Και ο κύριος

ημών Ιησούς Χριστός τρανώτατα την της αργίας κακίαν

κατέδειξεν εν τη παραβολή της ακάρπου συκής, ήτις ουκ

είχε καρπόν, ει μη φύλλα μόνον (β) αλλά και το τέλος αυ

της εν τη του οκνηρού και αχρείου δούλου παραβολή, δς

εξεβλήθη εις το σκότος το εξώτερον, όπου έσται ο κλαυθ

μός και ο βρυγμός των οδόντων » (γ). Αγνώμων μεν

(α) Ιώβ. έ. 7. (β) Ματθ. κά. 19. (γ) Ματθ. κέ, 30.
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γαρ φαίνεται ο οκνηρός προς τον Θεόν, τον ποικίλας δυ

νάμεις αυτώ δωρησάμενον, ίνα και αυτός εις τό της ανθρω

πότητος αγαθόν συντελή, άδικος δε και εις εαυτόν, ότι

διά της οκνηρίας εις ένδειαν εμπίπτει, και εις απο

ρίαν, και εις κόρον του βίου, και εις μυρίας άλλας κα

κίας άδικος δε τελευταίον και τώ πλησίον, ότι εκ των

ιδρώτων εκείνου τρεφόμενος, ουδέν αυτός εις ανταλλα

γήν εκείνω παρέχει. Διό και ο Παυλός φησιν, « Είτις

ου θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω. » (α). Η δε κατά

χρησις των ημετέρων σωματικών τε και πνευματικών

δυνάμεων, ή και αυτής της παντελούς αχρηστίας χεί

ρων, διττώς γίνεται ή γαρ εις όλως περιττά και ά

χρηστα έργα και παιδιάς κενάς και χρονοκτόνους κα

ταναλίσκονται, ή εις βλαβερά και παράνομα, οια πράτ-

τουσιν οι λησται και κακούργοι, νυκτός εγειρόμενοι και

αγρυπνούντες, ίνα άλλους κτείνωσι. Πρόκειται δε παν

ταχού στάδιον ευρύ εις την κατάχρησιν, εάν μή βού

ληται τις προσέχειν. Διο παραινεί ο μακάριος Παύλος

« ΜΙή ούν βασιλευέτω η αμαρτία, εν τώ θνητώ υμών

σώματι, εις το υπακούειν αυτή εν ταις επιθυμίας αυ

του. Μηδε παριστάνετε τα μέλη υμών όπλα αδικίας

τη αμαρτία, αλλά παραστήσατε εαυτούς τω Θεώ ώς

εκ νεκρών ζώντας, και τα μέλη υμών όπλα δικαιοσύ

νης τω Θεώ » (β). Ίνα δε το της ευθύνης μέγεθος

κατά πάσαν των ημετέρων δυνάμεων κατάχρησιν ορ

θώς ορισθή, παρατηρητέον ά, τον της καταχρήσεως τρό

πον β', το υπ' αυτής κωλυθεν αγαθόν γ', το εξ αυτής

γενόμενον κακόν δ', το τέλος, προς δ η κατάχρησις.

Εκ γαρ πάντων τούτων το της αμαρτίας μέγεθος κα

ταφαίνεται.

(α) Β. Θεσσαλ. γ'. 10. (β) Ρωμ. ς. 12. 13.
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S. 75. Περί του, προς τί δεί κυρίως ταϊς

δυνάμεσιν ημών ιρήσθαι.

η αν

Χρηστέον τοίνυν ταις ημετέραις δυνάμεσινάει, ά, ίνα

τη πρώτη και μεγίστη της ψυχής χρεία, ήπερ έστιν

ή ηθική αυτής μόρφωσις, επαρκέσωμεν β', ίνα και το

σώμα, της ψυχής χάριν, διαθρέψωμέντε και διατηρή

σωμεν γ', ίνα και εις το κοινον αγαθόν συντελέσωμεν.

Επί πόσον δε δεί ταις δυνάμεσιν ημών προς την του

σώματος θεραπείαν χρήσθαι, ουχ οιόν τε ακριβώς ορί

σαι εκ γαρ των ιδίων εκάστου σχέσεών τε και περι

στάσεων ήρτηται. Καθήκον ούν εστιν εκάστω πονείν,

ίνα τα αναγκαία αυτώ τε και τοις υφ' αυτόν, ή περί αυ

τον πoρίζηται, μόνον δε περιττάς ανάγκας μη παρα

σκευαζέσθω, αλλ' έντε τη τροφή και εν τη περιβολή

και τοις άλλοις τοις περί το σώμα την μετριότητα,

ένθα τέτακται, ασπαζέσθω, και προς τούτο εργαζέσθω

και κοπιάτω ήττον γάρ του δυνατού ποριζόμενος, ή

ποιών, του καθήκοντος απολείπεται, και αμελής εστι

και άσωτος. Περί των τοιούτων λέγει ο θείος Από

στολος « Είτις των ιδίων, και μάλιστα των οικείων

ου προνοεί, την πίστιν ήρνηται, και έστιν απίστου χεί

ρων » (α). Και ο Σολομών εν ταις Παροιμίας « Πλού

τον και πενίαν μή μoι δώς, σύνταξον δέ μοι τα δέοντα

και τα αυτάρκη, ίνα μη πλησθείς, ψευδής γένωμαι, και

είπω, τίς με ορά; ή πλανηθείς κλέψω, και ομόσω το

όνομα του Θεού» (β). Ούτως ούν έκαστος οφείλει δια

νοείσθαι, και εις πορισμόν των αναγκαίων εργάζεσθαι.

Επει δε ή περί την χρήσιν των δυνάμεων έξις και

-4---,

(α) Α'. Τιμ. έ. 8. (β) Παρ. λ. (κδ). 10.
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καρτερία ράονα και ασφαλεστέραν την των προς το ζήν

αναγκαίων κτησιν καθιστάσι, περιποιητέον και ταύτας

παντί σθένει διά της ασκήσεως και της επιμελείας, ώς

εν και τούτο των σπουδαιοτάτων καθηκόντων. Ου μό

νον δε το κτήσασθαι, αλλά και το ορθώς και σκοπί

μως τοις πορισθείσι χρήσθαι, καθήκον ομολογείται σπου

δαιότατον. Τώ γαρ ανθρωπίνω σώματι, και τοι σοφία

τινί θαυμαστή κατεσκευασμένω, αλλ' ώς τη λώβη και

τη φθορά υποκειμένω, ου ταύτα ουδ' ίσα παντί χρή

σιμα και αναγκαία, αλλά τα τούτω αυτάρκη, τώ ετέ

ρω ανεπαρκή φαίνεται. Μέγα δε δύναται και τροφή και

περιβολή και τ' άλλα, νυν μεν επ' αγαθώ του σώμα

τος, νύν δε προς το εναντίον, και διά του σώματος

επί του πνεύματος. Διό και καθήκον εκάστου μανθά

νειν τί μεν το ωφέλιμον, τί δε το βλαβερόν τώ σώ

ματι, ίνα εκείνο μεν εαυτώ περιποιήται, τούτου δε απέχη.

S. 76. Περί της βρώσεως.

Τών πρός τροφήν αναγκαίων εισί τά τε εδέσματα και

τα ποτά. Ποικιλωτάτων δε όντων, παρατηρητέον εν τη

απολαύσει αυτών ά, το ποιόν β, το ποσόν γ', την

του σώματος χρείαν και την έξιν. Θυ χαλεπον δε παν

τί τώ προσέχοντι καταμαθείν εν ολίγω, έκ τε της χρείας

και εκ της πείρας και του λογικού, τί μεν το ωφέλι

μον, τί δε το βλαβερόν, ή περιττόν προς το ανακτήσα

σθαι την εκλιπούσαν ζωϊκήν δύναμιν, και μη υπερκο

ρεσμόν γίνεσθαι. Ο δε τώ αναγκαίω και χρησίμω εμ

μένων, εγκρατής και μέτριος λέγεται, και εγκράτεια

και μετριότης ο εν αυτοίς τοις αναγκαίοις κατά την

της βρώσεως και πόσεως μετάληψιν περιορισμός. Αύ

τη δε, ει και προς αγαθόν τέλος ασκείται, και ηθικήν
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έχει αξίαν. Ει γάρ προς το ετοίμως αεί έχειν και προ

θύμως εις την των καθηκόντων εκτέλεσιν, ηθικόν δή

τότε και αληθής αρετή εστιν ει δε εκ φειδούς και οι

κονομίας, θεωρητέον αυτό της οικονομίας τέλος. Ει

γαρ προς το ράον και ασφαλέστερον πράττειν τι των

κακών, πάσαν ηθικήν αξίαν απόλλυσι, τότε η εγκρά

τεια, και εις ηθικόν τέρας μεταβάλλεται, οίον συμβαί

νει εν τώ φιλαργύρω, τώ φιλεκδίκω, και τους τοιούτοις.

Εν τούτοις δε εν τώ της υγιείας διατηρεί πως αει α

ξίαν τινά η εγκράτεια και η μετριότης, εν τοις καθή

κουσιν ορίοις εμμένουσα « Μήτηρ υγιείας εγκράτεια,

νόσου δε τρυφή» έλεγεν ο μακάριος Ιερώνυμος (α), ο

και η πείρα βεβαιοί «Διά γαρ απληστίαν πολλοί ετε

λεύτησαν, ο δε προσέχων προσθήσει ζωήν» (β). Αν

τίθετον δε της εγκρατείας και μετριότητός εστιν η

ακρασία και η πλησμονή περί το εσθίειν και πίνειν. Ο

γαρ ακρατης την της γεύσεως ήδονήν εκ σιναμωρίας

διώκων, ου μόνον το δίκαιον υπερβαίνει μέτρον, αλλ'

ουδ' όρον ουδένα βούλεται γινώσκειν εν αυτή. Περί των

τοιούτων φησί τις, (γ) ότι επίμεμπτοι και όλως απηλ

λοτριωμένοι του πνεύματος του Χριστού, οι την τρυφην

και την αλαζονείαν, και τον του σώματος καλλωπισμόν

απλήστως θηρεύοντες, του δε Θεού και των πτωχών

αδελφών αυτών επιλήσμονες γινόμενοι διό και τοις

τοιούτοις, τοις εις την τρυφην καταρρέουσι, και εν τοις

κώμοις υβρίζουσιν, υπεκκαίεται ή του γαστριμάργου ε

κείνου κόλασις (δ) αλλά και το τού Ησαίου αυτοίς

αρμόττει Ουαί, φησιν, οι εγειρόμενοι το πρωί και τα

σίκερα διώκοντες, οι μένοντες το οψέ ο γαρ οίνος αυ

(α) Μater sanitatis abstinentia, aegritudinis voluptas.

(β) Σειράχ, λά. 37. (7) Μ. Σχνέκλος S. 577. (δ) Λουκ. ις. 24.
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τους συγκαύσει. Μετά γαρ κιθάρας, και ψαλτηρίου, και

τυμπάνων και αυλών, τον οίνον πίνoυσι, τα δε έργα

Κυρίου ουκ εμβλέπουσι, και τα έργα των χειρών αυτού

ου κατανοούσιν» (α).

Επει δε πρότερον είρηται ημίν ιδίως περί ακρασίας,

σημειωτέον ενταύθα μόνον εν κεφαλαίω, τί αν είη το

κατά Χριστόν της τροφής μεταλαμβάνειν. Έστω τοί

νυν αυτή πρώτον το εν μέτρω λογικώ ορίζεσθαι, και
' 4 ν ν «Α 4 γ' - / «Υ (Ν, η

μήτε ελλείπειν, μήτε πλεονάζειν του μετρίου. Είτα δε

τέλος αυτώ ή της ζωής διατήρησις, και των ανηλω

μένων δυνάμεων αποκατάστασις, ώστε και σώμα και

πνεύμα ικανώς έχειν προς την των κρειττόνων καθη

κόντων εκπλήρωσιν. Τελευταίον δε, και ευγνωμόνως εν

ατενίζειν τω Θεώ τω δοτήρι παντός αγαθού. Ούτω

παραινεί ο μακάριος Παύλος «Είτε ούν εσθίετε, είτε ητί

νετε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε » (β). Και άλλα

χου δέφησι: « Πάν κτίσμα Θεού καλον, και ουδέν α

πόβλητον, μετά ευχαριστίας λαμβανόμενον αγιάζεται

γαρ διά λόγου Θεού και εντεύξεως » (γ). Αριστον δε

και τούτου παράδειγμα κατέλιπεν ημίν εις μίμησιν ο

Σωτήρ ημών εν τη επί γης αυτού παρουσία.

S. 77. Περί της του σώματος περιβολής.

Η του σώματος περιβολή κατά πολλά τυγχάνει ώ

φέλιμος. Πρώτον μεν γαρ την του σώματος διαφόρη

σιν, και την θερμότητα, αναγκαίας ούσας τη υγιεία,

διατηρεί. Είτα δε και εκ της του καιρού βλαβεράς επη

ρείας, και εκ πολλών άλλων κακώσεων ασινές διαφυ

λάττει τρίτον δε και την ασχημοσύνην αυτού από της

(.) ΙΙται. ε. 11. (β) Α. Κορ. ε'. 31. (γ) Α. Τιμ. δ. 4.
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αισχράς περιεργείας τε και καταχρήσεως αποκρύπτει τέ

ταρτον δε και τελευταίον ευπρέπειαν και ευσχημοσύνην

ου μικραν εμποιεί. Πάντων δε τούτων ουκ ολιγωρη

τέον, αλλά προς ταύτα μάλιστα, ουχί δε προς επίδει

ξιν και αλαζονείαν και πολυτέλειαν δεί περιβάλλεσθαι.

Ούτω πάλιν ο μέγας του Κυρίου Απόστολος παραγ

γέλλει «Τάς γυναίκας (το δ’ αυτό δήπου και περί των

ανδρών ισχύει) εν καταστολή κοσμίω μετά αιδούς και

σωφροσύνης κοσμείν εαυτάς, μη εν πλέγμασιν, ή χρυ

σώ, ή μαργαρίταις, ή ιματισμώ πολυτελεί, αλλ' ο πρέ

πει γυναιξίν επαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι' έργων

αγαθών » (α) ο δε μακάριος Χρυσόστομος λέγει που,

ότι το ιμάτιον εδόθη ημίν, ουχίνα καλλωπιζώμεθα,

αλλ' ίνα την γύμνωσιν ημών καλύπτωμεν, το της Γρα

φής υπαινιττόμενος « Και εποίησε κύριος ο Θεός τώ

Αδάμ και τη γυναικι αυτού χιτώνας δερματίνους, και

ενέδυσεν αυτούς » (β). Ου χρή τοίνυν ούτως ενδύεσθαι,

όπως και της γυμνώσεως μείζονα φέρει την αισχύνην,

αλλά σκοπείν ά, όπως μή την εαυτού, ή την των άλ

λων αρετήν λυμαίνηται β, όπως μήτε πολυτελεστέρα,

μήτε ευτελεστέρα του προσήκοντος ή γ', όπως μή τη

υγιεία ή τη περιουσία και τοις άλλοις τοις κατ' αυτόν

βλαβερά αποβαίνη. Δεί γαρ και εν τη περιβολή την

αρετήν ασκείν, και δεικνύναι τον χριστιανόν, τεκμήριον

αυτήν της νηφαλιότητος και της των πραγμάτων εχέ

φρονος εκτιμήσεως παρεχόμενον. Ενδυόμενος γαρ, αφο

ρά πρώτον μεν εις την κοσμιότητα, είτα δε, εις την

ώφέλειαν και την ραστώνην, τελευταίον δε και εις το
γι

εν τη πολιτεία επικρατούν έθος, ει μή τι κενόν ή τώ

Λ

(α) Α'. Τιμ. β'. 9. (β) Γεν γ'. 21.
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ήθει βλαβερόν έχει. Το δε εν γένει και απαραιτήτως

εν τώ ιματισμό απαιτούμενον εστίν η καθαριότης.

Ευκόλως δέ τις και εκ του τρόπου, καθ' όν ενδύεται, τη

αμαρτία περιπίπτει ά, εάν υπέρ το δέον λαμπρώς τε

και πολυτελώς ενδύηται, ή εις πλήθος περιττόν δαπα

νά, ώστε προς τας αναγκαιοτέρας χρείας ανεπαρκής

γίνεται και λυπεί εαυτόν, ή και άλλους τινάς, και των

έργων της ελεημοσύνης και της άλλης φιλανθρωπίας

διά ταύτα απολείπεται β, εάν τη περιβολή προς αλα

ζονεία και τύφον και υπεροψίαν χρήται, ίνα των άλ

λων διαφέρη, ή ίνα μείζονα αίσθησιν αυτούς της κατα ,

φρονήσεως παρέχη γ', εάν δι' αυτής έλκειν αθεμίτως

προς εαυτόν άλλους, και δελεάζειν και ερεθίζειν βού

ληται προς τας αισχράς ήδονας, ή προς κατάχρησιν

του προσώπου αυτών. Προς τον τοιούτον αρμόσειεν ή

του πλουσίου παραβολή (α). Η περί την βρώσιν και

τον ιματισμόν πολυτέλεια ραδίως εις θρύψιν και εκθη

λυσμόν και εις την του Θεού λήθην, και εις αναλγη

σίαν προς τας του πλησίον δυστυχίας καταφέρει τον

άνθρωπον, και εις πολλάς άλλας απρεπείς πράξεις εν

αντίον του θείου θελήματος κρίνονται δε και τα εκ

ταύτης αμαρτήματα κατά τους αποδοθέντας ήδη κανόνας.

S. 78. Περί της οικήσεως και των άλλων

των προς ανάπαυσιν αναγκαίων,

Του οικήματος τέλος υπάρχει γενικώς ά, ή από της

επηρείας των καιρών και της των πονηρών ανθρώπων,

και των βλαβερών θηρίων ασφάλεια β, το εν ανέσει

και εφ' ησυχίας παρέχειν τω σώματι την αναγκαίαν

(α) Λουκ. ις'. 19.
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αναψυχήν μεταλαμβάνοντας τροφής, και ύπνου, και της

άλλης θεραπείας γ', το δύνασθαι επιτελείν εν αυτώ

αταράχως πολλάς εργασίας, και φυλάττειν την υπάρ

χουσαν περιουσίαν. Επει δε πάντων τούτων επιμελείσθαι

χρεών, επιμελητέον άρα και του οικήματος, ίνα προς

το αποδεδειγμένο τέλος επιτήδειον ή, και μη αντίξουν

αυτώ, ή τη δεούση τάξει τε και κοσμιότητι αλλά φευ

κτέον καν τούτω την άχρηστον πολυτέλειαν και τας πε

ριττάς δαπάνας, ίνα μη εκ τούτων προς τα κρείττονα

καθήκοντα ανεπαρκείς ώμεν. Το δ’ αυτό και περί της

κτήσεως των άλλων, των προς ραστώνην και ανάπαυ

σιν επιτηδείων, ειρήσθω, oια τα διάφορα έπιπλα της οι

κίας και τα σκεύη. Τα μεν γαρ τούτων εισί προς έρ

γων τινών εκτέλεσιν, τα δε προς την των πόνων της

ζωής ανακούφισιν, άλλα δε και προς ευπρέπειαν, διό και

τα μεν μάλλον, τα δε ήττον, αναγκαία, και τα μεν μάλ

λον, τα δε ήττον, περιττά, κατά την διάφορον αυτών

επιτηδειότητα και χρησιν Κανών ούν κυριώτατος και

περί της κτήσεως τούτων εστίν όδε: « Πoρίζoυ πρo πάν

των αεί το αναγκαιότατον είτα δε, επιτρεπόντων των

πραγμάτων, και το ήττον αναγκαίον του δε μη αναγ

καίου αλλά περιττού απέχου. » Ο τα προς ανάπαυσιν

επιτήδεια χωρίς περιττότητος κεκτημένος, εν ευπορία εί

ναι λέγεται, ην έκαστον δεί ζητείν, όσον οιόν τε επι

μελούμενον, ίνα μή τινος των αναγκαίων στερηται. Τούτο

παντός ανθρώπου εν γένει καθήκον ομολογείται πολ

λών γαρ και ανιαρών πραγμάτων διά της ευπορίας α

παλλάττεται, και ευθυμίαν και ευφροσύνην τη ψυχή πε

ριποιείται, και ουχ ετέροις υποδουλούται, και δύναμιν

δε και καιρόν δι' αυτής κτάται, ίνα μάλλον προς την

εαυτού ηθική τελειότητα, και προς το κοινή συμφέρον

εργάζηται. Της δε ευπορίας μέσα κάλλιστά τε και α

2 Ι
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σφαλέστατά εισι ά, η φιλοπονία, και η περί τα ώφέ

λιμα επιμελής ασχολία β', ή των πορισθέντων μετά

συνέσεως χρήσις και οικονομία γ, η περί τας σωμα

τικάς απολαύσεις εγκράτεια εν απλότητι και αυταρκεία,

ή περιστολή των αναγκών και των επιθυμιών. Τώ ούν

τούτοις επιμελώς χρωμένω ου χαλεπόν την τώ σώ

ματι και τη ψυχή αυτάρκη ευπορίαν περιποιήσασθαι ο δ'

εκ νωθρότητος, η αμεριμνίας, ή όπως άλλως ολιγωρών

τούτων, εις ένδειάν τε και πενίαν ταχέως εμπίπτει. Έστι

δε πενία το του αναγκαίου προς τας σωματικάς χρείας

στερείσθαι. Διό και καθήκον παντός λογικού ανθρώπου

εστί ταις εαυτού δυνάμεσι και τη ικανότητι χρώμενον

από της πενίας προφυλάττεσθαι. Πειρασμός γαρ γίνεται

πολλοίς ισχυρός επικειμένη, εις αδίκους τε και αθεμίτους

πράξεις, και πολλάκις μεν αφορμήν θλίψεώς τε και φρον

τίδος πολλοίς παρέχει, πολλάκις δε και την ευφροσύνην»

από της ψυχής περιαιρείται, και ούτω καθυποδουλοί τον

άνθρωπον, ώστε και την ζωήν αυτού προ ώρας κατα

ναλίσκει, και προς την ηθικήν τελειότητα μέγα γίνεται

κώλυμα. Διό και το εκουσίως εξ αμελείας, ή άλλης αι

τίας περιπίπτειν αυτή, αμαρτία μεγάλη κρίνεται, και το

σούτω μείζων, όσω και απερισκεψία, εξής η πενία συν

έβη, και ο κίνδυνος, ή η πραγματική ζημία προς την

ηθικήν τελειότητα, ή ή ετέροις, μηδέν αμαρτήσασι, γε

νομένη εξ αυτής βλάβη. Αλλά και παρά γνώμην εν

δέχεται πολλάκις τη πενία περιπεσείν. Τι άρα το καθή

κον εν τώ τοιούτω ; Οσα περί τούτου τότε λογικόν και

ή θεία Γραφή διακελεύεται και υπαγορεύει, ταύτά εισι,

ά, οπλίζεσθαι αεί τη γενναιότητι και τη καρτερία προς

τους εκ της πενίας κινδύνους 6, έργον τι ευπρεπές και

τίμιον επιμελώς εργάζεσθαι, ίνα τα επιτήδεια εξ αυτού

πορίζηται γ, περιστέλλειν δε τας ανάγκας και τας
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επιθυμίας εν αυταρκεία, και τη του Θεού προνοία και

αγαθότητι πεποιθέναι δ, ζητεί μάλλον τον εν ουρανώ,

ή τον επί γης πλούτον, εγκαρτερούντα τη πίστει, και

τη χρηστότητι, και φιλοπονία έ, Μηδέποτε δια χαμερ

πούς κολακείας, ή άλλων αισχρών τεχνασμάτων, τας

παρά των άλλων δωρεάς ζητείν, η βία εκθλίβειν αυτάς.

Όλως δε και τη πενία οργάνω αρετης χρήσθαι, ά, ίνα

την ταπείνωσιν, και την υπομονήν, και την εις τον Θεόν

αφοσίωσιν και την χρηστότητα ασκή, β, ίνα από των

εκ της τρυφής και του κόρου και της πολυτελείας κιν

δύνων φυλάττητα. Ο γαρ τη πενία σωφρόνως εγκαρ

τερών, θησαυρόν εν ουρανώ αποτίθεται (α).

S. 79. Περί της ευπρεπείας και της αγαθής δόξης.

Το μεν θηρεύειν την παρά των ανθρώπων δόξαν, μά

ταιον και ανωφελές της δε αγαθής συνειδήσεως και της

παρά τω Θεώ ευαρεστήσεως επιμελείσθαι πρoύργιαίτατον

νομιζέτω πάς τις. Χρή μέντοι και προς πάντας ούτω

πολιτεύεσθαι, ώστε ευλόγως και παρά πάντων τιμάσθαι,

και την τιμήν ταύτην αποτέλεσμα είναι της προς αυ

τους αγαθής πολιτείας. Κανόνες δε τούτου ασφαλέστα

τοί εισιν οίδε. Α'. Απόνεμε πάσιν ευμενώς το δίκαιον,

και το κατά την αδελφική αγάπην οφειλόμενον. Β'.

Έσο προς πάντας φιλοφρονητικός, πρόθυμος, και περι

ποιητικός άνευ κολακείας, ή θρασύτητος, ει μήτι τα κρείτ

τονα των καθηκόντων βλάπτοι. Γ. Απόνεμε εκάστω

την τη τάξει και τώ αξιώματι αυτού προσήκουσαν δό

ξαν και τιμήν φεύγε δε εκ προθέσεως πάν, ο αν αυ

τοις όνειδος, ή βλάβην, ή σκάνδαλον φέρη. Δ. Διη

(α) Μαρκ. ί. 21. ι,

") ί *
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γου ευγνωμόνως το παρά των άλλων κατ' οφειλήν, ή

εκ προαιρέσεως γενόμενόν σοι αγαθόν. Ε. Εν πάση τη

διαγωγή σου δηλούσθω φρόνησις, κοσμιότης, και αδια

φορία προς την κενήν δόξαν. Κεφάλαιον δε, επιτέλει

αεί και προς πάντας, χωρίς διακρίσεως, τα μεγάλα ταύτα

του λογικού και χριστιανού ανθρώπου καθήκοντα, ήτοι

ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης. Και το τελειότερον του

Σωτήρος ημών Θεου παράγγελμα. «Οπως θέλετε, ίνα

ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ο

μοίως.» Κατά ταύτα γάρ ζώντες και πολιτευόμενοι, ουδέ

ποτε της παρά των άλλων ανθρώπων τιμής τε και α

γάπης στερησόμεθα, όσον εστίν ημίν αναγκαία εις ε

πίδοσιν την εν τω κόσμω. Ο δε παρά πάντων φιλεί

σθαι βουλόμενος, αδυνάτων εφίεται, και ουδέποτε του ε

φετου τεύξεται, κάν διά παντός αγωνίζηται ότε τώ μή

θηρεύοντι μεν την τιμήν, το δε τίμιον αεί εργαζομένω,

παρά πόδας έψεται η τιμή, κάν μη βούληται. Έστι δε

τιμή η παρά των άλλων ευμενής περί τε του ήθους

ημών και των χαρισμάτων και της αρετής κρίσις, ήτις

έργω μεν δηλουμένη, αυτό τούτο λέγεται τιμή, λόγω δε,

έπαινος, δόξα δε αγαθή, εάν εν τη διανοία υπάρχη. Το

δε περί ημών πολλούς ούτω φρονείν αγαθή υπόληψις

καλείται, και αγαθόν η καλόν όνομα κτάσθαι λεγόμεθα.

Περί τούτου παραινεί ο Σειράχ λέγων «Φρόντισον περί

ονόματος, αυτό γάρ σοι διαμένει, ή χίλιοι θησαυροί χρυ

σίου (α).» Ο δε Σολομών «Αιρετώτερον όνομα καλόν

υπέρ πλούτον πολύν (β). » Και αλλαχού «Φήμη α

γαθή πιαίνει οστά». Ού μικρόν δήπου, τί περί ημών οι

άλλοι δοξάζουσιν εξ αυτού γαρ ήρτηται ά, η πρόοδος

ημών εις την κοινωνίαν β, η εις άλλους επιρροή γ',

(α) Σειράχ μά. 12. (β) Παροιμ. κβ. 1.
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η ενεργητικότης ημών εν γένει. Αλλά το περί τούτου

καθήκον αποφατικόν εστι μόνον, ήγουν ά, Μηδέν πράτ

τειν, όπερ άν πως ελαττώσειεν, ή και όλως αποσβέσεις

το καλόν ημών όνομα β', Τηρείν αυτό συνετώς, και,

επειδαν υπ' άλλου αδίκως προσβάλληται, νομίμως τε

και δικαίως υπέρ αυτού αμύνεσθαι. Ου δεί δε κατά πά

σαν άδικον προσβολήν υπεραπολογείσθαι ου γαρ συ

νετόν, ουδε αγαθόν, άρα ούτε καθήκον κρείσσον δε πολ

λάκις αγνοείν, ή και ολιγωρείν των αδίκων προσβολών,

αίπερ τη σιγή, και τη επιμονή εις την του ήθους χρη

στότητα, ή τη υποστροφή, εάν αι προσβολαί μή ώσι

παντάπασιν άδικοι, ράον και θάσσον ανασκευάζονται και

αποστομούνται. Η δ' εκ παρατάξεως άμυνα τουναντίον

πολλάκις επάγεται, εάν μάλιστα μή μετά συνέσεως και

διακρίσεως γίγνηται. Έντισι δε μόνον και πρός τινας

αναγκαία η απολογία, διό και καθήκον. Οιον, όταν τις επί

τοιούτοις εγκλήμασι κατηγορήται, ών ουχ οιόν τε, αλλ'

ουδε θέμις ανέχεσθαι διά το μεγάλην επάγειν την ζη

μίαν τή τε προόδω και τη ενεργεία αυτού. Κάκείνοις

δε μάλιστα αναγκαία η απολογία, οις ο βίος τε και το α

ξίωμα εκ της περί αυτών αγαθής δόξης ήρτηται, και

ταύτης εκλιπούσης, αυτίκα και η ενέργεια αυτών παύ

σεται. Τώ δε απολογουμένω επιμελητέον ά, όπως η α

λήθεια και το δίκαιον και η διάκρισις και το φιλόνομον

εν τη απολογία διαλάμπη, ουδέν δε ουδαμού πάθος

άγριον ήτοι επιμελητέον άμυναν εαυτού είναι την α

πολογίαν, ουχί δε προσβολή κατά του αντιπάλου διά

τούτο και μετά φειδούς και οικονομίας γίνεσθαι χρή

της αλλοτρίας τιμής β. απωστικήν μόνον του αδίκως

ήμίν προσαπτομένου γ', προσήκουσαν τη ημετέρα κα

ταστάσει κατά γε την χρήσιν και διαχείρησιν των μέ

σων. Τώ δε εναργώς την εαυτού αθωότητα συνειδότι
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ουδεμία κρείττων απολογία της, η περ ο Χριστός πολ

λάκις έχρήτο, Ραπισθεις επί κόρρης παρά τω Αρχιε

ρει υπό του δούλου μεθ' ύβρεως, ουδέν άλλο απελογή

σατο, ή το «Ει κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του

κακού, ει δε καλώς, τί με δέρεις; » (α) Θερμότερον

γάρ τις του καλού ονόματος αντιλαμβανόμενος, την γύ

μνωσιν υπεμφαίνει, και προς την σκιάν ούτως εναγω

νίως διαμαχόμενος, αφ' εαυτού αμαυρουται. Ηκιστα δε

μονομαχίας δείται, ίνα την εαυτού τιμήν διατηρήση,

έξεστι δ' ενίοτε, ει αναγκαίον δοκοί, εις δίκην τον συκο

φάντην εισαγαγείν, και νομίμως αναγκάσαι αυτόν α

νελεί την συκοφαντίαν, μάλλον δε, ειμή τι προσηνέ

στερον φάρμακον παρή προς καθαρισμόν της αθωότη

τος, εξέσται και τας αληθείς παρανομίας τε και αδικίας

του συκοφάντου ελέγξαι, προς ανασκευήν και καθαίρε

σιν της αυτού πίστεως, όταν περί μείζονος ατιμίας και

καταισχύνης ημών ενεργήται (β).

S. 80. Τη δε γνησία τε και λογική φιλοτιμία αντί

κειται η φιλοδοξία βιαία τις απαίτησις ούσα τιμής και

υπέρ πάντας διακρίσεως, και σπουδή προς αυτάς. Αει

γαρ υπερέχειν πάντων και προτιμάσθαι βούλεται ο φι

λόδοξος, και περί τούτο σπουδάζει, και αποτυγχάνων

μισεί, και πάντων καταφρονεί των μη βουλομένων τιμάν

αυτόν, και διακρίνειν κατά το εκείνω δοκούν, καθάπερ και

των ίσα αυτώ, ή και μείζον αυτού τιμωμένων αξίως.

Το ήθος τούτων άριστα περιέγραψεν ο Σωτήρ ημών.

«Φιλουσί τε την πρωτοκλισίαν εν τοις δείπνοις, και τας

πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς, και τους ασπασμούς

εν ταις αγοραίς, και καλείσθαι υπό των ανθρώπων, ραββί,

ραββί! (γ). » της δ' εαυτού δυσμενείας αίσθησιν αμφο

(α) Ιωάν, ιή. 23. (β) Μ. Σχενκλ. S 366. (γ) Ματθ. κγ', 6-7.
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τέροις παρέχει τους τε μη τιμώσιν αυτόν, όσον βούλεται,

και τοις ίσα αυτώ τιμωμένοις. Πολλά δ' εν γένει συνε

πάγεται κακά ή φιλοδοξία, και ταύτα επειδαν και εξουσία

και δύναμις προσή, και εις πάθος σφοδρον μετατραπή,

οιον ά, ψεύδος και κολακείαν β, σοκοφαντίαν και σμι

κρυσμόν και καταπίεσιν των άλλων, γ', δεξίωσιν σκαιάν

και κατάχρησιν των προσώπων αυτών δ', αλαζονείαν

και αισχράν εαυτών ολιγωρίαν εκ κολακείας, προς τους

καιρούς. Έτοιμος δ' αει ο φιλόδοξος και θυσίαν πάσαν

τώ εαυτού ειδώλω ανενεγκείν, και, καθ' ό,τι αν πράττη,

ουδέποτε εις το δίκαιον, ή το καλόν αφορά, αλλ' εις μό

νόν τα αρεστά τώ, παρ' ου τιμάσθαι και φιλείσθαι εφίεται,

και τα πάντα γίνεται, να τους άλλους προς το ίδιον

τέλος κερδάνη και αποτυχών, αυτίκα την υποκρινο

μένην φιλίαν εις μανίαν και εκδίκησιν μεταβάλλει, και

βλοσυρόν υποβλέπει, και συκοφαντία, και καταδιώξει χρή

ται, ίνα τους καταφρονούντας, ώς φησιν, αμύνηται.

Κρινέσθω δε και τούτου η ευθύνη κατα τους κανόνας

του ηθικού υπολογισμού. -

S 81. Καθήκοντα προς το πνεύμα.

Κυριώτατον δε των του ανθρώπου καθηκόντων, της

ψυχής, ήτοι του πνεύματος αδιαλείπτως επιμελείσθαι.
r - ν σ' Αν ν σ' Α' .. σ' /

Τούτο και ο λόγος και η θεία Γραφή ομοφώνως πα.

ραγγέλλουσιν αυτό γαρ υπάρχει το της ανθρωπίνης φύ

σεως ευγενέστερόν τε και θειότερον, μάλλον δε, το εν
«ν. "

τη ανθρωπίνη φύσει άφθαρτόν τε και αίδιον, αναπτύ

ξεώς τε και μορφώσεως δεκτικόν, και ζώσα εικών του

αοράτου και αιωνίου Θεού, και προς την αυτού εξομοίωσιν

κεχαριτωμένον. Διο και η περί αυτού φροντίς μείζόν

τι πάσης άλλης φροντίδος περιποιεί τώ φροντίζοντι,
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και αύτη μάλιστα των εφ' ημίν εστιν, ήκιστα υπό

των έξωθεν κωλυομένη, και πάν το υπέρ αυτού γινόμε

νον προς την αιωνιότητα γίνεται, είτε αγαθόν, είτε κα

κόν. Εκ τούτου και ο λόγος του Κυρίου « Τι γαρ

ώφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδήση,

την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή , ή τί δώσει άνθρωπος

αντάλλαγμα της ψυχής αυτού ; (α) Δεί δε την του πνεύ

ματoς μόρφωσιν τελείαν είναι, και εις το όλον αυτού διή

κειν. Διττή δέ τις εστι, η μεν, θεωρητική, προς τον νούν

αναφερομένη, η δε πρακτική, εις την θέλησιν, και ηγεί

σθαι μεν αεί δεί την θεωρητικήν, μηδαμώς δε την πρα

κτικήν απολείπεσθαι, ής χωρίς, κακείνη άχρηστός τε και

άσκοπος αποβαίνει.

S. 82. Καθήκον της κατά θεωρίαν μορφώσεως

του πνεύματος.

Το καθήκον τούτο και καταφατικόν αν είη, και απο

φατικόν, το μεν ούτως εκφραζόμενον « Φεύγε πάν το

δυνάμενον διαφθείρα ή και αμβλύναι τον νούν, ή την ορ -

θήν αυτού χρήσιν κωλύσαι», το δε ούτως «Χρώ πάσι τοις

υπό του λόγου και της πείρας, και παρά της αγίας Γραφής

διδομένοις σοι εις την του νοός μείζονα ανάπτυξιν και

μόρφωσιν, και προαγωγήν αυτού επί την ενδεχομένην

τελειότητα». Ωσπερ γαρ ή οργανική φύσις, χωρίς της

εκ των ηλιακών ακτίνων θερμότητος και ζωής, ψυχρά

αν είη άπάσα και νεκρά ούτω και ο του ανθρώπου βίος,

χωρίς της κατά θεωρίαν μορφώσεως του νοός υπ' αυτού

δεί πάντα φωτίζεσθαι τε και ζωοποιείσθαι, όπου δαν απή

ή τοιαύτη ζωοποίησις, εκεί και πάσα κίνησις απόλλυται.

(α) Ματθ. ις'. 26.
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και όπου αν ο νούς εν απάτη και διαστροφή ή, εκεί και

ουδέν άλλο, ή αταξία και αφροσύνη καθάπερ και του

ναντίον, όσω αν αληθεστέρας, και γενικωτέρας και τε

λειoτέρας κέκτηται τας εννοίας, τοσούτω και το ήθος και
ρ' » " " w μ'

ο βίος όλος του ανθρώπου χρηστότερα και κανονικώ

τερα και εν παντί έργω ο νους εστιν η ψυχή, ο νους
- 2' 5. 3/

των, ων ουκ ανευ.

S. 83. Περί του πώς δεί μορφούσθαι τον νούν.

Ου παντός του παρατυχόντος αντιλαμβάνεσθαι δεί

προς την του νοός μόρφωσιν, αλλ' εξετάζειν άει, τίς

των διαφόρων γνώσεων, και προς τί ώφελεί ου γαρ

απλώς, ίνα τις πολυίστωρ γένηται, χρή μανθάνειν. Οία

δε φύσει πεπερασμένος ο άνθρωπος, δύναται μεν τα του

νοος όρια οπωσούν πλατύναι, ουχί δε δια μιάς, αλλά

κατ' ολίγον, και διά της βαθμηδόν των διανοητικών

δυνάμεων αναπτύξεως. Εκ τούτου και οι κανόνες Α',

Μάνθανε προ πάντων το, ού η γνώσις αναγκαιοτάτη σοι

τυγχάνει, είτα δε το απλώς ωφέλιμον, ώς ήττον αναγ

καίον. Β', Μάνθανε δε και το συντελεστικόν τη του

αναγκαιοτάτου γινώσκεσθαι κτήσει. "Ίνα δε ορθώς το

αναγκαίον εκάστω διακρίνηται, θεωρητέον ά, το πρόσω

πον καθ' εαυτό και την, ής έλαχε φύσεως β, τας σχέ

σεις και περιστάσεις αυτού και γ, την της γνώσεως

υπόθεσιν και την αυτής ιδιότητα. Τών γαρ μαθητών,

τα μέν εισιν αναγκαιότατα εν γένει τοις πάσι και ω

φέλιμα, τα δέτισι μόνον προσήκοντα εξεταστέον ούν

ταύτα, ίνα ευστόχως ή αίρεσις του αναγκαίου εκάστω

γίγνηται. Το μεν γαρ πνεύμα κενόν όλως γνώσεως εις

το στάδιον εισέρχεται, την δύναμιν μόνην έχoν του μαν

θάνειν, η δε χρεία και η ορμή εις το ειδέναι νύν μεν τούτο,
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νύν δε εκείνο, ουκ εις μακράν διεγείρεται, και αι ιδέαι

οιονεί εκ συγκυρίας επεισερχόμεναι, κατά καιρόν τελειο

ποιούνται διευκρινούμεναι. Αλλ' εν τούτοις και απάται

πολλαι, και προλήψεις, τώ πρακτικώ βίω τα μάλιστα

βλάπτουσαι, παρεισέρχονται, ει μή τις προσεκτικώς τε

πάνυ και επιμελώς οδηγείται. Πάντα δε ταύτα τι άλλο

τυγχάνουσιν όντα, ή νεύμα της φύσεως, μάλλον δε του

δημιουργού, φανερον, προς ό έκαστος ημών πράττειν

οφείλει περί της του νοός αναπτύξεως ; Τούτ έστι κα

θήκόν εστι γενικόν του ανθρώπου επιμεληθήναι, όσον

οιόν τε, και προσήκει εκάστω, πλατύναι, και τη γνώσει

ανυψώσαι τον νούν οικονομείν δε ταύτα ούτως ώστε

μη συν τη αληθεί γνώσει και απάτας παραδέχεσθαι ή

προλήψεις. Το νεύμα τούτο του δημιουργού εξ αρχής

υπο πάντων κατενοήθη, και εξαιρέτως υπό τινων, διό και

παρά πάσι τοις έθνεσι, και ιδίως τους επί τον πολιτι

σμόν προβεβηκόσι τοσαύτα και τηλικαύτα προς την

πνευματικήν μόρφωσιν επινενόηται. Πάντων δε τούτων

διαφέρει πολλώ τώ μέτρω το παρά του φιλανθρώπου

Θεού αρρήτω σοφία και αγαθότητι οικονομηθεν ημίν διά

της θετικής αποκαλύψεως και πάντα φανερώς αφορώ

σιν εις την της ορθής γνώσεως κτησίν τε και παγίω

σιν, κατά τε το ηθικόν μάλιστα, και το θρησκευτικόν,

δια δε της ορθής γνώσεως, εις το καλώς και δικαίως

πράττειν. Ωσπερ ούν εν τώ υλικό τε και οργανικό κό

σμω, ούτω και εν τώ ηθικώ, το φώς εστιν αναγκαίον

προ παντός άλλου γενέσθαι, πριν αν κίνησις και ζωή

παραχθή. Πρώτον γαρ δεί γνωναι το πρακτέον, και πει

σθήναι περί αυτού, ώς ούτω, και ουκ άλλως δεί πράτ

τειν, πριν αν δυνηθή πράξαι το οφειλόμενον τοιαύτη

μεν ή των πραγμάτων φυσική τάξις. Δια τούτο και ο

Σωτήρ ημών εντεύθεν ήρξατο του έργου της ημετέ
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ρας απολυτρώσεως, διδάσκων από της Γαλιλαίας μέ

χρι της Ιερουσαλήμ αυτός, και τους εαυτού μαθηταίς

διδάσκειν εντειλάμενος, και τη εντολή ταύτη το αξι

οσημείωτον τούτο προσθέμενος « Ο πιστεύσας, και

βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται »

(α). Ο ούν εκουσίως εν τω σκότει και τη σκιά μένων,

ανεωγμένης αυτό της εις το φώς εισόδου, κατά τον του

Κυρίου λόγον αποδοκιμασθήσεται. Το δ’ αυτό και εν τω

Ιωάννη λέγει «Αύτη εστίν η κρίσις, ότι το φώς ελή

λυθεν εις τον κόσμον, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλ

λον το σκότος, ή το φώς (β). » Εκ πάντων ούν τούτων

τρανώς δηλούται το εκάστου καθήκον του διηνεκώς α

γωνίζεσθαι προβαίνειν εις την του νοός μόρφωσιν, και μεί

ζονα τελειότητα διά της γνώσεως. Το δε θαυμαστόν,

ότι ούτε εν τη φύσει, ούτε εν τη διδαχή του πνεύμα

τος ευρίσκεται όριον, εις ο δεί προβήναι την αυτού

μόρφωσιν, και εκ τούτου ορθώς συνάγεται, ότι αεί δεί

προβαίνειν, και μηδέποτε καταπαύσαι, μέχρις ου δυνατόν

ή παραιτέρω προελθείν. -

S. 84. Εν τίσιν ο νούς μορφούται και τελειούται ;

3 Χ » ν - " ρη" - W " "

Εν τή της αληθείας θεωρία τε και γνώσει προάγεται

ο νους εις την τελειότητα, και προς τούτο προώρισται,
? ν ν 9 Α' 2. " αν ν \ 2/

εις δε την της αληθείας επίγνωσιν δείται μεν και άλ

λων πολλών, μάλιστα δε ά, φιλομαθείας καρτερικής τε

και ακαμάτου, Ευρυτάτου γαρ όντος του της αληθείας

κύκλου, ου ραδίως, ουδ' εν ολίγω αφικνείται τις εις το

τέρμα, πολλάκις δε και υπό κωλυμάτων παντοίων, εν
2' ν σ' Α' e- μ' 3 2 ν. 9 "

οις και αι προλήψεις, η πάροδος εις αυτήν αποκλείεται

διο και ανάγκη καρτερικήν είναι και θερμήν την φιλο

(α) Μαρκ. ις'. 16. (β) Ιωαν. γ'. 19.
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μάθειαν β, αγάπης αδόλου και ανυποκρίτου προς την

αλήθειαν, μηδέποτε υπό των κατ' επιφάνειαν, ή υπό ρα

θυμίας, ή άλλου σαρκικού συμφέροντος διαστρεφομένης,

ή δι υπόνοιαν ζημίας, ή άλλης τινός δυσχερείας πα

ρεκτρεπομένης γ, προσοχής εκτενούς και διακρίσεως

των εσωτερικήν και μόνιμον αξίαν εχόντων, από των

πρός καιρόν μόνον και προς σχέσεις τινάς προσκαίρους

χρησίμων. Τα δε μάλιστα κατορθούντα την του νοός

μόρφωσίν εισι ταύτα ά, η εξ αποκαλύψεως θεία διδα

σκαλία β', το λογικόν γ, τα συγγράμματα και αι διάζώ

σης φωνής των σοφών και εναρέτων ανδρών διδασκαλία
" σ'

δ', τελευταίον δε και η ιδία εκάστου πείρα. Πάντα ταύτα

συντελούσι νύν μεν εις ανάπτυξιν, νύν δε εις επανόρθωσιν

και εις πλουτισμόν του νοός διό και εκ πάντων επι

μελώς, όσον αν εγχωρή, ώφελητέον. Φωτιζέσθω δε μά

λιστα ο νους, εν οις και δικαιοπραγεί δύναται οιον μαν

θανέτω, τί δίκαιον, τι άδικον, τί αγαθόν, τι κακόν εν

γένει, και τίς ή τούτων διαφορά, έτι δε τίς ή της θε

λήσεως ηθική δύναμις και ελευθερία, ποια τα της η

θικής αξιώματα διδασκέσθω δε και την αθανασίαν της

ψυχής, και το κράτιστον τέλος, προς ο δείσπεύδειν, και

τα του Θεού, ίνα γινώσκη αυτόν ώς δημιουργόν πάντων

και προνοητήν, και νομοδότη και μισθαποδότην. Εχό

μενα δε τούτων εισί και τα μη συνημμένα μεν τη ηθική

αμέσως, επενεργούντα δε ταύτη ισχυρώς, νυν μεν προς

διατήρησιν, νύν δε προς ευχέρειαν αυτής, οίον αι ειδι

κώτερα της πίστεως αλήθεια προς ταίς ειρημέναις. Ό

λως δε, όσω μείζων ή ικανότης υπάρχει, και ο καιρός

εκάστω, και τ' άλλα δε συγχωρούσι πλουτίζειν τον νούν

τη τοιαύτη γνώσει, τοσούτω και το καθήκον αεί μείζόν

τε και σπουδαιότερον, και τώ μή φροντίζοντι κτήσασθαι
σ'

την γνώσιν ταύτην η ευθύνη βαρυτέρα και η άμαρτία.
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Τα δε διακωλύοντα την του νοός μόρφωσιν εκ των εφ'

ημίν, εισι μάλιστα προς τη αμελεία και νωθρότητι το

απερίσκεπτον, το εν τη περί των πραγμάτων κρίσει ε

πισπερχές, ο του νοός περισπασμός, η αστάθεια, το

φιλόκαινον, η τυφλή εις τα αρχαία προσκόλλησις, η

των επιθυμιών και των παθήσεων ταραχή, η μόνων των

ώφελούντων τω σώματι αίρεσις, ή μετά ψυχρών και

αδιαφόρων ανθρώπων συναναστροφή,

S. 85. Περί της πρακτικής μορφώσεως του πνεύματος,

Η προς την θεωρίαν μόρφωσις του νοός τέλος έχει

την πράξιν, και προς ταύτην αναγκαία υπάρχει. Διά τού

το δηλαδή πολλά γινώσκειν ημίν χρεία, ότι και πολ

λά πράττειν ανάγκη επεί δε το εν ημίν πρακτικόν

εστιν η θέλησις, τυφλή αν είη όλως χωρίς του νοός,

ς, κατηρτισμένος τη γνώσει, φώς εστι της ζωής.

Αμφότερα γαρ, νους και θέλησις, αλλήλων δέονται,

και εις άλληλα αναφέρονται, ώπερ οι αντίθετοι του

μαγνήτου πόλοι. Ουκ αεί δε, ώς έδει, τώ του νοός

φωτί η θέλησις έπεται, αλλά συμβαίνει, όπερ ή Μήδεια

ποιείται υπό του Ευριπίδου λέγουσα «Και ορώ μεν, οία

δράν μέλλω κακά, θυμός δε κρείσσων των εμών βου

λευμάτων» ή το του Οβιδίου «Video meliora probo

que, deteriora sequor.» Η γαρ θέλησις, ώσπερ εκ του

νοος, ούτω και εκ των ορέξεών τε και των παθήσεων

της σαρκός ήρτηται ώφελιμώτατον άρα και την τού

των ισχυν καταμαθείν. -

S. 86. Περί της ισχύος των της σαρκός ορέξεών 78

και παθήσεων επί της θελήσεως,

Τών περί ημάς όντων τα μεν παρίσταται τη ψυχή
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διά των αισθήσεων, τα δε διά της φαντασίας και αύ

θις των παρισταμένων, τα μεν εις το πνεύμα αναφέ

ρονται, και αυτό ώφελούσι, τα δε εις το σώμα, ηδονήν

αυτώ, ή άλλην τινά ώφέλειαν παρέχοντα. Εν εκάστη

δε περιπτώσει ερεθιζόμεναι αι ορέξεις, επενεργούσι τη'

διαθέσει, κλίσιν τινά προς τα παριστάμενα εμποιούσαι,

ή αποστροφήν απ' αυτών. Και αύτη μεν η κλίσις

ή αποστροφή καλούνται κοινώς πρώτα ορμαι, αι

σθήμασιν ήνωμέναι, ήδέσι μεν η κλίσις, αλγεινοίς

δε η αποστροφή. Και μέχρι μεν τούτου αυτομάτως

εγγίνονται τη ψυχή κατ' ανάγκην υπ' αλλήλων,

Μετά δε τούτο άρχεται ή του ανθρώπου ελευθέρα

ενέργεια ή γαρ λογίζεται το πνεύμα προσέχον τη

εγγενομένη κλίσει, ή αποστροφή, και τώ, περί ο

αύται, και κρίνει επιμελώς, ει κατά τους γνωστούς αυ

τώ κανόνας έξεστι δοκιμάζειν και στέργειν ομού, ή χρη

αποδοκιμάζειν, και αποδιοπομπείσθαι το κατά συγκυρίαν

τούτο εγγενόμενον ή ουδόλως περί αυτών λογίζεται

ουδ' ερευνά, αλλ' αφίησι την κλίσιν, ή αποστροφήν, επί

τα πρόσω ακωλύτως χωρείν, και ούτως αθετεί το παρά

του Θεού τεταγμένον αυτώ καθήκον ή δε κλίσις ή η

αποστροφή προβαίνουσαι, φέρoυσι τον άνθρωπον διά της

ηδονής εις την του αθεμίτου και την παρά το καθήκον

πράξιν. Ευλόγως άρα, εάν η πράξις αθέμιτος ή, και δί

αυτό αποδοκιμάζεται υπό της συνειδήσεως, αποδίδοται

εις το πνεύμα, το του καθήκοντος αμελήσαν, η αιτία

ή δε αμαρτία τοσούτω μείζων κρίνεται, όσω και το, περί

ο επράχθη, σπουδαιότερον. Κάν δε μη κακώς αποβή,

ουκ ανεύθυνον μένει το ανθρώπινον πνεύμα, ότι ου

προσέσχεν, ουδ' έκρινεν, ώς έδει. Όταν γαρ αλόγως ταϊς

ορέξεσι της σαρκός επώμεθα, ουκ έστιν αγαθόν εκ

τούτου προσδοκάν ει δε και συνέβη, κατά συγκυρίαν
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συνέβη, ενεδέχετο μέν τοι και άλλως γενέσθαι ου γαρ

προς το αγαθόν αι ορμαι, αλλά μόνον προς το ηδυ,

τούτο δε ουκ αεί και αγαθόν τυγχάνει. Διά τούτο και

Κάϊν τώ του Αδάμ εβρέθη τό «Πρός σε η αποστρο

φή αυτού, και σύ άρξεις αυτού». Εκ τούτου και αι πολ

λαι και σύντονοι παραινέσεις της αγίας Γραφής εις το

αδιαλείπτως προσέχειν και νήφειν και αρνείσθαι εαυ

τόν προς τούτο και η δύναμις τω πνεύματι του δια
ν σ'

νοείσθαι και κρίνειν, και η του ηθικού νόμου διδασκα

λία, ίνα πάσας κρίνη τας ορμάς και δοκιμάζη, α δεί

συγχωρείν αυταίς. Το γαρ ποιόν των ποθητων ή μι

σητών, και η προς το πνεύμα ή το σώμα σχέσις

αυτών, παρατιθέμενα προς τήν του ηθικού νόμου

υφήγησιν, παρέχουσι κρίσιν ασφαλή, ει δει συγχωρείν

τη κλίσει το ποθούμενον, ή ού, και ει απολύτως δεί

αρνείσθαι, ή υπό τινας όρους. Εν τούτω γαρ μάλιστα το

μεγαλείον και η ισχύς του πνεύματος δείκνυται, εν τω

κρατείν ούτω των σωματικών ορέξεων, ώστε μηδεν

αυταίς εναντίον τη αυτου αξία και τη κλήσει, και τη

προς τον Θεόν και προς το ομόφυλον σχέσει χαρίζε

σθαι. Ουκ έστιν ενταύθα περί απαθείας, ή τελείας απο

σβέσεως των ορμών και παθήσεων της σαρκός, αλλά

περί της εν λόγω μετριάσεως και περιστολής και δι

ευθύνσεως αυτών προς το του ανθρώπου έσχατον τέ

λος. Ει δε δυσχερές τούτο και βαρύ και ακατόρθωτόν

τίσι δοκεί, και ταύτα χριστιανοίς, ακουσάτωσαν του ε

θνικού φιλοσόφου λέγοντος. «Ουδέν έστιν ούτω δυσχερές

τε και ανέφικτον, όπερ ου νικά ο ανθρώπινος νους, και

ευπρόσιτον ή μελέτη απεργάζεται ουδέν δε πάθος ού
Α'

τως εστι χαλεπόντε και ακάθεκτον, ώστε τη ασκήσει
«Λ

μή δαμάζεσθαι ουκ έστιν, ο αν είπoις ανίατον ιάσιμα
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γαρ νοσούμεν κακά, και αυτή δε η φύσις ημίν προς

το αγαθόν γεγενημένοις, βοηθεί, εάν διορθούσθαι βου

λώμεθα.» * (α). Τέλος δε της κατά τε το θεωρητικόν

και το πρακτικόν αναπτύξεως και μορφώσεως του πνεύ

ματός έστιν η πρός τόν Θεόν, όσον ενδέχεται, τελεία αυτού

εξομοίωσις τώ μεν γαρ, κατά την γνώσιν της αληθείας,

τώ δε, κατά τον ενάρετον βίον, εξομοιούται αυτό, διό

και πάν το προς το πνεύμα γινόμενον, προς τον υψη

λόν αυτού προορισμόν αφορά, πάντα δε τ' άλλα πλα

γίως τε μόνον και εμμέσως εις αυτό αναφέρεται. Αυτό

δή τούτο οιονεί κέντρον είναι δεί τους ανθρώποις, εις

το ακαμάτως τε και αδιαλείπτως της εις το δυνατόν

τελειοτέρας αει αναπτύξεώς τε και μορφώσεως του πνεύ

ματος επιμελείσθαι.

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ',

Σ " η "

Εν ώ τα προς τον πλησίον καθήκοντα εκτίθενται,

S. 86. Καθάπερ προς τον Θεόν, ούτω και προς πάν,

τας ανθρώπους οικειότατα έχομεν την δε οικειότητα

ταύτην ιεράν και αδιάλυτον αεί δεί διαμένειν. Ο μεν

γαρ, πατήρ ημών εστιν, ημείς δε τέκνα αυτού, και αδελ

φοι αλλήλων. Διά τούτο εντέλλεται και ο Σωτήρ ημών

«Πατέρα μη καλέσητε υμών επί της γης είς γάρ εςιν

ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς (β).» Εκ δε τούτου

και η θεία εντολή «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου,

* Νihil est tam difficile et arduum, φuod non humana mens viucat'

οι in familiaritatem perducat meditatio. Νullique sunt tam feri et sui

juris affectus, ut non disciplina domentur. Νou est, φuod dicas: Εxscindi

non posse. Sanabilibus aegrotamus malis, ipsaque nos in rectum ge

nitos natura, si emendari velimus, juvat. -

(α) Senec. Lib. de ira. (β) Ματθ. κγ', 9.
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εν όλη τη ψυχή σου, και εν όλη τη καρδία σου, και εν

όλη τη διανοία σου αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εν

τολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον

σου ώς σεαυτόν» καλείται δε ομοία τη πρώτη, ότι και

τη εννοία και τη σπουδαιότητι κατά την εκπλήρωσιν

ομοία αληθώς εστιν εκείνη. Διο αύθις και ο του Θεού

Απόστολος αποφαίνεται, ότι, «Εάν τις είπη, ότι αγαπώ

τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού μιση, ψεύστης ες:ίν

ο γαρ μή αγαπών τον αδελφόν αυτού, δν εώρακε, τον

Θεόν, δν ουχ έώρακε, πώς δύναται αγαπάν , και ταύτην

την εντολήν έχομεν απ' αυτού, ίνα ο αγαπών τον Θεόν,

αγαπά και τον αδελφόν αυτού (α).» Ως γαρ κοινός πα

τήρ, ου μόνον, πώς προς αυτόν έχομεν, ορά, αλλά και

προς αλλήλους πώς, και αδύνατον αδιαφορείν, όπως αν

προς αλλήλους διάγοιμεν. Ούτω λέγει τους Ισραηλίταις

παρ αυτού ο προφήτης « Ο απτόμενος υμών, ώς ο απτό

μενος της κόρης του οφθαλμού αυτού (β). » Ούτω και αυ

τός ο Ιησούς φησιν «Αμήν λέγω υμίν, εφ' όσον εποιήσατε

ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων (αγαθόν

ή κακόν) εμοί εποιήσατε» (γ). Εκ δε της προς αλλήλους

αγάπης διακρίνει πάλιν ο Ιωάννης τα τέκνα του Θεού

από των τέκνων του διαβόλου. «Εν τούτω, φησί, φα

νερά εστι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβό

λου. Πάς ο μη ποιών δικαιοσύνην, ουκ έστιν εκ του Θεού,

και ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού » (δ). Δικαίαν άρα

και αθώαν εν πάσι διαγωγήν, και ταύτην εν αγάπη

διάγειν οφείλομεν προς πάν το ομόφυλον κατά την προς

τον Θεόν, ώς κοινον πατέρα ημών, και προς τους αν

θρώπους, ώς αδελφούς ημών, οικειότητα. Ποικίλον δε και

(α) Ιωαν. Α'. Επιστ. δ. 20. (β) Ζαχαρ, Β'. 8. (γ) Ματθ. κέ. 40

(δ) Ιωαν. Α'. Επιστ. γ'. 10. -

22
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ουχ απλούν η διαγωγή αύτη, ήτις, κατά το της σχολής

ιδίωμα, καθήκον καλείται. Πολλά άρα και ποικίλα τα προς

τον πλησίον καθήκοντα, ώς εφεξής δηλωθήσεται. Ψυχή

δε και πνεύμα της εκπληρώσεως των προς τον πλη

σίον καθηκόντων εστί σέβας βαθύ, και αγάπη θερμή και

ειλικρινής προς την ανθρωπότητα εν γένει. Ότι δε τούτο -

των εφ' ημίν εστιν, ουδείς αν ερίσειε το δε, πώς άν τις

ταύτα κτήσαιτο, τούτο ήδη εξεταστέον. Εμοί τοίνυν

δοκεί, ουδαμώς άλλως οιόν τ' άν είη σέβεσθαι τε και α

γαπάν τους ανθρώπους, ή την γένεσιν αυτών, και την

κλήσιν και την αξίαν καταμαθόντα. Τώ γαρ ορθώς περί

τούτων γινώσκοντι, και δια μνήμης άγoντι, ανάγκη αυτώ

και σέβας προσγενέσθαι και αγάπη προς τους ανθρώ

πους. Παρέχει δε την ακριβή περί τούτων γνώσιν ο θείος

λόγος, ος διαρρήδην κηρύττει, Α', ότι ο άνθρωπός εστινα

ριστούργημα της θείας παντοδυναμίας τε και σοφίας και

αγαθότητος Β, ότι τοιούτοις κεκόσμηται παρά του Θεού

και πατρός χαρίσμασιν, οίς άν ζών τε και τέλειον αυ

του αφομοίωμα γένοιτο, Γ, ότι εις τούτο κυρίως εκλή

θη τε και προωρίσθη, ίνα τη διηνεκεί επιμελεία και τη

ορθή χρήσει των αυτού χαρισμάτων όντως προς τον

Θεόν εξομοιωθή Δ', ότι δια τούτο και υπό την του Θεού

πατρικήν πρόνοιαν και αγάπην και το έλεος διατελεί,

Ταύτα περί του ανθρώπου ή θεία διδάσκει αποκάλυψις,

και ούτω θεωρούμενος σεβαστός, φαίνεται και αγαπητός

και προσοχής άξιος εν πάσιν, οις διανοούμεθα και πράτ

τομεν και ει μη εκ τούτων θεωρούμενος τοιούτος έδό

κει, ουδεμίαν ημάς του υψηλού τε και θείου αίσθησιν

έχειν έδει, ήτοι μη είναι όλως ανθρώπους. Εκ τούτων

άρα και μόνων το προς τους ανθρώπους οφειλόμενον

σέβας και η αγάπη γεννάται. Αλλ' ου φαίνονται ταύτα

νυν εν τώ ανθρώπω, είπoι τις αν μόλις γαρ και εν τοις
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δοκούσιν είναι ευγενεστάτοις, μικρά και ασθενή των ει

ρημένων ίχνη ορώμεν, τουναντίον δε μεγάλην την αμορ

φίαν και ασχημοσύνην δείκνυσι, και τα εν αυτώ πάντα

τουναντίον τη θεία αποκαλύψει κηρύττουσι. Πώς oύν

άν τις τον τοιούτον σεβασθείη τε και αγαπήσειεν; Με

γάλη όντως και παράδοξος η διαφορά του ανθρώπου,

οίος ημίν καθ' εκάστην παρίσταται, και οιον ή θεία

Γραφή αυτον δείκνυσιν, αλλ' ουδέν τούτο κωλύει του

σέβεσθαι και αγαπάν αυτόν. Η γαρ μεγάλη αύτη δια

φορά εκ τούτου μάλιστα γίνεται, ότι, οίος ημίν καθ'

εκάστην παρίσταται, εν τω γίνεσθαι εστιν, ήτοι δυνάμει

εστίν, οίον η Γραφή παρίστησι, και οίος ήν αληθώς

προ της παραπτώσεως. Δεί άρα και εν τώ σπέρματι

και εν τη δυνάμει τιμάσθαι τον μέλλοντα και δυνατόν

εξ αυτού γενέσθαι καρπόν ευγενή.

S. 87. Ακριβεστέρα έκθεσις του σεβασμού

και της αγάπης.

φ" «Α ν 2 Δ' W ρ» η " ν </

Οπου αν το σέβας και η αγάπη προς τον άνθρωπον

λείπη, εκεί αναγκαίως και η εκτέλεσις του προς αυτόν

καθήκοντος ελλείψει, και είτις γίνεται, καπηλική τε και

ιδιοτελής αν είη ή δε τοιαύτη πάνυ ολίγου αξία αν

είη και αλυσιτελής τους ανθρώποις. Και το μεν σέβας

προς την των αποφατικών καθηκόντων εκπλήρωσιν α

ναγκαίον, η δ' αγάπη προς την των θετικών, αμφό

τερα δ' όμου την αγαθήν αποτελούσι γνώμην και προαί

ρεσιν, ην έχειν δείαεί προς πάντα και έκαστον των ανθρώ

πων, και καλείται ιδίως και κατ' εξαίρεσιν αγάπη εν

τη θεία Γραφή. Περί της τοιαύτης αγάπ ιν ο μα
η υεια ιραφη. 11ερι της ης αγαπης φησιν ο μα

κάριος Παύλος, ότι ταύτην είναι δεί την ψυχήν και την

ζωογόνον αρχήν πάσης της προς τον πλησίον διαγω

22*
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γης ημών, και εις ταύτην προτρέπει τους πάντας λέ

γων «Διώκετε την αγάπην, ζηλoύτε δε τα πνευμα

τικά εάν ταις γλώσσας των ανθρώπων λαλώ και των αγ

γέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ήχών, ή

κύμβαλον αλαλάζον και εάν έχω προφητείαν, και ει

δώ τα μυστήρια πάντα, και πάσαν την γνώσιν, και εάν

έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην

δε μη έχω, ουδεν ειμί. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υ

πάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμά μου, ίνα καυ

θήσωμαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ώφελούμαι. » Είτα
ι ι " " " " ε

και την φανέρωσιν ταύτης περιγράφει, λέγων « Η α
•

γάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, ή

αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί,

ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το

κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αλη

θεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει

κ. τ. λ. (α). » Αύτη δε η αγάπη, όρω περιγραφομένη,

ουδέν έστιν, αλλ' ή γνώμη αγαθή και προθυμία του ε

πιτελείν ακριβώς προς το ομόφυλον πάντα, όσα κατά

τας σχέσεις ημών προς αυτό οφείλομεν, καθήκοντα κα

λείται δε και άλλως, οτε μεν φιλανθρωπία, ότι προς

τους ανθρώπους αεί, οτε δε αγάπη του πλησίον, και

φιλαδελφία, ότι συγγενείς πάντες και αδελφοί αλλήλων

εισί, διά το ταυτόν της γενέσεως, της αξίας, και της

κλήσεως. Διό και ο Κύριος ημών λέγει « Πάντες υμείς

αδελφοί έστε» (β).

S. 88. Περί των κυριωτέρων της αγάπης ιδιωμάτων,

Ει μέλλει αξία της παρά Θεού και ανθρώπων ευδοκί

ας έσεσθαι η ημετέρα αγάπη, αναγκαίον τα επόμενα προσ

(α) Α' Κερ. 7'. 1-7. (ε) Ματθ. κγ', 8, 9.
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είναι αυτή, ήτοι ά, καθολικήν είναι β', ειλικρινή γ',

δικαίαν και εύτακτον δ', γενναίαν και δραστήριον έ, καρ

τερικήν σ', καθαράν, ήτοι εκ του κρείττονος λόγου της

ανθρωπότητος προερχομένην. Και καθολική μεν υπάρ

χει, εάν πάντας ανθρώπους, μηδ' αυτούς τους εχθρούς

εξαιρούσα, περιλαμβάνη. Ειλικρινής δε, εάν μηδεν

ψεύδος, ή απάτην, ή προσποίησιν στέργη, αλλ' αγαθή

όντως υπέρ των ανθρώπων ή γνώμη, και αληθής προ

θυμία του επιτελείν πάντα τα προς αυτούς καθήκοντα,

Δικαία δε και εύτακτος, εάν μη προς χάριν, ή σωμα

τικής ηδονής ένεκα, αλλά κατά την αξίαν και την χρείαν

των προσώπων, προς α καθήκει τι πράξαι, επιμελήται

του μηδέν μεν αγαθόν, ο δεί γενέσθαι, παραλιπείν, μηδενί

δε κακώ συνεργήσαι, αλλά κατά το του καθήκοντος

σπουδαίον προς την τελείαν και ακριβή αυτού εκτέλε

σιν αγωνίζεσθαι. Δραστήριος δε, εάν μη μόνον ευχαίς

αρκήται, αλλά και ενεργή τι δεόντως « Ος δ' αν έχη

τον βίον του κόσμου, λέγει η Γραφή, και θεωρή τον

αδελφόν αυτού χρείαν έχοντα, και κλείση τα σπλάγχνα

αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυ

τώ; Τεκνία μου! μή αγαπώμεν λόγω, μηδε γλώσση,

αλλ' έργω και αληθεία » (α). Ο δε Ησαίας «Διάθρυ

πτέ, φησι, πεινώντι τον άρτον σου, και πτωχούς αστέ

γους εισάγαγε εις τον οικόν σου εαν ίδης γυμνόν πε:

ρίβαλε, και από των οικείων του σπέρματός σου ουχ

υπερόψει. » (β) Δεί δε και εις αγώνας και θυσίας ετοί

μως έχειν, ένθα άν τις ανάγκη παρή, αλλά και φρο

νήσεως δείται, ίνα μήτις εις αναξίους διασκορπίζη, όπερ

τοίς αληθώς χρείαν έχουσι μεταδιδόναι χρή. Και στα

θεραν δε δεί είναι την αγάπην, ήτοι μη καθ' εκάστην

(α) Ιωαν. Α'. Επιστ. γ'. 17. (6) ΙΙσ. νή. 7. -
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αλλοιούσθαι και μεταβάλλεσθαι ούτως, ώστε νύν μεν

ψυχραν, νυν δε θερμήν φαίνεσθαι, και νυν μεν ζήλου

μεστήν, νύν δε χωρίς κινήσεως και ζωής, ούτε προς

καιρόν μόνον, αλλ' εις ήθος έστηκός καταστήναι. Ίνα

δε τοιαύτη γένηται, ανάγκη και καθαράν είναι, όπερ

εστίν επί την κρείττονα ιδέαν της ανθρωπότητος στη

ρίζεσθαι, και μή επί την ιδιοτέλειαν, ή την σαρκικήν

φιλαυτίαν. Η γαρ χαρίτων ιδιοτελής ανταλλαγή πόρρω

έτι εστι της αγαθής διαθέσεως, ην έχειν προς αλλήλους

οφείλομεν, ή δη και εις την εκτέλεσιν επεκτείνεται των

καθηκόντων, εν οις και θυσία απαιτείται μεγάλη, και

ουδεμία φαίνεται ανταποδόσεως ελπίς. Έσται δε τοιαύ

τη, εάν, oις έφθημεν ειπόντες, επερείδηται.

S. 89. Περί της αξίας αυτής,

Η της αγάπης αξία καταφαίνεται μεν και εξ ών α

νωτέρω εμνήσθημεν του μακαρίου Παύλου, δείκνυται δε

τρανώτερον και εκ της συναφείας αυτής μετά του υ

ψίστου τέλους ημών, και της προς τον Θεόν αγάπης.

Χωρίς γαρ ταύτης αδύνατον, ώς ή θεία Γραφή δι

δάσκει, του τέλους ημών επιτυχείν, όπερ εστίν η προς

τον Θεόν, την αυτοαγάπην, εξομοίωσις ημών. « Πμείς

οίδαμέν, φησι, ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις

την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς ο μή αγαπών

τον αδελφόν, μένει εν τω θανάτω (α). » Ζωή δε και

θάνατος ενταύθα ου κατά κοινήν λαμβάνεται σημασίαν.

Ετι δέ φησιν ο αυτός « Ο μή αγαπών ουκ έγνω

τον Θεόν ότι ο Θεός αγάπη εστί, και πάς ο αγαπών

εκ του Θεού γεγέννηται, και γινώσκει τον Θεόν. Εάν

(α) Ιωαν. Α'. Επιστ. γ'. 14.
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τις είπη, ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού

μισή, ψεύστης εστί» Εκ τούτου μάλιστα φαίνεται και

ή συνάφεια ταύτης μετά της προς τον Θεόν αγάπης

αδύνατον γάρ την ετέραν χωρίς της ετέρας υφεστάναι,

αλλά δεί τον αγαπώντα τον Θεόν, και τον πλησίον α

γαπάν. Αυτήν δε ταύτην δείκνυσι και ο λόγος του Κυ

ρίου « Αγαπήσεις κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη ψυχή

σου και εν όλη τη καρδία σου, και εν όλη τη διανοία σου,

αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή δευτέρα δε,

ομοία αυτή Αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν.»

"Ωσπερ ούν χωρίς της προς τον Θεόν αγάπης, αδύνατον

του κρατίστου τέλους ημών επιτυχείν, ούτω και χωρίς

της προς τον πλησίον δι' αμφοτέρων γαρ τω Θεώ εξο

μοιούμεθα. Τούτ' αυτό βεβαιοί και έτερος του Κυρίου

λόγος «Εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των ελαχί

στων, εμοί εποιήσατε εφ' όσον δε ουκ εποιήσατε ένι

τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε (α). • Εκ

τούτων ούν ου μόνον η συνάφεια της προς τον πλη

σίον αγάπης μετά της προς τον Θεόν δηλούται, αλλά

και η αξία αυτής διά τούτο και ο κύριος ημών Ιησούς

Χριστός έλεγε, ταύτην είναι το εξαίρετον των εαυτού

μαθητών γνώρισμα «Εν τούτω, φησί, γνώσονται πάν

τες, ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλ

ληλοις (β).» Τύπος δε της τοιαύτης τελείας αγάπης

πρόκειται ημίν εις μίμησιν διττός, ά, η άφατος πα

τρική του Θεού αγάπη προς τους ανθρώπους β, ή του

Θεού και σωτήρος ημών Ίησού Χριστού προς ημάς.

Εν αυταίς γαρ πάντα τα προαποδοθέντα υπάρχει γνω.

ρίσματα, διό και εις αυτήν αεί αφoράν, και αυτή προσ

εγγίζειν πειράσθαι χρή, ει και ανέφικτος ημίν κυρίως

(α) Ματθ. κέ. 35-46. (β) Ιωαν. ιγ'. 35.
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τυγχάνει. Η μεν γαρ πρώτη δηλούται, ότι «ανατέλ

λει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθους, και

βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (α) ότι «χορηγεί τους

πάσι πλουσίως τα δέοντα, και επί ταις ευεργεσίας αυ

του ουκ ονειδίζει (β) » ότι «θέλει πάντας ανθρώπους σω

θήναι, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (γ) ότι «του

ιδίου υιού ουκ εφείσατο, αλλ' υπέρ ημών πάντων πα

ρέδωκεν αυτόν (δ).» Τοις τοίνυν εις αυτόν αφορώσιν

ού μόνον τύπος, αλλά και ελατήριον κράτιστον αν είη

προς την διαγωγήν, ην διάγειν οφείλομεν προς τον

πλησίον. Διά τούτο έλεγεν ο Κύριος ημών «Αγαπάτε

τους εχθρούς υμών, ίνα γένητε υιοί υψίστου.» Τοιαύτη

δε και η του Χριστού προς ημάς αγάπη, εν ώ ιδίως

εκλάμπει ή του Θεού και πατρός. Αυτού γαρ έτι μάλ

λον το παράδειγμα τη ημετέρα ασθενεία αρμόττει, δς

υιός ών του πατρός μονογενής και αγαπητός, εκένω

σεν εαυτόν, ευδοκήσας κατελθείν προς ημάς, ίνα, εκ

πεσόντας τη αμαρτία, διαλλάξη τω Θεώ και πατρι, και

ανυψώση πάλιν εις την αξίαν των τέκνων του Θεού,

και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ πάντων, ίνα πάντας ημάς

κερδήση εαυτώ τε και τώ πατρί. Οία δε υπέρ ημών

υπέστη, τί δει και λέγειν, αλλά τοις πάσι διά τέλους

μετά μακροθυμίας ενεκαρτέρησεν, ώσπερ ή της πανα

γίας αυτού ζωής ιστορία τρανώς κηρύττει. Παρά

ταύτα δε και έτερον τύπον της αγάπης παρέδωκεν ημίν

ο Χριστός δια της εντολής « αγαπήσεις τον πλησίον

σου ώς σεαυτόν. » καί τοι μη ούτως ασφαλή, ώς τον

πρότερον, διά το μη προσείναι αεί τα αποδοθέντα ιδιώ

και εν τη χρήσει αυτού προσοχής ουόματα αυτώ δι

μικράς δείται.

-

(α) Ματθ. έ. 44. (β) Ιακ. ά. 5. (γ) Α'. Τιμ. β. 4. (δ) Ρωμ. ή 32.
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S. 90. Περί των της αγάπης καρπών.

Η αγάπη, ώς αγαθή υπέρ του πλησίον γνώμη με

τα προθυμίας του επιτελεί τα προς αυτόν καθήκοντα,

καρποφορεί και πράξεις αγαθάς τώ πλησίον. Εις έργον

γαρ η γνώμη μεταβάλλεται, ένθα αν δέη, εάν μή κενή

προσποίησις ή. Πρώτον μεν ούν το κοινον αγαθόν του
W 2/

πλησίον απαιτεί, μάλλον δε και έρεισμα αυτού εστιν

είτα δε και μέγαν θησαυρόν εν τη ημέρα της ανταπο

δόσεως κατατίθησιν, ότε ο Χριστός αναδέξεται αυτός

εις εαυτόν πάν το παρ' ημών και τω ελαχίστω των

πλησίον πεπραγμένον. « Εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτων

των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε » (α),

τρίτον δε, και ανάπαυσιν παρέχει, την γην εις ουρανόν

μεταβάλλουσαν, κάν δε μή κατά την προσδοκίαν ή του

καθήκοντος εκτέλεσις ενίοτε αποβαίνη, αλλ' ήγε πα

ραμυθία μένει, ότι δ ώφείλομεν ποιήσαι, πεποιήκαμεν

τέταρτον δε και τελευταίον ανυψοί τον άνθρωπον εις

την πρός Θεόν αφομοίωσιν, εικόνα ζώσαν αυτόν αυτού

αποφαίνουσα ! Δυνάμει μεν γαρ υπάρχει εικών του Θεού,

ώς τα προς τούτο κεκτημένος αναγκαία χαρίσματα,

έργω δε τοιούτος γίνεται διά της αγάπης. Οιος ο καρ

πος της αγάπης ! Εάν δε προς ταύτα παραβάλωμεν και

τα εκ της εναντίας γνώμης γινόμενα κακά, εναργέστε

ρον τότε κατανοήσομεν την ανάγκην του διηνεκώς υ

ποθάλπειν το της αγάπης ιερόν πύρ, και διηνεκώς υπ'

αυτού θερμαίνεσθαι. Αλλ' ουκ έστιν αεί, καθάπερ έδει,

ουδε παρά πάσιν ή αυτή, διά τε την εκάστου ιδιοτρο

πίαν, και τα ίδια συμφέροντα, και την κατά το μάλ

• "--

(α) Μαθ. κέ. 40.
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λον ή ήττον σπουδαίαν επί των εις την αγάπην προ

τρεπόντων ημάς λόγων διάσκεψιν. Ώσπερ γαρ πάντα

ταύτα εν ημίν διαφέρει, ούτω και η προς τον πλησίον

αγάπη διαφέρει, διό δεί έκαστον τα κωλύματα αί

ρειν παντί σθένει, όπως εις μείζονα και τελειοτέραν

την αγάπην προαγάγη.

Ν. 91. Περί των τη αγάπη αντικειμένων.

Τη προς τον πλησίον οφειλομένη αγάπη αντίκειται

ά, η αδιαφορία β., η δυσμένεια γ', το μίσος και η έχ

θρα. Και η μεν αδιαφορία μέση τις της αγάπης και της

δυσμενείας τυγχάνει, ώς έλλειψις της οφειλομένης α

γάπης. Ούτε γαρ επί τη ευτυχία του πλησίον χαίρει,

ούτε τη δυστυχία λυπείται, αλλ' ουδε εφήδεται ο α

διάφορος, αλλά ψυχρός τίς εστι, και όλως άφροντις περί

των συμβαινόντων τώ πλησίον, πάντα φιλαδελφίας σπιν

θήρα απεσβεσμένον έχων. Ο δε τη μεν ευτυχία του

πλησίον λυπούμενος, τοις δε δεινοίς αυτού επιχαίρων -

και αρεσκόμενος, ούτος δυσμενής λέγεται, και η κακία

αυτού δυσμένεια, μείζων και χείρων της αδιαφορίας ού

σα, ώς γνώμη φαύλη κατά του πλησίον, απ' ευθείας

τη φιλαδελφία αντικειμένη. Το δε μίσος διαφέρει της

δυσμενείας, ότι η μεν εμφωλεύει και εγκρύπτεται τη

ψυχή, το δε εν παντί καιρώ εκρήγνυται εις ονειδισμούς,

και αδικίας, και εκφαύλισιν του μισουμένου, "Οτι δε

και η αδιαφορία ασυμβίβαστον τώ της αγάπης καθή

κοντι, διδάσκουσι τότε λογικόν και η θεία Γραφή ομο

φώνως. Το μεν γαρ την γένεσιν και την αξίαν και την

κλήσιν του ανθρώπου γινώσκον, ουδέποτε αδιαφορίας ά

ξιον κρίνει αυτόν, προς όν η άπειρος του Θεού αγαθό

της και σοφία ούτως ευμενώς τε και διακεκριμένως φέ

ν 4
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ρεται ή δε Γραφή διακελεύεται. Αγαπήσεις τον πλη

σίον σου ώς σεαυτόν ο δή θετικόν τί εστι, και ουκ α

διαφορίαν δηλοί, ώς εξ αρχής παρά πάντων και ενοήθη

και ήρμηνεύθη. Θαυμαστόν δε και το υπό του Πνεύμα

τος του αγίου εν τη αποκαλύψει περί της αδιαφορίας

και της κατ' αυτήν κακίας ειρημένον. «Οιδά σού, φησι,

τα έργα, ότι ούτε ψυχρός εί, ούτε ζεστός όφελον ψυ

χρός είης, ή ζεστός ούτως ότι χλιαρός εί, και ούτε

ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στό

ματός μου » (α). Η δε δυσμένεια και το μίσος και η

οργή αντίθετα όλως, εισι, μάλλον δε, ανατρεπτικά της

φιλαδελφίας, ώς γνώμη φαύλη κατά του πλησίον, και

προθυμία του αθετείν παντοίως τα προς αυτόν καθή

κοντα. Ώσπερ ούν η εντολή της φιλαδελφίας μεγάλη

και σύντονος, και το καθήκον μέγα και σπουδαιότατον,

ούτω και το μηδενί των πολεμίων αυτή συγχωρείν εγ

γίνεσθαι. Δία τούτο και τους εχθρούς αγαπάν κελευό

μεθα (β), και φανερώς αναγγέλλεται ημίν, ότι « ο μη

αγαπών τον αδελφόν, μένει εν τω θανάτω και πάς

μισών τον αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί, και οί

ό

δατε, ότι πάς ανθρωποκτόνος, ουκ έχει ζωήν αιώνιον

εν αυτώ μένουσαν » (γ). Αξιομνημόνευτοι δε διά παν

τός και οι του μακαρίου Παύλου περί τούτου λόγοι,

« Μη γίνεσθέ, φησι, φρόνιμοι παρ' εαυτοίς, μηδενι κα

κόν αντί κακού αποδιδόντες, προνοούμενοι καλά ενώ

πιον πάντων ανθρώπων, ει δυνατόν, το εξ υμών, μετά

πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες (χωρίς βλάβης ηθικής,

εννοείται) Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε

τόπον τη οργή (έως αν εφ' ήσυχίας περί των καθ'

Θ Αποκαλ. γ'. 15-16. (β) Ματ. έ, 44. (γ) Ιωαν. Α'. Επιστο.

γ'. 14-15.
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υμάς σκέψησθε) γέγραπτα γαρ, έμή εκδίκησις, εγώ αν

ταποδώσω, λέγει Κύριος. Εάν ούν πεινά ο εχθρός σου,

ψώμιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρ ποιών,

άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μή

νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν τώ αγαθώ το κα

κόν » (α). Πλήν δε των ειρημένων υπάρχουσι και άλλα,

ουχ ήττον τη φιλαδελφία αντικείμενα, οιον ά, ή προς

την τρυφήν και την ηδυπάθειαν άτακτος ροπή β, ή του

πλούτου και της άλλης περιουσίας ακόρεστος επιθυμία

γ, ή πρός τινας εξαίρετος τυφλή εύνοια δ, η μεγάλη

προς τους άλλους αυστηρότης έ, η άγνοια και η ολι

γωρία της τάξεως, καθ' ην δει επιτελείν τα της φιλα

δελφίας καθήκοντα. Πάντα γάρ ταύτα κωλύει πολλούς

επιμελείσθαι των της αγάπης καθηκόντων, ή και αί

τια γίνεται του αντιπράττειν αυτοίς. Μαρτυρούσι ταύ

τα πολλά της Γραφής χωρία, και τα εν τώ βίω καθ'

εκάστην συμβαίνοντα. Δια τούτο και ευθύνη μεγάλη

επ' αυτοις κείται, κατά το εξ αυτών κωλυόμενον της

ανθρωπότητος αγαθόν, ή το προσγινόμενον κακόν, και

την αιτίαν, δι' ην ούτως έχει προς τον πλησίον, και το

μήκος του χρόνου, και τον βαθμόν, εις δν το μίσος

προέβη,

S. 92. Ενστάσεις των της αδελφικής αγά

πης ολιγωρούντων.

Ου προς εμού, φασι, περί άλλων φροντίζειν, μηδε

νός περί εμού φροντίζοντος. Οι γαρ πάντες το εαυτών

ζητούσι, κάν φαίνωνται φιλοφρόνως προς τους άλλους

έχοντες. Έκαστος δε προσέχει εαυτώ, και προνοεί περί

εαυτού, όση δύναμις, και ολίγοι εισιν, οι αλλοτρίας

(α) Ρωμ. ιβ'. 16-21.
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βοηθείας δεόμενοι. Πολλοί δε και τη των άλλων κα

λοκαγαθία υπέρ το δέον θαρρήσαντες, εν τη καρδία διε

φθάρησαν, ή επαίται εγένοντο. Ουδένα δ' εγώ του πλούτου

φθονώ, εχέτω το εαυτού έκαστος, αλλά και διδόναι, ή

βοηθείν εκάστω, καθά βούλεται, τίς αν εξαρκέσειεν; Οι

πλείστοι των ανθρώπων ανάξιοι ελέους τυγχάνουσι διά

την προς τους ευεργέτας αυτών αγνώμοσύνην, διά την

κατάχρησιν της του ευεργέτου αγαθότητος, διά τόν σκαν

δαλώδη βίον, εκ του ελέους αεί τρέφεσθαι βουλομένων,

Απ. Πολλά μεν τούτων ενίοτε ορθώς λέγονται, αλλ'

ουδέποτε ισχύουσι δικαιώσαι την πλεονεξίαν και το αφιλά

δελφον του τρόπου, ουδ' απαλλάξαι ημάς του της φι

λαδελφίας καθήκοντος. Τούτο δε μόνον δηλούσιν, ότι

μετά φρονήσεώς τε και προνοίας δει την ευεργεσίαν γί

νεσθαι, ίνα μη εις αναξίους καταναλίσκηται ου γαρ

δεί τη οκνηρία και εξαχρειώσει των ανθρώπων συνερ

γείν, ουδε την ασωτείαν ευεργετείν. Είτα δε και το

της αδελφικής αγάπης ου μόνον εν τω μεταδιδόναι υ

φίσταται, ώς εν ταις ειρημέναις ενστάσεσι δοκεί, αλλά

και εν τη προαιρέσει και τη προθυμία του επιτελείν

πάντα και προς πάντας τα της ευποιίας και της δι

καιοσύνης καθήκοντα, αλλά και εις έργον δεί εν και

ρώ την προαίρεσιν ταύτην και την προθυμίαν ήκειν.

S. 93. Περί της προς τους ενθρούς αγάπης.

Πολλά μεν το άρθρον τούτο της ηθικής αντιλέγε

ται, αλλά και ουδενός άλλου χείρον πολλάκις κατε

νοήθη. Φασί δε, ώς το αγαπάν τους εχθρούς παρά φύ

σιν εστί και ηλίκον κακόν ουκ αν εγίνετο τοις ανθρώ

ποις, ει τούτο πανταχού εκράτει; Αρ' ουχί δι' αυτού

η ύβρις και η κακουργία εβοηθείτο, και το θράσος ηυ,
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ξανε των κακούργων, ει και βίαια πράττοντες ήγαπώντο;

Πάντα ταύτα κεναι εισιν υπόνοια, και ουδέν πλέον, ώς

ψευδεί γνώμη περί της διανοίας της εντολής στηριζό

μεναι. Υπολαμβάνουσι γαρ ουκ ορθώς, ότι η εντολή

πάσαν αφίησι την αδικίαν, και αφιέναι υποχρεοί ημάς

πάσαν την παρά του βουλομένου αδικείν γινομέ

νην προς ημάς ζημίαν, και όλως επιλελήσθαι αυτής ή

δε εντολή ου τούτο βούλεται, ουδ' απαγορεύει αγα

νακτείν επί τη παρά των εχθρών ύβρει και αδικία τη

προς ημάς, ή δεικνύναι παρρησία την επ' αυτή α

γανάκτησιν και λύπην, ουδε το ζητείν, εν ανάγκη,

ή εν καιρώ, την προσήκουσαν ικανοποίησιν αλλά τούτο

βούλεται, το εν μετριότητι πάντα ταύτα γίνεσθαι, και

μη εχθρικήν γνώμην τη εκείνων φαύλη προαιρέσει αν

τιτάσσειν, αλλά διά της νομίμου αρχής, και μετ' α

ληθείας και επιεικείας το ικανόν αιτείν, και όπου η ζη

μία μεγάλη υπάρχει, και η ικανοποίησις μέσον ασφαλές

του τάς βιαιοπραγίας του λοιπού κωλύσαι δοκεί. Πολλάκις

δε και δια μόνης της χριστιανικής μεγαλοψυχίας αι

εχθροπραξία αναιρούνται, επειδάν τις μηδε προσέχειν

τοις γενομένoις δοκή. Ούτω δε η εντολή του αγαπάν

τους εχθρούς ουκ άν ποτε τη κακουργία ή τη βιαιο

πραγία βοηθήσειεν, αλλά τουναντίον συντηρητική μάλ

λον αν γένοιτο της ειρήνης και ομονοίας, και επανορ

θωτική, όπου αν προς καιρόν διακοπή. Μαρτυρείται δε

και υπό της ιστορίας, ότι εκεί μάλιστα σπανιωτάτη ή

βιαιοπραγία συνέβαινεν, όπου η εντολή ακριβέστατα ε

τηρείτο τουναντίον δε υπερηύξανεν, όπου μετ' επιμονής

η εκδίκησις εζητείτο. Καθάπερ γαρ ή των λίθων προς

αλλήλους τριβή ουκ ελαττοί, αλλά μάλλον αύξει την

θερμότητα, ούτω και ή των ανθρώπων σύγκρουσις αυ

ξάνει τε και κρατύνει τα πάθη.
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S. 94. Περί του τί ιδίως απαιτεί το καθήκον της

προς τους είχθρούς αγάπης.

Του καθήκοντος τούτου το μέν έστιν αποφατικόν, το

δε καταφατικόν κακείνο μεν ούτω πως λέγεται Μη

δαμώς προς μηδένα εχθρικώς έχειν στέργει τούτο δε

ούτως Επιμελου διά του δικαίου τρόπου, και της εν

τάξει διαλλαγής, εάν και αύτη προς ήσυχίαν των διαι

ρεθεισών διαθέσεων αναγκαία τυγχάνη, τον εν έχθρα

γενόμενον αδελφόν σου ανακτήσασθαι, υπ' ουδεμιάς ζη

μίας ή ύβρεως εκτρεπόμενος της αγαθής γνώμης. "Οτι

δε απαραίτητον το καθήκον τούτο υπάρχει, εδήλωσεν ο

Σωτήρ ημών ειπών «Εάν ούν προσφέρης το δώρόν σου

επί το θυσιαστήριον, κακεί μνησθής, ότι ο αδελφός σου,

έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρόν σου έμπροσθεν -

του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον δαλλάγηθι τώ α

δελφώ σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρόν σου» (α).

Ουκ άρα αρκεί μόνον προς την του καθήκοντος εκπλή

ρωσιν το μή βία αμύνασθαι τον αδικήσαντα, αλλά και

διαλλάττεσθαι χρή προς αυτόν. Αριστον δε προς διαλ

λαγήν το διά της προς αλλήλους χρηστής και νομί

μου διαγωγής δεικνύναι, μη μόνον μηδεν διανοείσθαι

κακόν, αλλά και προθύμως έχειν αγαθοποιείν, και έργω

την τοιαύτην γνώμην δηλούν εν καιρώ τω εχθρώ. Α

παιτείται δε μάλιστα η διαλλαγή ά, όπου η αγανάκτησις

επί μέγα προέβη β, όπου και ζημία μεγάλη εκ

ταύτης εγένετο, και περιέργειαν και θαυμασμόν πολύν

ανεκίνησεν. Αίτια δε, δι' α δεί και τους εχθρούς αγαπάν,

τα αυτά εισιν, α και της καθόλου αγάπης προς τον

(ά) Ματθ. έ. 23.
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πλησίον προειρήκαμεν άνθρωπος γαρ και πλησίον και

ο εχθρός, και τέκνον του Θεού, και προς το αυτό τέλος

κτισθείς. Πώς oύν μισείν δυναίμεθα, και μη αγαπάν

τον υπό του πατρός ημών του εν τοις ουρανοίς αγα

πώμενον; Ούτω γαρ και ημείς αυτοί του σκοπού απο

πλανώμεθα, και τώ πλησίον αφορμήν αποπλανηθήναι

παρέχομεν. Αλλ' οίαν ευθύνην πρός τόν Θεόν διά

τούτο αναδεχόμεθα! Αλλ' επανίσταται, φασιν, η φύσις

κατά του καθήκοντος τούτου. Ποία φύσις, η σαρκική,

ή ή πνευματική; Πάντως δήπου ή σαρκική και διε

φθαρμένη αλλ' υπακούειν αυτή προσήκει, ουχί ιδε άρχειν

εν τω ανθρώπω, άλλως δε ουκ εμμένομεν τη ημετέρα

αξία διό και καταστέλλειν αυτήν το πνεύμα το ηγε

μονικόν χρή. Κανών δε πρώτος της προς τους εχθρούς

αγάπης έστω ημίν αυτός ο Θεός και πατήρ, ος και

θεός της ειρήνης, και θεός της αγάπης καλείται πολλάκις

εν τη αγία Γραφή, διό και ημάς βούλεται εν αγάπη

ανυποκρίτω αλλήλους αγαθοποιείν, καθάπερ αυτός ου κω

λύεται υπό της παρ' ημών αγνωμοσύνης ανατέλλειν τον ή

λιον αυτού επί πονηρούς τε και αγαθους, και βρέχειν επίδι

καίους και αδίκους,και πάντας αγαθοποιείν,ουδενί τάς ευερ

γεσίας ονειδίζων. Ούτω δεί και ημάς όμοιούσθαι αυτώ,

προθύμως εις το αγαθοποιείν έχοντας, και μη εις ευ

χαριστίας και αμοιβας τάς παρά των ανθρώπων αφο

ράν, ίνα έργω και αληθεία υιοί αυτού γενώμεθα. Δεύ

τερος δε, αυτός ο Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, ος

λοιδορούμενος, ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει,

παρεδίδου δε τώ κρίνοντι δικαίως » (α) ήγαθοποίει δε

και τους εαυτού διώκτας, και επί του σταυρού εκπνέων,

υπέρ των εαυτού σταυρωτών εδέετο. Είτα και εδιδα

(α) Α'. Πετρ. β'. 23.
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σκεν ούτω λέγων «Εάν αγαπήσητε τους αγαπώντας

υμάς, τίνα μισθόν έχετε; Ουχί και οι τελώναι το αυτό

ποιούσιν; » Ου τοίνυν άλλως χρή εν τοις οπαδοίς αυτού

συμβαίνειν, ουδε μιμείσθαι τους την φιλίαν εμπορευο

μένους και καπηλεύοντας. Εκείνοι γαρ, όπου αν κέρ.

δος oρώσιν, εκεί μόνον φιλουσιν αφίστανται δε παρα
- "" και w w •" " ν ν τι ν Αν

χρήμα, όθεν ουδέν όφελος υποδείκνυται. Τον δε του

Χριστού μαθητήν ου το κέρδος, αλλά το καθήκον χρή

οδηγείν, και το πρακτέον εν πάσιν υφηγείσθαι.

S. 95. Περί του τί ή φρόνησις περί της έκθρας και

της προς τους ενθρούς αγάπης υπαγορεύει.

Ουδέποτε δεί χωρίζεσθαι από της ηθικής την φρό

νησιν. Αυτός γαρ ο Ιησούς Χριστός εντέλλεται το,

« Γίνεσθε φρόνιμοι ώς οι όφεις, και ακέραιοι ώς αι πε

ριστερα » (α), διό και τους επομένοις προσεκτέον αεί,

ώς υπό της φρονήσεως υπαγορευομένοις. Α', Μη ρα

δίως πιστεύειν περί τινος, ότι εχθρός, χωρίς φανερών

αποδείξεων της αυτού έχθρας. Β', Πεισθέντα δε περί

της έχθρας, διότι εκ προδήλου κακής γνώμης ζημίαν,

ή ύβριν επήνεγκεν, αποστρέφειν μεν το βλέμμα από της

ζημίας και της ύβρεως, σκοπείν δε μάλιστα τους λό

γους, οίς ή οργή και το μίσος δαμάζονται. Τ', Ανα

λογίζεσθαι την εν γένει ασθένειαν του ανθρωπίνου νοος,

και εις ταύτην αναφέρειν το γενόμενον, και εις την του

πάθους ανάζεσιν, και θρηνείν συμπαθώς την των αν

θρώπων αθλιότητα, δι' ήν οι πλείστοι, δούλοι των αλό

γων επιθυμιών γίνονται. Δ, Ανθίστασθαι παραχρήμα

τη οργή, και κωλύει την εν λόγω, ή πράξει, ή σχή

(α) Ματθ. ί. 16.

23
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ματι φανέρωσιν αυτής, και μάλλον ζημίαν και θλίψιν

αιρείσθαι, ει ούτως απαλλαγήνα της έχθρας, ή φυλά

ξασθαι αυτήν οιόν τε. Ε. Ει δ' ανάγκη την έχθραν υπο

στήναι, μη δυνηθέντα διαφυγείν αυτήν, και το παντί

θεμιτώ τρόπω χρησάμενον, μή πάνυ πτοείσθαι, και μά

λιστα, ει υπό πονηρών ανθρώπων διά χρηστότητα, ή

ώς κωλύων αυτούς αφ' ών διανοούνται κακών, μισοίτο.

Ου γαρ θέμις υπέρ της ειρήνης εργάσασθαι το κακόν,

ή γούν συνεργήσαι τη πράξει αυτού. «Μακάριοί, φησιν,

όταν ονειδίσωσιν υμάς, και διώξωσι, και είπωσι πάν πο

νηρόν ρήμα καθ' υμών, ψευδόμενοι, ένεκεν εμού » (α). Κε

φάλαιον δε, έχθραν μεν μη ζητείν, μηδ' αφορμήν εις

έχθραν διδόναι το καθ' εαυτόν, ει δ' άλλοι οπωςδήποτε

εχθροί γίνονται, υπομένειν μετά χριστιανικής φρονή

σεως, μηδέποτε της αγαθής γνώμης υπέρ της ανθρω

πότητος εκτρεπόμενον. « Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε

τους εχθρούς υμών» (β).

Σημ. Οπερ εν τη φύσει αι θύελλα, τούτό εισιν εν

τη κοινωνία αι έχθρα, συντριβής μέσα ισχυρά. Τώ δε

πιστώ και φρονίμω ανδρι και ευκαιρία πολλάκις εις γύ

μνασιν γίνεται παντοίας αρετής, οίον υπομονής, πραό

τητος, μεγαλοψυχίας, αδελφικής αγάπης, αφοσιώσεως

εις τον Θεόν κ. τ. λ., τώ δ' αστηρίκτω πολλών αμαρτη

μάτων αφορμή γίνεται, και προς τον Θεόν, και προς

τους ανθρώπους, και προς την του όλου ήθους τελείαν

διαστροφήν αλλά το μεν αγαθόν το εκ της έχθρας

κατά συγκυρίαν μόνον συμβαίνει, το δε κακόν, φύσει

παρέπεται αυτή, και εις αυτό πέφυκε τείνειν διό και

όντως κακόν τοις ανθρώποις διά παντός η έχθρα.

Εκ δε των περί της προς τον πλησίον αγάπης μέ

(α) Ματ. έ. 11 (β) Ματθ, έ. 44.
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χρι τούδε ειρημένων συνάγεται, ότι αύτη εστί κρείττόν

τι και τιμιώτερον, ή ή απλώς σαρκική κλίσις και συμ

πάθεια, ήν τινες ενίοτε προς αλλήλους αισθάνονται, ή

ή ιδιοτελής και καπηλική χαρίτων ανταλλαγή, ή η

κατ' επιφάνειαν δεικνυομένη προς αλλήλους φιλοφρο

σύνη δι' ευπρέπειαν.

S. 96. Περί των κυριωτέρων καθηκόντων

προς τον πλησίον.

*

Τών προς τον πλησίον ημών καθηκόντων τα μεν εις

το πνεύμα αναφέρονται, τα δε εις το σώμα. Επει ούν το

πνεύμα κυρίως εστίν η ζώσα εικών του αιωνίου και αο

ράτου Θεού, ικανόν εξομοιωθήναι αυτώ, και εις τούτο κέ

κληται και προώρισται,και εν τούτω η αληθής αυτού μακα

ριότης υπάρχει, το βοηθείν αυτώ εις δύναμιν, και μη κω

λύειν την εις αυτό επίδοσιν και προκοπήν τούτο πρώ

τον και κυριώτατον τυγχάνει των προς τον πλησίον

ημών καθηκόντων, Έστι δ' αυτού το μεν καταφατικόν

εκφραζόμενον ούτως Συνέργει, όσον οίόν τε, τώ πλη

σίον εις το προβαίνειν άει και προσεγγίζειν εις το κρά

τιστον αυτού τέλος, προς δ επλάσθη και προωρίσθη

υπό της του Θεού αγαθότητος. Το δε αποφατικόν ούτω

Φυλάττου, μήτι εν τώ πλησίον διαφθείρης, μηδένα μη

δαμώς κώλυε, μήτε δόλω, μήτε βία, της προς το κρά

τιστον αυτού τέλος σπουδής. Και του μεν καταφατι

κoύ ή εκπλήρωσις εκ πολλών και ποικίλων ήρτηται,

οίον, του χρόνου, του προσώπου, της χρείας αυτού, και

των ιδίων χαρισμάτων εάν γάρ τις της παρ' ημών βοη

θείας και αντιλήψεως δέηται, ημείς δε βοηθείν αυτώ ουκ

αδύνατοι ώμεν, καθήκον τότε πάση δυνάμει βοηθείν, και

μηδέν προς τούτο παραλείπειν του δε αποφατικού απο

23"
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λύτως και παρά παντός απαιτείται η εκπλήρωσις. Ούτε

γαρ χρόνος, ούτε τόπος εστίν, εν ώ συγχωρείται δια

φθείραι τινα, ή κωλύσαι αυτόν από της προς το κράτι

στον αυτού τέλος σπουδής μέγα γαρ αν είη αμάρτημα

εις την αξίαν και εις την κλήσιν του ανθρώπου, μάλ

λον δε, και εις τον ποιητήν αυτού τον Θεόν. Δήλον δε

εξ ών ο Προφήτης παρά του Θεού λέγει « Ο απτόμε

νος υμών, ώς ο απτόμενος της κόρης του οφθαλμού

αυτού, λέγει κύριος παντοκράτωρ » (α) και εξ ών ο

Χριστός «όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου

των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε » (β).

$. 97. Περί της αξίας και της ωφελείας τούτου

του καθήκοντος,

Ουδέν ούτε σπουδαιότερον ούτε ονησιμώτερον τους

ανθρώποις, ή το εκ της εκπληρώσεως του ειρημένου κα

θήκοντος γινόμενον. Ου γαρ μόνον το κωλύειν τινά από
w ν και αν / "ν σ 5 Υ

της προς το κράτιστον αυτού τέλος σπουδής υπ' αυ

του απαγορεύεται, αλλ' άμα και το βοηθείν και αρήγειν

πάση δυνάμει εις την επιτυχίαν αυτού παραγγέλλεται,

Οίον δε και ηλίκον αγαθόν εκ τούτου, ει παρά πάν

των, ώς έδει, ετηρείτο, τη ανθρωπότητι συνέβαινε, και

όσων κακών αν είη απηλλαγμένη, ουχ οιόν τε εξειπείν.

Γεννάται δ' αμέσως εκ της αδελφικής αγάπης, μάλλον
ν αν αν * λι, ώ -c7 λ Α ν ? 4-.

δε τούτο πρώτον παρ' ημών απαιτεί η αδελφική αγάπη.
» Φ , ν " » «Λ «Σ' 2/ ι " 1

Ει γαρ μή απήτει, ουκ αν ήν άδολος και γνησία διο

και οι αυτοί λόγοι εισί περί του καθήκοντος τούτου,

ούς και περί της αγάπης πρότερον είπομεν. Το δε προς

την τήρησιν αυτού ενισχύον ημάς, το μέγα εστί παρά

(α) Ζαχαρ. β. 8. (β) Ματθ. κέ. 40.
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δειγμα του Θεού και του Ιησού Χριστού, του υιού του

Θεού. Το γαρ προσφιλέστατον ενασχόλημα του υψίστου

θεού, ει θέμις ούτω λέγειν, εστί το πάντας ανθρώ

πους διατρέφειν, και βοηθείν αυτοίς, όπως αεί μάλ

λον εις αυτόν προσεγγίζωσι κατά τε την ηθικήν τε
Α' ν * γ ν " ν "

λειότητα, και την εσωτερική γαλήνην και μακαριότητα,

Προς τούτο τείνουσι πάντα, όσα από καταβολής κόσμου

μέχρι και νυν πανσόφως και παναγάθως υπέρ ημών

ώκονόμησε, και όσα ημίν αποκαλυφθήναι ηυδόκησε πε

ρί της αυτού υπάρξεως και της μεγαλωσύνης, και πε

ρί της προς αυτόν ημών σχέσεως. Χωρίς γαρ της παρ'

αυτού διδασκαλίας, τί άν περί αυτών έγινώσκομεν, άπερ

ορθώς γινωσκόμενα, μέγα συντελεί εις το πρσεγγίζειν

ημάς αει εις το κράτιστον ημών τέλος, και μαρτύριά

εισι της υπέρ ημών υψίστης βουλής του Θεού. Προς

τούτο δε και ο μονογενής αυτού υιός και σωτήρ του

κόσμου, αρρήτω συγκαταβάσει, κατήλθε προς ημάς, ίνα

προς το αρχαίον ύψος, αφ' ου διά της αμαρτίας εξεπέ

σομεν, πάλιν επαναγάγη, και τούτο προ παντός άλ

λου εν τη επί γης αυτού παρουσία έθετο, και εις του

το πάσαν αυτού την αγιωτάτην ζωήν έθηκε, και τοις

εαυτού μαθηταίς τούτο ενετείλατο, αποστείλας αυτούς

εις τον κόσμον άπαντα κηρύξαι το ευαγγέλιον. Ταύ

τα ούν τα παραδείγματα μεγάλα εισι, και ισχυρώς προ

τρέπουσιν ημάς, ίνα χείρα αλλήλοις ορέγοντες, ενισχύω

μεν τον πλησίον εις την επίδοσιν και προκοπήν αυτού

εις το ύψιστον ημών τέλος. Ούτω γινόμεθα συνεργοί

του Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις

την των ανθρώπων σωτηρίαν, και διά της αγαθοεργίας

εξομοιούμεθα μάλλον, και προσεγγίζομεν προς αυτόν.
3 ν «Σ' γ• * \ ρ- W ν » ")

Εκ τούτων ούν η αξία και η προς τους ανθρώπους ώ

φέλεια του καθήκοντος τούτου δηλούται.
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S. 98. Πώς αν το καθήκον τούτο, και εν ποία

τάξει επιτε./οίτο.

Το μεν καταφατικόν του καθήκοντος τούτου εκτε

λείται ά, δια της αδελφικής παραινέσεως β', διά της

αδελφικής προτροπής μεν εις το αγαθόν, αποτροπής

δε από του κακού γ', διά της αδελφικής διορθώσεως

και της εκ των καλών παραδειγμάτων οικοδομής. Διά

τούτων πάντων συντελείν έκαστος δύναται τώ πλησίον

προς την του υψίστου τέλους επιτυχίαν, αλλ' εν τού
Α' ψ. " ργ \ Α'

τοις περιέχονται και πάντα, όσα προς αλλήλους ποι
αν " 9 Α' ψ. ν

είν δυνάμεθα εις βοήθεια προς την ειρημένην επιτυ

χίαν, διό και ώς τοσαύτα δευτερεύοντα καθήκοντα λο

γιστέον. Το δε αποφατικόν αυτού εκτελείται διά

της προσοχής ά, ίνα μηδεν εξ αμελείας παραλί

πωμεν προς την του θετικού καθήκοντος εκπλήρω

σιν, όπου αν ή καιρός β, ουχ ήττον δε, ίνα μήτις ε

ναντίον του παρά του θετικού καθήκοντος απαιτουμέ

νου πράξωμεν. Η δε τάξις, ην εν τη εκτελέσει του

καθήκοντος δει τηρείν, δύο τινά μάλιστα απαιτεί ά,

εκλογήν των προσώπων, υπέρ ών τό καθήκον επιτε

λείται β, εκλογήν του τρόπου, καθ' ον δεί εκτελε

σθήναι, όπως τη χρεία των, εφ' οις εκτελείται, προσή

κη το μεν, ότι όσω οικειότερον ημίν το πρόσωπον,

και ο κίνδυνος μείζων επίκειται αυτώ αποπλανηθήναι,

εάν μή αυτώ βοηθήσωμεν, και πλείονoς δείται της πα

ρά των άλλων βοηθείας, ίνα τον κίνδυνον διαφύγη, και

ήττων ελπις αλλαχόθεν βοηθείας τυχεί ασφαλούς, το

σούτω μείζον ημίν το καθήκον αντιλαβέσθαι αυτού και

το αναγκαίον παρασχείν το δε, ότι, ει μεν διδασκα

λίας μόνον εναργεστέρας δείται, ταύτης μεταδιδόναι αυ
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τώ χρή ει δε και προτροπής εις το αγαθόν, ή απο

τροπής από του κακού, προτρεπτέον, ή αποτρεπτέον αυ

τόν, ει δε νουθεσίας και διορθώσεως, ταύτα ποιητέον

ει δε χρείαν έχει του ημετέρου παραδείγματος, ίνα πει

σθή, λύχνος, ίν' ούτως είπω, οφείλομεν αυτώ γενέσθαι.

Ούτω κατά την εκάστου χρείαν υπηρετητέον. Η γαρ

αγάπη κατά τον θείον Παύλον, μακροθυμεί, χρηστεύεται

κ. τ. λ. Ολως δε τώ κατορθούν εν τοις ανθρώποις βου

λομένω, μετά φρονήσεως δεί προσιέναι αυτοίς, φειδόμε

νον τών τε δικαιωμάτων και της αξίας και του αυτε

ξουσίου αυτών τη γάρ βία και τη ανάγκη ουδεν βά

σιμόν γε και διαρκές κατορθούται διό και προσεκτέον,

μη επαχθείς και οχληροί γινώμεθα τοις, υπέρ ών το κα

θήκον εκτελείται, αλλά μετά κοσμιότητος και αλύπως

έλκειν αυτούς εις την γνώσιν και την ηθικήν τελειό

τητα αγωνιζώμεθα, Δέονται δε μάλιστα παραινέσεως

και διδαχής οι εν αγνοία τελεία όντες, ή κακώς φρο

νούντες περί του Θεού, περί της αθανασίας της ψυ

χής, περί του υψίστου τέλους του ανθρώπου, κ. τ. λ.

ταύτα γάρ απαραίτητα προς την πράξιν του αγαθού,

διότι η γνώσίς εστι το του ανθρωπίνου νοός φώς, ου

μόνον το πρακτέον αυτό δεικνύουσα, αλλά και έσωθεν

συνωθούσα και συνελαύνουσα προς αυτό, και όσω εναρ

γεστέρα και περιληπτικωτέρα και ασφαλεστέρα εστί,

τοσούτω και ισχυροτέρα ζωοποιός αρχή γίνεται του

στηρίξαι αυτόν εις τον ενάρετον βίον. Ο ειδώς oύν την

τοιαύτην άγνοιαν, και δυνατός διδάσκειν, μεταδιδόναι

οφείλει τους αγνοούσι την προσήκουσαν τη αυτών χρεία

και διαθέσει και ικανότητι παραίνεσιν και διδασκαλίαν.

Ει γαρ μή ούτω πράττοι, καταφρονητής του ανθρώπου

φαίνεται, και κακοήθως αδιαφορεί περί του αγαθού, ο

γένοιτ' αν, ει ο πλησίον της επισκοτούσης αγνοίας
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απαλλαγείη, και περί του κακού, ο διά την αυτού ά

γνοιαν πράττεται. Δια τούτο και ο του κόσμου λυτρω

της από του κηρύγματος της ουρανίου διδασκαλίας

ήρξατο του έργου της ημετέρας σωτηρίας, και εν τη

συστάση υπ' αυτού εκκλησία μόνιμον ώρίσατο την της

διδασκαλίας διακονίαν, και ο του καθήκοντος τούτου ε

πιμελώς αντεχόμενος, μεγίστην εαυτώ περιποιείται πα

ρά Θεώ και ανθρώποις την αντιμισθίαν. «Οι συνιέν

τες, φησίν η θεία Γραφή, εκλάμψουσιν ώς ή λαμπρό

της του στερεώματος, και οι διδάσκοντες άλλους εν

δικαιοσύνη» (α). Ο δε Σειράχ ούτω « Ο εκφαίνων ώς

φώς παιδείαν γνώσεως κληρονομήσει ζωήν αιώνιον» (β).

Διά τούτο και ο μακάριος Παύλος παραγγέλλει συν

τόνως « Ο λόγος του Χριστού, φησιν, ενοικείτω εν

υμίν πλουσίως εν πάση σοφία, διδάσκοντες και νουθε

τούντες εαυτούς » (γ). Αίτιος γαρ και του εκ της πα

ραινέσεως αγαθού, και της αναιρέσεως του κακού, ο

δια της παραινέσεως κωλύεται, γενόμενος ο τούς εν

αγνοία και πλάνη διδάσκων, μεγίστην κτάται την α

ξιομισθίαν παρά Θεώ και ανθρώποις.

S. 99. Περί της εις το αγαθόν προτροπής και της

από των φαύλων αποτροπής,

Ώσπερ οι εν αγνοία και πλάνη όντες παραινέσεως

και διδασκαλίας δέονται, ούτω και, οίς ή προαίρεσις

εις την του αγαθού πράξιν ελλείπει, αναγκαία η προ

τροπή. Πολλάκις γαρ αδράνεια έμφυτος, ώς ειπείν, προς

τα επίπονα έργα, και η άγαν φιληδονία, και η πλεο

νεξία και συνήθεια τας κλίσεις ημών κολακεύουσα, κω

(α) Δαν. ιβ'. 3. (β) Σειρ. κδ', 27. (γ) Κολ. γ'. 16.
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λύουσι την των ημετέρων καθηκόντων εκπλήρωσιν, ή

και προς τα εναντία του καθήκοντος κατασπώσιν, ώστε

αναγκαίως και της εις το αγαθόν προτροπής, και της

από των φαύλων αποτροπής δεόμεθα, ίνα εν τώ αγα

θώ ώμεν, ή μένωμεν. Διά γαρ τούτων, αποδεικνυομένης

της του καθήκοντος αξίας και του ευλόγου, και του

μεγέθους της εξ αυτού ώφελείας, έτι δε του της α

θετήσεως αυτού αισχρού και επιβλαβούς, και του με

γέθους της αμαρτίας, διεγείρεται το της τιμής αίσθη

μα και ενθουσιασμός τις, δς πείθει τον προτρεπόμενον

επιμεληθήναι μεν του καθήκοντος, της δ' αθετήσεως

αυτού αποστήναι. Χρη δε και ταύτας νύν μεν ήπιώτε

ρόν τε και ευλαβέστερον γίνεσθαι, νύν δε σφοδρότερον

και σπουδαιότερον, και νυν μεν κατ' ιδίαν, νύν δε παρ

ρησία, κατά την διάθεσιν και την ιδιότητα των προτρε

πομένων και τας άλλας περιστάσεις. Διά τούτο τοίνυν

καθήκόν εστι του αγαπώντος τον πλησίον, τον μεν

δειλόν και απρόθυμον εις την των καθηκόντων εκτέλε

σιν προτρέπειν, τον δ' επιρρεπή εις την αθέτησιν αυ

των, αποτρέπειν. «Τας παρειμένας χείρας, φησίν ή Γρα

) (α),

« ο γαρ επιστρέψας αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού,

φή, και τα παραλελυμένα γόνατα ανορθώσατε

σώσει ψυχήν εκ θανάτου, και καλύψει πλήθος αμαρ

τιών. » (β)

")
- > - »

$. 100. "Οτι και τώ παραδείγματι οικοδομείν οφείλομεν
ν /

τον πλησίον.

σ' ν " ι ρ' ν ρ' 4) «φ" ..

Η μεν παραινεσις και η προτροπη, και η αποτροπη

δια λόγων γίνεται, τα δε παραδείγματα έργοις το αυτό

(α) Εβρ. ιβ. 42. ΙΙσαί. λέ. 3. (β) Ιακ. έ. 19.



346 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

κατορθούσιν οι γαρ πλείστοι των ανθρώπων μάλλον

ύπο του παραδείγματος έλκονται, ή υπό του λόγου ό

δηγούνται έπει και ο νους και η θέλησις αυτών ούτως

εκ του αλλοτρίου κύρους ήρτηνται, ώστε μήτε λο

γίσασθαι, μήτε πράξαι τι ορθόν πιστεύουσιν, ην μη

και εις άλλους, ους φρονιμωτέρους ηγούνται, απο

βλέψωσι. Συμβαίνει δε τούτο, ου μόνον τοίς ανηλίκοις

τε και απείροις, αλλά και τοις επί μέγα μορφώσεώς

τε και αναπτύξεως προκεχωρηκέναι δοκούσιν. Εκ τού

του και τα λαμπρά της αρετής παραδείγματα τους μεν

εις τον ένδοξον της αρετής αγώνα στηρίζουσι, τους δε

νωθροτέρους εις την του βίου βελτίωσιν πλήττουσί τε

και διεγείρουσι, τους δε ασθενείς και κλονουμένους ε

νισχύοντα, εδραιοτέρους ποιούσι, τους δε φαύλους και

πονηρούς καταισχύνουσιν. Έτι δε και εις άμιλλαν διε

γείρουσιν, επαισθητοτέραν ποιούντα την της αρετής αξίαν

και υπεροχήν, και της νωθρότητος πάσαν πρόφασιν α

φαιρούσιν οι μεν γαρ απροκατάληπτοι και αδιάφθοροι

την ψυχήν, ραδίως υπό των όρωμένων της αρετής πα

ραδειγμάτων έλκονται, οι δε φαύλοι, κάν μη δύνωνται ε

ρυθριάν, αλλ' ούν γε τη δοκούση ευπρεπεία τε και κοσ

μιότητι εμμένειν πειρώνται, ίνα μη κατά κράτος υπό

των αγαθών αποδοκιμασθώσι, και ουκ αναισχύντως εις

το κοινόν εμφανιζόμενοι, το της φθοράς μίασμα μετα

διδούσιν. Αλλ' ίσως είπoι τις, ότι το κατά μίμησιν γι

νόμενον ουκ έστιν αρετή αλλ' ου χαλεπόν το εκ μι

μήσεως κατ' αρχάς πραττόμενον, και εξ αγάπης ύ

στερον γίγνεσθαι, προστεθείσης και της του αγαθού

ορθοτέρας γνώσεως και της προς αυτό αγάπης. Διά

τούτο και ο Χριστός ενετείλατο λέγων «Ούτω λαμ

ψάτω το φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως

ίδωσιν υμών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον πατέρα
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υμών τον εν τοις ουρανοίς» (α). Και ο μακάριος Παύ

λος προς τους Κορινθίους γράφει «Μιμηταί μου γί

νεσθε, καθώς καγώ Χριστού (β) » και εν τη προςΤω

μαίους. «Έκαστος υμών τώ πλησίον αρεσκέτω εις το

αγαθόν προς οικοδομήν (γ). » Ου χρή δε ηγείσθαι, ώς

δεί τι ασύνηθες, ή έκτακτον, η μη καθήκον πράττειν

προς παράδειγμα μόνον. Ου τούτο λέγεται, αλλ' ότι

ούτως αεί πιστώς και ακριβώς τα ίδια καθήκοντα επι.

τελείν δεί, ώστε και πάντας τους περί ημάς εγείρεσθαι και

προτρέπεσθαι εις μίμησιν. Και τούτο μεν καθολικόν έστι

πάσι καθήκον, εξαιρέτως δε, τοίς εν υπεροχή τινι δια

τελούσιν, οίοι εισι, ά, οι άρχοντες της πολιτείας β.

οι της

Α

" Αν

του Θεού εκκλησίας προϊστάμενοι γ', οι ιερεί,
ν μ'

και διδάσκαλοι δί, οι γονείς και οι οικοδεσπόται έ, οι

πλούτω ή δόξη διαφέροντες. Φιλεί γαρ, ώς φασι, το

υπήκοον εξομοιούσθαι τους άρχουσιν. Όταν δε μάλιστα

τοιαύται κακία υπερισχύωσιν, υφ’ ών καταστροφή τελεία

επαπειλείται τη αρετή, και εξαιρέτως τη δικαιοσύνη,

τη φιλανθρωπία, τη σωφροσύνη, τη ευσεβεία, ή όταν

τα της θρησκείας παρρησία χλευάζωνται και καταφρο

νώνται, τότε τοις πάσίν εστι καθήκον γενναίως ανθί

στασθαι, και ει μή τις διαλόγου δύναιτο, τώ γε έργω και

τοίς παραδείγμασιν, οίς κατά της κακίας ισχυρώς αν

τιπράττει. Μέγα γαρ πάντως αγαθόν εγίνετο αν τοις

ανθρώποις, ει παρά πάντων επιμελώς το καθήκον τούτο
- η - - • «Α. ν *Ν , • w "ν

τελείτο, και πολλά κακά αν εκωλύοντο. Και τούτο μεν
ε

το του καθήκοντος θετικόν, και τώ ούτω πράττοντι μέ

γας απόκειται μισθός. Ουτος γάρ αληθώς προσεγγίζει δι'

αυτών εις την προς τον Θεόν εξομοίωσιν, και συνεργός

γίνεται του Θεού εις την των ανθρώπων σωτηρίαν.

(α) Ματθ. έ. 16. (β) Α'. Κορ. δ'. 16. (γ) Ρωμ. ιέ. 2.
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3. 101. Περί του αποφατικού του ειρημένου καθήκοντος,

Διττώς αν, κατά γε το αποφατικόν, επιτελοίτο το

γενικόν της προς τον πλησίον αγάπης καθήκον, πρώτον

μεν, εάν τις μηδεν παρορά, ών θετικώς αιτεί παρ' ημών

είτα δε, εάν μηδέν εναντίον εκείνοις πράττη. Τοιαύτα δ

αν είεν διδασκαλία στρεβλή και παραίνεσις φαύλη, πα

ραγωγή δια κακών παραδειγμάτων, συνδρομή εις έργα

εναντία του καθήκοντος, κ. τ. λ. Η γαρ εκ τούτων γινομέ

νητώ πλησίον φθορά, μεγάλη εστί και βαρυτέραν εφέλ

κεται την ευθύνην, ή η ολιγωρία των, α ώφειλέ τις πράτ

τειν τώ πλησίόν δια ταύτης μεν γαρ ο πλησίον αγα

θου τινος στερείται, όπερ δίκαιος ήν προσδοκάν και τυγ

χάνειν παρ' ημών δι' εκείνης δε το μεν υπάρχον όντως

αγαθόν αφαιρείται, προσλαμβάνει δε το κακόν, ο ουκ

είχε. Και διδασκαλία μεν στρεβλή λέγεται ή των στρε

βλών ιδεών και φαύλων αισθημάτων διά λόγου μετά

δοσις, ίνα ταύτα και εις άλλους επικρατήσαντα, την αυ

την γνώμην και επιθυμίαν περί τινος πράγματος αυτοίς
5 Ν r Υ

εμπνεύσωσιν οίον επειδάν τις ιδέας εναντίον της ορθής

πίστεως και της ηθικής μεταδιδώ, ίνα το περί αυτών

φρόνημα διαστρέψη. Ηλίκη δε ζημία εκ ταύτης επι

γίνεται τώ πλησίον, ουκ άν τις είπoι. Η γαρ διαστροφή

του φρονήματος ουκ εν ενί διαμένει, αλλ' εξ αυτού ρα

δίως και εις άλλους πολλούς μεταδιδόμενον, εις πολ
w

λάς μυριάδας ανθρώπων εμβάλλει το μίασμα. Διά τούτ
η

ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός εξεφώνησε τό «Ουαι
- - * r « ν 2' \ r ν «Α

κατά του ανθρώπου, δι' ου το σκάνδαλον έρχεται ! Ος

εάν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόν

των εις εμέ, συμφέρει αυτώ, ίνα κρεμασθή μύλος ονι

κός επί τον τράχηλον αυτού, και καταποντισθή εν τω
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πελάγει, της θαλάσσης (α). » Εκ τούτου και το καθή

κον προσέχειν εαυτώ, προνοείν, και μηδέν εν τω πλη

σίον διαστρέφειν. Έστι δε ημίν μέγα και επαισθητον

παράδειγμα του εκ της στρεβλής διδασκαλίας κακού,

το κατά τους πρωτοπλάστους γενόμενον (β). Ούτω δε

και το κακόν παράδειγμα, επειδαν μηκέτι λόγοις, αλλά

δή και έργοις τα φρονήματα και τα αισθήματα φανερού

μενα τοις άλλοις μεταδιδώνται ισχυρότερα γαρ τα έργα

των λόγων εις το διαφθείρα. Καθήκον άρα το φεύγειν

εν τη καθ' ημέραν διαγωγή πάν το δυνάμενον αποπλα

νήσαι, ή διαφθείραι τους άλλους, και το μεν υπέρ του

αγαθού φρόνημα αυτών διαστρέψαι, την δε προς το

κακόν ροπήν και επιθυμίαν διεγείραι. Τώ δε οπωσδή

ποτέ τισι διά του κακού παραδείγματος διαφθοράς

αφορμήν παρασχόντι, καθήκει ου μόνον μηκέτι τούτο

πράξα, αλλά και τα εξ αυτής κακά εις δύναμιν απα

λείψαι. Τώ γαρ δυναμένω ποιείν αμφότερα, και εξ εθε

λοκακίας, και αδιαφορίας προς τον πλησίον μη ποιoύντι,

αμαρτία μεγάλη, και ευθύνη βαρεία επίκειται. Εξαλεί

φονται δε, εάν αυτός μεν απέχων του λοιπού της κα

κής πράξεως, τρανα και αναμφίλεκτα παρέχη τεκμήρια

της εαυτού μετανοίας και διορθώσεως, είτα δε και τους

εκ του παραδείγματος αυτού αποπλανηθέντας παραινη

σπουδαίως από της πλάνης επιστρέψαι. Και ταύτα δε

τοσούτω αναγκαιότερα κρίνονται, όσω σπουδαιότερον το,

περί δ η αποπλάνησις εγένετο, και ήκιστα τους απο

πλανηθέντας οίκοθεν επιστραφήναι ελπίζεται, αλλά του

ναντίον δοκούσι και αυτοί εν τη πλάνη διαμένειν, και άλ

λους παραγαγείν.

(α) Ματθ. ιή. 6-7. (β) Γεν γ'. 1-7.
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$. 102. Περί του σκανδάλου,

Σκάνδαλον λέγεται κυρίως πας λόγος φαύλος και

πάσα πράξις τοιαύτη, άτινα παρέχουσιν αφορμήν τώ

πλησίον, ή - ερεθισμόν εις αμαρτίαν, ην ουκ αν χωρίς

αυτών πράξειε. Πολλάκις γαρ εκ της εν τω λέγεινή

πράττειν διαγωγής ημών ραδίως εις το κακόν αποπλα

νώνται τινες, ήτοι ραδίως εν αυτοίς ή προς το κακόν επι

θυμία και η ορμή διεγείρεται, και εις το έργον χωρεί,

διά την του νοός ασθένειαν, και το προς το κακόν ευό

λισθον και επιρρεπές. Εκ τούτου ούν δηλον, πόσης δεό

μεθα προσοχής και εν τοις λόγοις και εν ταις πρά

ξεσιν ημών, ίνα μή τις εξ αυτών σκανδαλισθή. Ει γαρ

και εκ μόνης απροσεξίας τούτο γένοιτο, ουκ αν χω

ρίς ευθύνης φανείημεν. Περί τούτου φησίν ο μακάριος

Παύλος « Μη ένεκεν βρώματος κατάλυε το έργον του

Θεού. Καλόν το μη φαγείν κρέα, μηδε πιείν οίνον, μηδέ

εν ώ ο αδελφός σου προσκόπτει, η σκανδαλίζεται, ή α

σθενεί. Συ πίστιν έχεις, κατά σεαυτόν έχε ενώπιον του

Θεού (α). » Δια τούτο και εν αυτοίς τοις άλλως θεμι

τους προνοίας τε αει και προσοχής δεόμεθα, ίνα μή τις

παρ' ημών σκανδαλίζηται, και μάλιστα, όταν παρείναι

τινας εικάζωμεν ικανούς ευρίσκειντι αμφίδοξον εν τοις

λόγοις ή εν ταις πράξεσιν ημών. Τούτο και η τού Κυ

ρίου ημών εντολή παραγγέλλει, λέγουσα « Οράτε, μη

καταφρονήσητε ενός των μικρών τούτων των πιστευόν

των εις εμέ (β).» Αλλ οία δουλεία ! είπoι τις αν, ει διά

παντός του βίου εν πάσι και λόγοις και πράξεσι προ

σέχειν με δει τοίς των μωρών ανθρώπων λήροις, και τη

(α) Ρωμ. ιδ', 20. (β) Ματθ. ιή 10
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έχθρα ή τη κολακεία. Ο ταύτα λέγων, πολύ μοι δοκεί έτι και

της προς τον πλησίον οφειλομένης αγάπης απολείπεσθαι.

Επειδή γαρ πολλοί και εισι, και έτι έσονται, ικανώς α

σθενείς τόν τε νουν και την καρδίαν, ώστε αεί προς την

του εαυτών βίου οικονομίαν εις άλλους αφορώσι, μηδεν

ίδιον, η ανεξάρτητον φρονούντες, αλλ' εισίν αγαθοί ή

κακοί, κατά το υπόδειγμα των, προς ους αφορώσι, κα

θήκόν εστι παντός ανθρώπου, εφ' όσον τοιούτος είναι

βούλεται, προσέχειν άει τη εαυτού διαγωγή, φειδόμενον

της του πλησίον ασθενείας, και δια των αγαθών παρα

δειγμάτων στηρίζειν αυτόν εις το αγαθόν, και μη δια

των κακών απωθείν αυτόν περαιτέρω εις την κακίαν.

S. 103. Περί του καθήκοντος της ειλικρινείας

και α.lηθότητος.

Και το ειλικρινείς είναι και αληθεύειν άει προς τονρ 4

πλησίον, καθήκον ομολογείται, τη γνησία αδελφική α

γάπη επερειδόμενον, και εκ των αυτών αυτής λόγων

συνιστάμενον. Πάντων γάρ όντων, ώς καγώ, τέκνων

Θεού, και προς το αυτό τέλος κεκλημένων, ειλικρινώς .

με δεί φρονείν ταγαθά περί αυτών, και ανυποκρίτως,

και χωρίς ψεύδους διαλέγεσθαι προς αυτούς, και ανα

στρέφεσθαι μετ' αυτών, επειδαν αναγκαίον αυτοίς ή γι

νώσκειν την περί τινος γνώμην μου και την πληροφορίαν

και την κρίσιν. Έστι δε ειλικρίνεια ή απλή και απροσ

ποίητος της ημετέρας πληροφορίας τώ πλησίον
" ένθ «Α Α' -4 ", τ- "Κ > Ν Α' 4- Η

μετάδοσις, ένθα αν η χρήσιμον αυτώ ειδέναι ταύτην.

δε μετάδοσις ή λόγω γένοιτ' άν, ή πράξει, διό και διτ

ρεδέξαντο ανέκαθεν ειλικρίνειαν και αληθότήν τινα πα;

τητα, την μεν, εν τοις λόγοις, την δε, εν ταις πράξεσιν,

και τη μεν το ψεύδος, τη δε ή υπόκρισις αντίκειται. Ψεύ
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δος μεν γαρ ο πεπλασμένος λόγος, ού αι λέξεις παν

τάπασι διάφορον ήχούσι της περί του πράγματος αλη

θους πληροφορίας, εφ' ώ τώ πλησίον ψευδή δόξαν περί

αυτού εγγένηται, ή και στηριχθή εν αυτώ. Υπόκρισις

δε πράξις φαινομένη, τη του πράττοντος αληθεί γνώμη

διάφορος, τέλος έχουσα και αύτη το αυτό προς τον πλη

σίον. Όλως δε, ψεύδος και υπόκρισις τεχνάσματα δό

λιά εισιν, ίνα τον νούν κατά της αληθείας προκαταλά

βωσι και διαστρέψωσιν, όπως μη ραδίως εις την της

αληθείας επίγνωσιν αφίκηται. -

Διακρίνονται δε τρία τα είδη του ψεύδους και της υπο

κρίσεως, οίον τα σκώμματα, αι κολακείαι, αι αίσχρολο

γίαι πάντα δε ταύτα, ως παράγοντα τον πλησίον από

της αληθείας, ώς δόλια τεχνάσματα, αισχρά τέ εισι και

κακά, το μεν άδολον και ειλικρινές και πεπαρρησιασμένον

αφαιρούντα, ενώ δεί πανταχού την αδελφικήν αγάπην

δηλούσθαι, την δαπάτην και απιστίαν, την τή αληθεί

φιλαδελφία ασυμβίβαστον, παρεισάγοντα εις τον βίον, και

το ήθος ούτω διαφθείροντα, και την αμοιβαίαν πίστιν

αναιρούντα, και φθοράν και ζημίαν πανταχού και τοις

ψευδομένοις, και τοις, προς ους το ψεύδος, εμπoιoύντα,

Αει γαρ όντως κατάχρησίς εστι κατά του πλησίον, και

χλευασμός του νοός, ον απατήσαι ζητούσι, και χλευασμός

της θελήσεως, ήν προς τα φαύλα κατασπάσαι βούλονται,

Ότι δε πολέμια ταύτα τη προς την ηθικήν τελειότητα

σπουδή, δήλον εξ ών και ο σωτήρ ημών Ιησούς Χρι.

στός και οι μαθηταί αυτού απεφήναντο. Ο μεν γαρ

τους εαυτού ενετείλατο λέγων « Εστω δε ο λόγος υ

μών ναι, ναι, ου, ου, το δε περισσόν τούτων εκ του πο
"ν

νηρού εστίν (α). » Τρανώτατα δε την κατά του ψεύδους

(α) Ματθ. έ. 37.
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και της υποκρίσεως γνώμην αυτού εφανέρωσε τη αυ

στηρότητι του ελέγχου, δν ήλεγξε τους προς αυτόν

ψευδομένους τε και υποκρινομένους. « Υμείς, έφη, εκ

του πατρός του διαβόλου εστε, και τας επιθυμίας του

πατρός υμών θέλετε ποιείν εκείνος ανθρωποκτόνος ήν

απ' αρχής, και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν, ότι ουκ

έστιν αλήθεια εν αυτώ όταν λαλή το ψεύδος, εκ των

ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί, και ο πατήρ αυτού » (α).

Τουναντίον δε περί του Χριστού λέγει ο μακάριος Πέ

τρος, ότι «υπέλιπεν ημίν υπογραμμον, ίνα επακολου

θήσωμεν τοις ίχνεσιν αυτού, δς αμαρτίαν ουκ εποίησεν,

ουδε ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού» (β). Αλλά

και αυτοί οι εχθροί αυτού, και οι μισούντες αυτόν, εμαρ

τύρουν αυτώ, ότι ειλικρινώς και ανυποκρίτως την αλή

θειαν φιλεί «Διδάσκαλε, έλεγον αυτώ οι παρά των

Φαρισαίων απεσταλμένοι, οίδαμεν, ότι αληθής εί, και

την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις, και ου μέ

λει σοι περί ουδενός, ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον αν

θρώπου» (γ). Ο δε μακάριος Παύλος παραγγέλλει εν γέ

νει ούτως «Αποθέμενοι το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκα

στος μετά του πλησίον αυτού, ότι μέλη αλλήλων εσ

μέν » (δ). Συνιστάσι δε ημίν και ο Ιησούς και οι μα

θηται αυτού και λόγω και παραδείγμασιν εν παντί την

απλότητα, και ειλικρίνειαν, και την εν τοις λόγοις και

εν τώ βίω αλήθειαν και πίστιν. "Ου γαρ μισητός μό

νον, αλλά και άδικος τώ πλησίον ο ψευδόμενος και .

υποκρινόμενος. -

8. 104. Και τάλλα δε του ψεύδους είδη, οιον ή κο

λακεία, η αποσιώπησις της αληθείας, αι προφάσεις, ουχ

(α) Ιων, ή 44. (β) Α', επιστ. β. 21. (γ) Ματθ. κβ. 16. (ε) Εφ. δ. 25.

* Ιδε και Κικρ. βιβλ. ά. de off. c. 7. Fundamentum est autem justitiae

fides. i. e. dictorum conventorumque constantia et veritas.

24ω"
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ήττόν εισι βλαβερά και θεοστυγή. Και κολακεία μέν

εστιν απατηλή επίδειξις, καθ' ην κατά προσποίησιν φι

λοφροσύνης λαλεί τις και πράττει προς αρέσκειαν

άλλων τινών, ίνα χάριν και τιμήν εαυτώ παρ' αυτούς

καταθήται, ή την εύνοιαν αυτών κτήσηται, ή άλλο τι

κερδάνη. Έστι δε τοσούτω μάλλον μισητή τε και φθο

ροποιός, όσω εκ της δοκούσης φιλοφροσύνης, μετά κα

ταφρονήσεως της αληθείας και του καθήκοντος, επαι

νεί παρά τοις άλλοις τα ουδενός επαίνου άξια, ίνα α

ρεστος γένηται, και κερδάνη τι εξ αυτού. Το γαρ εκ

της κολακείας κακόν, και μάλιστα τοις εν ισχύι και εν

αξιώματι ούσι μέγα και απερίγραπτον. Η δ' απιστία

προς την αλήθειαν, και η της αληθείας αποσιώπησις, όταν

τις κατά γνώμην φεύγη την της καθαράς αληθείας φανέ

ρωσιν, ίνα τους ακούοντας αποπλανήση της αληθείας,

αντίθετός εστι τη οφειλομένη παρρησία. Και ει μεν ούτω

γίνεται, ίνα μήτι έργον αγαθόν κωλυθή, ή ίνα μήτι παρά

το καθήκον πραχθή, εύλογος τότε ή τοιαύτη αποσιώ

πησις ει δε προς τέλος κακόν, κακή και αθέμιτος και

η επ' αυτή ευθύνη τοσούτω μείζων, όσω και το εκ

ταύτης κακόν, και μετά κακίας ατεχνώς γίνεται. Ομο

λογείται δε, ότι η ειλικρινής της αληθείας φανέρωσις

και μετάδοσις τότε μόνον τυγχάνει καθήκον ίδιον ε

κάστου, ά, όταν προς την πράξιν αγαθού τινος β', προς

ματαίωσιν ή διαφυγήν κακής τινος πράξεως αναγκαία

κρίνηται. Εάν δε μηδέν κακόν, μηδέν παρά το καθή

κον εκ της σιγής πράττητα, αλλά και αγαθόν τι μάλ

λον γίγνηται, και κατά το καθήκον, ου μόνον έξεστι

τότε, αλλά και καθήκον σιγάν, άλλως τε, κάν διά της

ειλικρινούς διακοινώσεως της αληθείας, πολλά και δεινά

εφ' εαυτόν εφέλκηταί τις. Αλλά και η αποσιώπησις εν

αθωότητι και χωρίς ψεύδους γινέσθω. Δοκούσι δε και
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παραδείγματα εκ του Χριστού παρέχεσθαι αν προς επι

κύρωσιν τούτου οιον, ότι υπό των μαθητών ερωτώ

μενος, ει εν τω χρόνω εκείνω απακαθιστάνοι την βα

σιλείαν τώ Ισραήλ, απεκρίνατο αυτοίς « Ουχυμών

εστι γνωναι χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν

τη ιδία εξουσία » (α) και το « Έτι πολλά έχω λέγειν

υμίν, αλλ' ου δύνασθε βαστάζειν άρτι » (β). Παραπλη

σίως δ' έχει και το τών προφάσεων, ή το κατ' ανάγ

κην ψεύδος. Αλλ' εν τούτω διχογνωμούσι τινες. Τους

μεν γαρ δοκεί κακόν αεί το προφασίζεσθαι, ώς απάτη

τη αδελφική αγάπη εναντία τους δε, εάν μη εν αυτώ

κατάχρησίς τις γίγνηται, ου μόνον ου κακόν, αλλά δή

και χρήσιμον είναι, εάν προς απώθησιν μεγάλης τινός

ζημίας, ή προς ματαίωσιν αδίκου τινός και απανθρώπου

επιχειρήματος λέγηται. Τότε γαρ παύεται του είναι

ψεύδος, και εις γνησίαν αδελφικήν αγάπην μεταβάλλε

ται ευρίσκεται δε και η κοινή γνώμη υπέρ της δόξης

ταύτης. Που γαρ γης εν τοις τοιούτοις καιρούς ουκ εις

τούτο κατέφυγον; Έντεύθεν ούν και αξίωμα τώ πρακ

τικώ βίω χρήσιμον πορίζεται. Το προς τα ειρημένα

τέλη κατ ανάγκην λέγειν το μη αληθές, ουκ έστιν α

θέμιτον, ουδε τη ηθική αγαθότητι εναντίον. Ει δε προς

ίδια τέλη, ου θεμιτον, κάν προσφορώτατον δόξειεν, όπως

της βίας και της παρούσης αμηχανίας απαλλαγείη.

Έστι γαρ αεί και μένει ψεύδος αληθώς, και απάτη προς

τον πλησίον. Ουκ άλογος δε παντάπασι και η πρώτη

δόξα φαίνεται ει μεν γάρ τις ώς θεμιτον έντισι το

ψεύσασθαι αποδέξαιτο ουκ αν έτι ύστερον ισχυρώς

κωλυθείη, και ούτω πανταχόθεν ανοίγεται θύρα εις το .

ψεύδος και την απάτην, και ουδείς αν είη του λοιπού

(α) Πραξ. ά. 67. (β) Ιωαν. κ. 12.

24*
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ασφαλής. Πλήν αλλά και εν τη ετέρα δόξη πρoυλήφθη

ή τοιαύτη υπόνοια αει γάρ έστι και μένει εναντίον της

συνειδήσεως, εάν τις, παρά τας ειρημένας περιστάσεις, εις

το ψεύδεσθαι και προφασίζεσθαι καταφεύγη.

S. 105. Καθήκοντα προς την ζωήν και την

σωματική ωφέλειαν του πλησίον.

Πρώτιστον των προς την σωματικήν ώφέλειαν του

πλησίον καθηκόντων εστί τό «Μηδενός μηδέποτε μή

τε απ' ευθείας, μήτε εκ πλαγίου, μήτε ιδία, μήτε αλ

λοτρία χειρί, μήτε βία, μήτε δόλω, την ζωήν κατα

λύειν.» Φησί γαρ η θεία φωνή « Ο εκχέων αίμα αν

θρώπου, αντί του αίματος αυτού εκχυθήσεται, ότι εν

εικόνι Θεού εποίησα τον άνθρωπον » (α). Αλλά και ο

λόγος, δς γινώσκει τον άνθρωπον τέκνον Θεού και α

ριστούργημα της αυτού παντοδυναμίας τε και σοφίας

και αγαθότητος, κτισθέντα κατ' εικόνα και ομοίωσιν

αυτού, ταύτη συναινεί. Καλείται δε η αυθαιρέτως γι

νομένη κατάλυσις της του ανθρώπου ζωής, φόνος εκού

σιος, από του ακουσίου και κατά συγκυρίαν γινομένου,

διακρινόμενος. Και ακούσιος μεν, ο εξ αγνοίας, ή εξ

απροσεξίας πραττόμενος κατά συγκυρίαν δε, ο εκ τύ

χης και παρά γνώμην του φονεύσαντος. Η μεγίστη

ούν ευθύνη επίκειται τώ αυθαιρέτω και εξ έχθρας ή

μίσους πραττομένω, δν και εκούσιον φόνον καλούσιν.

Έστι γαρ της ανθρωπίνης αξίας και της αδελφικής α

γάπης εσχάτη εξουθένησις, και μέγιστον κατά της δι

καιοσύνης πλημμέλημα, και έσχατος του ανθρώπου

εξευτελισμός. Γίνεται δε ζημία αδιόρθωτος πρώτον μεν

(α) Γεν. θ'. 6.
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αυτώ τώ φονευθέντι είτα δε, τους αυτού οικείοις, και

τελευταίoν τη κοινωνία πάση τώ μεν, ότι ου μόνον

πάντων των εαυτού αγαθών και των δικαιωμάτων αδί

κως αποστερείται, αλλά και εκ του δρόμου της ζωής

βία εκβάλλεται, τοις δε οικείοις αυτού, ότι πολλάκις

συμβαίνει το μέγιστον αυτών υποστήριγμα, εφ' ώ πε

ποιθότες ήσαν, εν τω πεσόντι απολέσαι, ή γούν εις

πένθος και οιμωγήν εμπίπτουσι. Τοίς δε λοιπούς ανθρώ

ποις, ότι εν αυτώ τώ πεσόντι ότι μάλιστα εκφαυλίζονται ,

και κακούνται, και εν κινδύνω δ' εισί του αυτού κακουρ

γήματος, έως αν ο κακούργος φανερωθείς, εν τοιούτω

τεθη, όθεν ουκ αν έτι κατεργάσεσθαι άλλο τοιούτο δυ

νηθείη. Και τοιούτον ο εκούσιος φόνος, το μέγιστον

των εν ανθρώποις κακουργημάτων καταδιώκει δε συ

νήθως τον ρέκτην τοις του συνειδότος σκληροτάτοις ε

λέγχοις, έως αν εν τω βίω περιή. Όσω δε σπουδαιό

τερός τε και διασημότερος προς το όλον της ανθρω

πότητος ο φονευθείς, και οικειότερον προς τον κακούρ

γον είχε, και ουδεμίαν προς τον φόνον αφορμήν πα

ρέσχεν, έτι δε και όσω το τέλος, προς δ ο φόνος, ευ

τελέστερόν τε και αισχρότερον, και η του φόνου εκτέ

λεσις απηνεστέρα τε και οδυνηρoτέρα, και ταύτα ουκ εν

αναζέσει πάθους εκτυφλούντος, αλλά μετά ψυχρότητος

και λογισμού επράχθη τοσούτω μείζων και η αδικία

και ασπλαγχνία, και η ευθύνη του κακούργου. Εκ τούτου

και διηρέθη παρά των αρχαίων ο φόνος εις απλούν, και

εις πεποιωμένον, οίον πατροκτονίαν, παιδοκτονίαν, α

δελφοκτονίαν κ. τ. λ.

Παραφέρει δε πολλάκις εις την πράξιν του κακουρ

γήματος και το ελάχιστον τών πραγμάτων, οιον πάν

πάθος αχαλίνωτον και αφύλακτον, σφοδρώς εκρηγνύ

μενον, μάλιστα δε η δοξομανία, η πλεονεξία, ο φθόνος,
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η οργή, η κτηνώδης φιληδονία, η ασωτία και η πο

λυτέλεια, και η εν ταις ανάγκαις απόνοια και άλλα

τοιαύτα. Παραδοθείς γαρ άπαξ τοις τοιούτοις, άπαν α

πόλλυσι το εφ' εαυτού κράτος, και δούλος αυτών κα

θίσταται.

Ανέκαθεν δε και ελογίσθη ο εκούσιος φόνος , και

εκολάσθη ώς το μέγιστον των εν ανθρώποις κακουρ

γημάτων και ώς τοιούτον μαρτυρείται ά, εκ πολλών

της αγίας Γραφής χωρίων β', εκ των αυστηρών κο

λάσεων, αι παρά πάσι τοις έθνεσι τώ ανθρωποκτόνω

επεβάλλοντο, και έτι και νυν επιβάλλονται. « Οίδατέ,

φησιν, ότι πάς ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν

εαυτώ μένουσαν (α) « και πάλιν « Ουκ οίδατε, ότι ναός

Θεού εστε, και το πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν , εί'

τις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός

ο γαρ ναός του Θεού άγιός εστιν, οίτινές εστε υμείς

(β). » Εν δε τω ψαλμωδώ διαρρήδην κηρύττεται το «Αν

δρα αιμάτων και δόλιον βδελύσσεται Κύριος (γ). » Και

των νόμων δε, οι μεν πολιτικοί θάνατον τώ εκουσίως

αποκτείναντι απειλούσιν οι δε εκκλησιαστικοί, αφορισ

μόν από της εκκλησίας.

S. 106. Περί της αμύνης υπέρ της πατρίδος.

Ότι μεν ουκ απόλυτον το καθήκον «Μηδενός αν

θρώπου την ζωήν καταλύειν», αλλά σχετικόν, και έξε

στιν ημίν, υπέρ ημών αυτών αμυνομένοις, τον πολέμιον

ανελείν, είρηται ήδη. Επει δε και έθνη όλα ουχ ούτως

ασφαλή απ' αλλήλων εισιν, ώσπερ ουδε τα πρόσωπα, αλλ'

έκαστον ορμά εις το κακώσαι και υποδουλώσαι το έτε,

(α) Ιωαν. Α'. επιστ. γ'. 15. (β) Α'. Κορ. γ'. 16-17. (γ) Ψαλ. έ. 7.
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ρον, ποικίλαις μηχαναίς τε και όπλοις χρώμενον προς

τούτο, έως αν κατά κράτος νικήση, και υπό τον ζυγόν

της δουλείας αυτό καταναγκάση, διά τούτο και το

κινδύνω τοιούτω περιπίπτον αναγκαίως ανθίσταται, και

διαφυγείν πειράται τον κίνδυνον, και ούτω συνίσταται

ο καλούμενος πόλεμος, ώ παρέπεται η αιματεκχυσία, ο

βίαιος φόνος, και μυρίαι άλλαι βιαιοπραγία, και α

δικία, και καταχρήσεις. Του δε πολέμου το μέν έστιν

επιθετικόν, το δε αμυντικόν, ούτως έχοντα προς άλ

ληλα, ώς η αιτία προς το αποτέλεσμα. Συμβαίνει δε

πολλάκις και έθνη πολλά εν ταυτώ διεγερθήναι κατ'

αλλήλων, ίνα ή αμύνωνται κατά των αδίκων χειρών

αρξαμένων, ή και ίνα συν βία άλλων κατακυριεύσωσιν,

και ούτω γένοιτ' αν άμα και επιθετικός και αμυν

τικός ο πόλεμος αμφοτέρωθεν αναιρετικός δε, όταν το

έτερον μέρος των πολεμούντων, ή και αμφότερα ού

τως έχουσιν εν τώ πολεμείν, ώστε αναστατώσαι και

εξαλείψαι αλλήλους, οιος ήν ο των Ισραηλιτών προς

τους Χαναναίους πόλεμος. Τοσούτω δε ανιαρώτεροί τε

και καταστρεπτικώτεροι αποβαίνουσιν οι πόλεμοι, όσω

τα πολεμούντα πολυπληθέστερα τυγχάνουσιν όντα, μεί

"ζων δε η προς αλλήλους ζηλοτυπία και έχθρα, και όσω

μάλλον δόλώ και τεχνάσμασι χρώνται κατ' αλλήλων

προς κάκωσιν και αφανισμόν.

S. 107. Τίνα τα ευλογοφανή αίτια του πολέμου.

Ό,τι περί της αμύνης εν τη κατά τινος επιθέσει ερ

ρέθη, ότι μόνον εν τη εσχάτη ανάγκη επιχειρητέον κατά

της ζωής του επιτιθεμένου, κακεί δ' έτι μετά μετριότη

τος και επιεικείας, τουτ' αυτό και τώ πολέμω αρμόσειεν

ότι δηλαδή ουδενί των εθνών έξεστιν εις πόλεμον κατ'
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άλλου έθνους διεγείρεσθαι, εάν μη υπό της εσχάτης

ανάγκης βιάζηται. Τοιαύτη δ' έστιν, εάν πάσα μεν πεί

ρα προς ειρηνικήν διάλυσιν της επικρατούσης διαφο

ράς ατελεσφόρητος γένηται, ουκ έτι δε αίρεσις άλλη

υπολείπηται, ή τους όπλοις αγωνισάμενον νικήσαι και

σωθήναι, ή ηττηθεν υποκύψαι. Τότε γαρ έξεστι παντί

έθνει, τη ιδία δυνάμει χρησάμενον, κατά της βίας των

άλλων αμύνασθαι, και βία αυτήν απώσασθαι. Και ο μεν

προς άμυναν πόλεμος, ίνα νόμιμος ή και δίκαιος, ου

δενός ετέρου δείται, ή της εκ του ετέρου φανεράς α

πειλής καταπιέσεώς τε και λεηλασίας και κακώσεως

των μελών αυτού. Ο δε επιθετικός πλειόνων δείται,

προυποτίθησι γαρ παρά τω ετέρω διαγωγήν, η πολι

τείας μεταβολήν τοιαύτην, δι' ην ουκ έτι διαμένειν παρ'

αυτώ δύναται το έτερον, η περιοράν, μή και τα εαυτού

μέλη μιανθώσιν. Ολως δε, ου αν εκάστω των αγαθών
5. . . Ν κ. 9 2. Αν 3 . 3 Ν. Ψ η «ν, ν*) * ψ

ανδρών ουχ οιόν τε ή ουδε θεμιτόν εν τοις άλλοις κατά

το ευθές και το δίκαιον ανέχεσθαι, τούτου ουδε έθνος

όλον ανασχέσθαι δεί, ει μή βούλεται και την νόμιμον

αυτού ύπαρξιν αναιρεθήναι. Εάν μεν ούν τοιαύτα συμ

βαίνωσι, κατά φιλίαν δεί πρώτον υποβάλλειν αυτοίς

τα δέοντα μη προσεχόντων δε, αλλά και παρρησία κατα

φρονούντων, ανάγκη τότε επί τα αυστηρότερα χωρείν.

Ει δέ τις πολεμείν επιχειρεί, ίνα τα όρια της ιδίας χώ

ρας επεκτείνη, ή τον στρατόν τη αλλοτρία δαπάνη δια

τηρή, αδικώτατον αν είη και ανομώτατον ούτω και

εί τις άλλω τινί των εθνών, διότι ασθενές, ή απαρά
γή 2 r " " "

σκευον, η αλλαχού έχει πράγματα, επιτίθεται. Τοιούτος

γαρ πόλεμος παραπλήσιός εστι τη ληστεία και πειρα

τεία. Του δε νομίμως γινομένου πολέμου ουδέν άλλο

είναι δεί το τέλος, ή ά, το υπέρ των ιδίων νομίμων τε

και δικαίων αμύνασθαι κατά της ανόμου επιθέσεως και

"». -

«νι

Ι;

κι
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βίας και αδικίας β', το τά δόλω η βία αφαιρεθέντα

ανακτήσασθαι γ', το επανορθώσαι, και διά συνθήκης

ειρηνικής αποκαταστήσαι εν τώ μέλλoντι αμοιβαίαν

των πολεμούντων ασφάλειαν. Προς ταύτα ούν κυ

ρίως δικαιούται τις καταναγκάζειν τους όπλοις τον

μη βουλόμενον εκουσίως συγκατατίθεσθαι, και έξεστι

κατά τον πόλεμον πάσι τοις επιτηδείοις εις το ε

παναγαγείν την ειρήνην χρήσασθαι, οιoν τη εισβολή

εις την πολεμίαν, τη των φρουρίων και των στρα

τοπέδων αλώσει, τή των αποθηκών και των εις πόλε

μον επιτηδείων διαρπαγή, τη αιχμαλωσία και ζωγρή

σει των κατατιθέντων τα όπλα στρατιωτών, τους τραύ

μασι, και ακρωτηριασμοίς, ή και αυτώ τώ φόνω προς

τους ανθισταμένους, εάν μή άλλως εκβιασθήναι δυνατόν

ή. Αλλά καν τούτω φευκτέον, όσον ενδέχεται, την σκλη

ρότητα και απανθρωπίαν, την μηδεμίαν φειδώ, ή συγ

κατάβασιν γινώσκουσαν τη δε βία, όπου αν μόνον α

ναγκαία δοκή εις το την νόμιμον και δικαίαν ειρήνην

αποκαταστήσαι, εκεί μόνον, και προς μόνους τους εν

όπλοις αντιπαρατεταγμένους χρηστέον τους δ' αόπλους

ουδέποτε ώς εχθρούς ήγητέον, αλλά φιλανθρώπως τε

και επιεικώς, ώς τα εαυτών τώ στρατώ επιτρέψαντας,

θεραπευτέον. Δεί δε τους τοιούτοις επιβάλλειν το παρ'

εαυτοίς προσηκόντως ξενίζειν τους εισβαλόντας, ή δια

βαίνοντας των στρατιωτών, τα επιτήδεια παρέχοντας

αυτοίς, και θεραπεύοντας το τελείν αργύριον τεταγμέ

νον υπό του στρατηγού εις οψώνια του στρατού και

ταύτα δε επιεικώς παρά τε των στρατηγών και των

στρατιωτών απαιτητέον, και ώς προσήκει τοις φιλαν

θρωπίαν επαγγελλομένοις, ήτοι προεξεταστέον την εν τη

χώρα γενικώς ευπορίαν, και την εκάστου των κατοίκων

περιουσίαν, ίνα μη υπό των υπέρ δύναμιν απαιτήσεων
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καταπιεζόμενοι, αυτίκα απόλωνται αι γάρ βίαια και υπέρ

δύναμιν επιβολαι φόρων και δαπάνης, και η απηνής

κάκωσις των ανθρώπων, ώσπερ εν ειρήνη, ούτω και εν πο

λέμω αεί αδικία και απανθρωπία και βαρβαρότης εστί.

S. 108. Περί των αμαρτημάτων του μεν στρατιωτι

κου προς τους αόπλους, των δε πολιτών

προς τους στρατιώτας.

Πάν το υπό τινος των στρατιωτών τοίς αόπλοις γι

νόμενον άδικον, ή βίαιον και αισχρον, κατά τον κοινόν

κανόνα της αποδόσεως καταλογιστέον τε και κολα

στέον το γαρ εν ειρήνη άδικον και βίαιον και αισχρον,

και εν πολέμω τοιούτον μένει, και ο της δικαιοσύνης

και της ηθικής και της φιλανθρωπίας νόμος αει και

πανταχού εκάστω παρέπεται, ώς τη αναλλοιώτω σχέ- ".

σει ημών προς το θείον και προς το ομόφυλον επε

ρειδόμενος. Ωσπερ δ’ αυτην αδιάσπαστον δεί διαμένειν,

και ουδέποτε ουδενί θεμιτόν ούτε εν μιά στιγμή του

παρόντος βίου, ούτε της αιωνιότητος εκουσίως αποκλίναι

εξ αυτής ούτως ουδε το τους νόμους της δικαιοσύνης

και της ηθικής και της φιλανθρωπίας αθετήσαι εν

ουδεμιά καιρού ροπή ούτε εν ειρήνη, ούτε εν πολέμω

ουδενί θεμιτόν αν είη. Εκ δε τούτων ραδίως συνίησιν

έκαστος το άδικον και το αθέμιτον των ύβρεων και αι

κισμών και κακώσεων, των γινομένων τοίς αόπλοις, ά,

επειδαν μη οιόν τε παρέχειν τοις επί της τροφής και

των σκηνωμάτων τεταγμένοις τα επιτήδεια, εάν μή τι και

αυτοίς ιδίως δωρήσωνται β, επειδάν τινες αυθαιρέτως

του στρατοπέδου αποχωρούντες, φόρους ιδίους παρά των

κατοίκων απαιτώσι γ, επειδαν οι καταλύοντές που, μη

αρκούμενοι τους προσφερομένοις και τη άλλη θεραπεία,

έτι πλέον τους ικανώς ήδη κεκακωμένους βασανίζωσίτε
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και λυπώσιν, ή και τοιαύτα παρ' αυτών απαιτώσιν, α ου

θέμις, κατά γε την ηθικότητα, παρέχειν και υπακούειν,

και βία προς τα τοιαύτα αισχρά και αθέμιτα αναγκά

ζωσιν. Αλλά και οι της χώρας κάτοικοι πολλαχώς αν

προς τους στρατιώτας αμαρτήσειαν, μάλιστα δε ά, εάν

τροφάς αυτοίς εφθαρμένας, ή φαρμάκοις μεμιγμένας εκ

κακίας, ή εκ πλεονεξίας προσφέρωσι β, εάν τη ολιγω.

ρία και τη σκαιότητι παροργίζωσιν αυτούς και εξαγριαί

νωσιν, ή άλλως τη ζωή αυτών επιβουλεύωσιν, ίνα τα

εκείνων νοσφίσωνται, κ.τ.λ. Δήλον ούν εξ απάντων τού

των, ώς πολλών τε και βαρέων αμαρτημάτων τους αν

θρώποις αφορμήν και αιτίαν ο πόλεμος παρέχει δια τούτο

και ο δικαιότατος μόνον εν τη εσχάτη ανάγκη, ώς θλι

βερον μεν, αλλ' αναγκαίον βοήθημα, λαμβανέσθω, και

ουδέποτε εκ κουφότητος και αλογίας. Οπου δ' άν άφυ

κτος είη, εκεί και καθήκον παντός πολίτου, και τούτο

κατεπείγον, η συνεκστρατεύειν αυτόν, ή συντελείν γε το

κατά δύναμιν, ίνα τοίς στρατευομένοις άφθονα υπάρχη

τα επιτήδεια, έως αν τα των πολεμίων ήττηθη, και

ή νόμιμος και δικαία ειρήνη αποκαταστη ο δ' ουδέ

τερον τούτων ποιών, άνευ λόγου αποχρώντος, υπερό

πτης εστί και καταφρονητής, μάλλον δε προδότης αι

σχρός και ουτιδανός της εαυτου πατρίδος και του ιδίου

έθνους, κατά γε την προαίρεσιν. Έτι δ' αισχρότερός τε

και ουτιδανώτερος ο δι αισχροκέρδειαν μυστικάς σχέ

σεις προς τους πολεμίους διατηρών, και διακοινών αυτοις

τα την πατρίδα και το έθνος απολέσοντα.

Σημ. Πάντων μάλιστα των πολέμων δεινότατοι εισιν

οι εμφύλιοι υπό γαρ της αντιζηλίας, και κενοδοξίας,

και πλεονεξίας αναρριπιζόμενοι εκατέρωθεν, εις πυρσον

εξαίρονται μέγαν. Συμβαίνουσι δ' έσθ' ότε και άλλα

αίτια, οίον, όταν η του έθνους ισχυροτέρα και η
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επιφανεστέρα μερίς τη εαυτης καταχρωμένη δυνάμει, αφο

ρήτως την ετέραν καταπιέζη, ή όταν τη καθεστώση τά

ξει μη αρεσκόμενοι, ανατρέψαι αυτήν βούλωνται, ν' επ'

αδείας μάλλον εις την αταξίαν χωρήσωσι Χαλεπόν δε μά

λιστα εν τοις εμφυλίοις πολέμοις τοις υπέρ της ειρή

νης και ομονοίας διακειμένοις, ή την ευταξίαν ασπα

ζομένοις, αλλά και το φανερώς τη ετέρα των αντι

μαχομένων μερίδων προστίθεσθαι επικίδυνον δει γαρ

τελευταίον την μεν νικήσαι, την δε ηττηθήναι, τους δ'

ηττηθείσιν ουκ αν εξοι τα πράγματα καλώς αλλ' έτι

χείρον πολλάκις το μηδετέρα προστίθεσθαι ου γαρ αμ

φοτέροις αντιστηναι δύναται, αλλά χλευάζεσθαι και κα

κούσθαι υπ' αμφοτέρων ανάγκη. Κράτιστον ούν εν τοις

τοιούτοις καιροίς τη δοκούση μάλιστα υπέρ του δικαίου

αγωνίζεσθαι, προσέχειν και συνεργείν το γαρ εν συνει

δήσει τους αδικούσι προστίθεσθαι διά τό είναι αυτούς

ισχυροτέρους, αισχρόν και αθέμιτον.

S. 109. Περί της των αμαρτημάτων κολάσεως,

«Ο εκχέων αίμα ανθρώπου, αντί του αίματος αυτού

εκχυθήσεται. » Εκ της θείας ταύτης φωνής παρήγαγον

εξ αρχής την εξουσίαν του κολάζειν θανάτω τινά των

αμαρτημάτων, μηδέν άδικον τούθ' ένεκα πράττειν οιoμέ

νους. Δίκαιον δε το αυτό και παρά των αγνοούντων

την θείαν εντολήν ανέκαθεν πανταχού ενομίσθη, το υπο

στηναι έκαστον, ο προς άλλους έπραξε, και αφαιρε

θηναι προς ποινήν, όπερ άλλον αυτός πρότερον αφεί

λεν. «Ώ μέτρω μετρείτε, αντιμετρηθήσεται υμίν» έφη

και ο Χριστός (α). Μόνον δε ουκ έξεστι τώ αδικη

(α) Λουκ ς, 38.

Υ.
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θέντι αυτώ κολάζειν τον αδικήσαντα, ίνα μή επί πλέον

ή αδικία προβαίνη, αλλά τη επί τούτω τεταγμένη αρχή

επιτρέπειν, περί ης ο θείος Παυλός φησιν, ότι « ουκ

εική την μάχαιραν φορεί, Θεού γάρ διάκονός εστιν έκ

δικος εις οργήν τώ το κακόν πράσσοντι (α)». Δεί δε

τους την δικαιοσύνην μετιόντας διττόν τι δύνασθαι, πρώ

τον μεν, ακριβώς ερευνάν περί του γενομένου και περί

του κακούργου είτα δε, και ακωλύτως επάγειν τώ κα

κουργήσαντι την ώρισμένην ποινήν. Χωρίς γάρ τούτου

ουκ έτ' αν είη ουδείς των της κοινωνίας ασφαλής διό

και οφείλεται τούτο υπό της αρχής, να την εισαύθις

επανάληψιν του κακουργήματος κωλύση. Αλλά το δεύ

τερον ουχ ούτως αεί αναγκαίον, ώς το πρότερον. Εάν

γαρ ο κακούργος ούτω τηρήται, ώστε μηκέτι παρα

πλήσιον δύνασθαι πράξα, μηδε παρ' άλλων τα της κοι

νωνίας μέλη τοιούτον υπολαμβάνειν πραχθήσεσθαι, δύ

ναται και μετριάσαι την ποινήν. "Οπου δε η κοινή ασ

φάλεια μόνον διά της αυστηρότητος των κολάσεων δια

τηρηθήναι δύναται, και άλλα κακουργήματα προληφθή

ναι, τα δε ήπιώτερα μη επαρκώσιν, εκεί και η περί

την επαγωγήν της ποινής αυστηρότης τε και ακρίβεια

αναγκαία υπάρχει. Αλλά κανταύθα ου δεί παντάπασιν

εκλείπειν την επιείκειαν και κοσμιότητα, μηδ' επιλε

λήσθαι της ανθρωπίνης ασθενείας, μηδε της αξίας, και

απηνέστερον του δέοντος κολάζειν, και εις μείζονα ο

νειδισμόν εκτιθένα τον αδικήσαντα, και όλως, όπερ εν

τη αμύνη υπό του αδίκως προσβαλλομένου θεμιτον γε

νέσθαι, τούτο μόνον, και ουδέν πλέον, καν τη γινομένη

υπο της αρχής κολάσει του κακούργου. Τους γαρ αδι

κηθέντας ή αρχή παρίστησι, και ουκ έξεστιν αυτή μεί

(α) Ρωμ. ιγ'. 4.
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ζονα κόλασιν επαγαγείν τώ αδικήσαντι, ή ήν έδει υπο

στηναι παρά του αδικηθέντος, ότε το προς αυτόν αδί

κημα έπραττεν. Εκ των ειρημένων τοίνυν εξάγεται, ότι

έστιν, ότε και καταλύσαι ζωήν ανθρώπου, χωρίς αδι

κίας, θεμιτόν και το καθήκον, ζωήν ανθρώπου μή κα

τάλυε, ουκ έστιν απόλυτον, αλλά σχετικόν, υπό των

ειρημένων περιστάσεων οριζόμενον. Τί δε επί κινδύνου

των υπαρχόντων, και της βιαίας καταισχύνης ; Ου πάσι

ταυτά περί τούτου δοκεί περί μεν γαρ του πρώτου α

ποφαίνονται ούτως. Εάν συν τοις υπάρχουσι και η ζωή

κινδυνεύη, έξεστι πάντως υπέρ αμφοτέρων αμυνόμενον,

τον αδικούντα πλήξαι και καταβαλείν, ει δέοι, ει μη άλ

λως οιόν τε απώσασθαι. Ει δε το ζήν ου κινδυνεύει, έ

ξεστι μεν άλλως και υπέρ των υπαρχόντων αμύνεσθαι,

της δε ζωής του πολεμίου παντί τρόπω φειστέον έ

ξεστιν επικαλέσασθαι την παρά των άλλων βοήθειαν,

και πάση δυνάμει αντιστήναι, και τραυματίσαι τον α

δικούντα δεινώς, κάν άγνωστος ή, σημειώσαι αυτόν

ούτως, ώστε και ύστερον ακριβώς γνωσθήναι. Και ταύτά

φασιν, ότι δυνατόν εναγαγείν ύστερον τον αδικήσαντα,

και αναγκάσαι αυτόν αποδούναι την ζημίαν. Είτα, δε

και, της ζωής κρείττονος ούσης των υπαρχόντων, ώς

τούτο παρά πάντων ομολογείται, ου δίκαιον το κρείτ

τον αγαθόν άλλοις αφαιρείν, ίνα το εαυτού χείρον α

μύνηται. « Ουχί η ψυχή πλειόν εστι της τροφής, και

το σώμα του ενδύματος; » (α) κατά τον λόγον του Κυ

ρίου. Εν γένει δε, ώς αλλαχού είρηται, η ζωή μόνον

αντί ζωής δίδοται. Όπου δ' αν αύτη μη κινδυνεύη, ουδ'

ετέρου ζωήν κινδυνεύσαι, η καταλυθήναι χρή. Διαφέρει

δε, επειδαν νυκτός, και πολλοί ομού, και άγνωστοι,

(α) Ματθ. ς'. 25.



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Α. 367

και βιαίως επιτίθωνται τότε γαρ έξεστι παντί τρόπω

υπέρ των υπαρχόντων αμύνασθαι, και τους επιτιθεμέ

νους καταβάλλειν. Οι γάρ νυκτός τας θύρας συν

τρίβοντες, ή τας θυρίδας κατασπώντες, και βία

εις την οικίαν εισερχόμενοι, απειλούσι και την ζωήν,

είτις ανθίσταται, ή γούν άγνωστον, τί περί της ζωής

οι τοιούτοι βουλεύονται διό και ουκ αθέμιτον δοκεί, εάν

και ούτοι τη απωλεία του ζήν το αμάρτημα αποτίσωσι.

S. 110. Περί της εν βία καταισχύνης και κακώσεως,

Περί δε της βιαίας καταισχύνης διαφωνούσιν αύθις,

οι μεν καταφάσκοντες, οι δ' αποφάσκοντες εξείναι τον

καταισχύναι βία πειρώμενον αποκτείνειν. Οι μεν γαρ

ούτω την εαυτών γνώμην υποστηρίζουσι. Πάντων των

της τύχης αγαθών κράτιστον ομολογείται η τιμή και

ή αθωότης ώσπερ ούν υπέρ των άλλων αγαθών αμυ

νόμενον, έξεστι και καταβάλλειν τον αδίκως επιτιθέμε

νον, ούτω και έτι μάλλον δίκαιον υπέρ της εαυτού τι

μής τε και αθωότητος αμυνόμενον, τον βία καταισχύναι

πειρώμενον αποκτείναι, εάν μή άλλως διασώσαι αυτά

δύνηται. Ο δε λόγος ούτος έτι μάλλον ισχυρός φαί

νεται, επειδάν τις λογίζηται, ηλίκον αγαθόν εστιν η

τιμή και η αθωότης τα μεν γαρ άλλα, και αφαιρε

θέντα, έστι διά της δίκης απολαβείν ή γούν τη φιλο

πονία τε και οικονομία ανακτήσασθαι, την δε τιμήν και

αθωότητα αφαιρεθείσαν, ουκ έτι ανακτήσασθαι δυνατόν

ουδ' αποζημίωσιν αυτής ουδεμίαν έχειν, αλλ' ανάγκη,

διά παντός στερηθήναι δια τούτο και τοσούτου δεί παρ'

εκάστου τιμάσθαι, όσου και την ζωήν αυτήν, και υπέρ

αυτής τώ ειρημένω τρόπω αμύνεσθαι. Οι δ' άλλως φρο

νούντές φασιν, ώς έστι μεν αληθώς η τιμή και η α

".
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θωότης το κάλλιστον του πνεύματος αγλάισμα, αλλά

και αγαθόν, ο ουκ άν τις αφέλoιτο παρά γνώμην του

κεκτημένου το γάρ βία και παρά γνώμην γινόμενον,

ουδεμίαν αισχύνην φέρει τώ παθόντι, ουδε ζημίαν, άρα

ουδ' ανάγκη έσται ποτέ αποκτείναι τον επιβουλεύοντα,

ή βιαζόμενον υπέρ της σωτηρίας της εαυτού αθωότητος

και τιμής. Τούτο μέν τοι ουδέν μοι δοκεί, ή σόφισμα ά

θλιον, ατιμότερον και του κτήνους αποφαίνον τον άν

θρωπον το γάρ βία και παρά γνώμην, οια οργάνω χρή

σασθαι τινα εις θεραπείαν ορμής αλόγου, τούτο δήμοι

φαίνεται μεγίστην είναι και εσχάτην πασών καται

σχύνην, και εξουθένησιν της υψηλής του ανθρώπου

αξίας, και τη ευθύνη εγγύς εστι του βιαίου θανά

του. Αρ' ου θέμις τη τοιαύτη καταισχύνη ανθίστασθαι;

Και τίς, νούν έχων, και την του ανθρώπου αξίαν

γινώσκων, πεισθείη; Τα αυτά δε και περί της βιαίας

κακώσεως ισχύουσιν. Έστι δε κάκωσις, η εις τοιαύτα

έργα κατανάγκασις, άτινα και τη αξία και τη προσω

πική ελευθερία του ανθρώπου εισίν εναντία, οίον ά, ή

αρπαγή προσώπων εις ανδραποδισμόν, ή εις όργανον

αισχρών και αδίκων επιθυμιών β, ή πράσις ανθρώπων

γ', ή άδικος κάθειρξις και δέσμευσις δ', η εξύβρισις δι'

αθεμίτου θεραπείας της γεννητικής ορμής έ, η κατα

δυνάστευσις και καταπίεσις παντός είδους. Ταύτα δε,

και τα τούτοις παραπλήσια, πράττονται τα πλείστα εξ

έχθρας, εκ πλεονεξίας, εκ φιλαρχίας, εκ φιληδονίας

κτηνώδους, και τοσούτω μείζω εισί προς την ανθρω

πότητα αμπλακήματα, όσω και η ζημία και η αδικία

τώ παθόντι μείζων γίνεται, και δόλος και απήνεια τη

πράξει προσήν, και ο σκοπός αγενέστερος. Ου μόνον

δε τη φιλανθρωπία, αλλά και τη δικαιοσύνη μάχεται

ταύτα, ώς αφαιρούντα μεν αγαθά τοσαύτα, μεγίστην
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δε την ζημίαν συνεπαγόμενα τώ παθόντι προς το μέλ

λον, και όλως κώλυμα μέγιστον τυγχάνουσι της προς

το κράτιστον τέλος του ανθρώπου σπουδής, και εκφαύ

λισις και εξουδένωσις αυτού ουκ έτι γαρ δύναται χρήσθαι

εαυτώ προς δ βούλεται, αλλ' ανάγκη παρέχειν εαυτόν τοις

βιαζομένοις, ώς άψυχον όργανον, προς δ αν βούλων

ται, ανεύθυνον όντα, ώς του αυτεξουσίου στερηθέντα, και

της εαυτού προσωπικότητος, και εις κτημα μεταβληθέντα.

S. 111. Περί των προς επανόρθωσιν της εξ

αυτών ζημίας καθηκόντων.

Εκ των κακώσεων των κατά της του προσώπου ελευθε

ρίας και της αξίας γενομένων ίδιά τινα γεννώνται καθή

κοντα οιον ά, Τον αδίκως το ίδιον αυτεξούσιον και την

ανθρωπίνην αξίαν αφαιρεθέντα επί την προτέραν αυτού
" αν "Α " - μ' 3 Η

κατάστασιν, όπου αν ενδέχηται, επανάγειν β', Ανάλογον

τή, ήν υπέστη, ζημία, αποζημιούν, και επί τη προ

σωπική ύβρει και κακώσει το ικανόν ποιείν γ', Οπου

δ’ αυτώ τώ κακωθέντι μηκέτι οιόν τε αποδούναι τι των

ειρημένων, ώς μηκέτι εν τώ βίω περιόντι, τους οικείοις γε

κατά το δεύτερον άρθρον αποδοτέον το εκείνω οφει

λόμενον. Ταύτα δε ούτω πράττειν οφείλει ο κακώσας ου
Α" " / ν μ' 5. W ν ν w.

μόνον εξ αγάπης και φιλανθρωπίας, αλλά και κατά την

ακρίβειαν της δικαιοσύνης, ο δε μη ποιών ούτω, αλά

στωρ τε και κακούργος μένει τώ αδικηθέντι, και κατα

φρονείου μόνον της αγάπης, αλλά και της δικαιοσύνης το

γαρ αμάρτημα ουκ αφίεται, ει μη το αφαιρεθεν αποδοθείη
e " 3. 9 «ν 3/ "

φησιν ο μακάριος Αυγουστίνος. (α) εστ δε διττή τις

«ν Α' e " θ, Αν

εν τοις τοιούτοις ζημία, ην ο δράσας άποδούναι οφείλει,

(α) Νon dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.

25
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ή των υπαρχόντων μέχρις εκείνου τώ κακωθέντι αφαί

ρεσις, και ών αν έτι κεκτημένος είη, ει μή βιαίως ε

κωλύθη, στέρησις και η μεν πρώτη καλείται ζημία φα

νερά, ή δε κέρδος αφηρημένον αμφότερα ούν ταύτα

χρή εξετάζειν, και ως μέτρον λαμβάνειν της αποζημι

ώσεως. Οίον, εν φόνω ουκ έτι οιόν τε εις τον βίον α

ναγαγείν δν απέκτεινέ τις, ουδε το ικανόν αυτώ ποιή

σαι, δι' ήν υπέστη κάκωσιν αυτόν μεν ούν ουκ έτι ες:ίν

αποζημιώσαι, αλλά τούς γε οικείους αυτού, πάντα μεν

αποτίων τα προς την δικαστικήν έρευναν και την τα

φήν του φονευθέντος αναλώματα, τους δε γονείς αυτού,

ή την γυναίκα και τα τέκνα, ει τύχοι έχων ο φονευ

θείς, κατά λόγον της εαυτού περιουσίας αποζημιών, και

το όφλημα δε του φονευθέντος, δ απέδωκεν αν εκείνος,

ει μη υπό του φόνου καταλαμβάνετο, αποδιδούς. Πάν

τα ταύτα χρή τον το κακούργημα πράξαντα εκ των

εαυτού αποτίσαι, κάνεις πενίαν διά ταύτα περιπεσείν

δέη ότι δε αυτός ουκ αδικείται, παντί δήλον τώ σπου

δαίως λογιζομένω. Εν δε ταις εκ βιαίας κακώσεως γε

νομέναις κολοβώσεσιν ή τραυματισμούς, και τη άλλη βλά

βη, το της αποζημιώσεως καθήκον υφίσταται ά, εν τω

παρέχειν πάσαν την προς ανάρρωσιν του κακωθέντος

δαπάνην β', εν τώ αποτίσαι πάσαν ζημίαν, ην ο κα

κωθείς υπέστη εν τη εργασία μέχρι της τελείας αυτού

αναρρώσεως γ', εν τω ικανοποιήσαι τον παθόντα διά τε

την κάκωσιν και τον κίνδυνον και τας αλγηδόνας, ών

επειράθη. Εν αρπαγή δε, η πράσει, ή δεσμεύσει ανθρώ

πων, προς τη ειρημένη αποζημιώσει τε και ικανοποιήσει,

αναγκαίον και επαναγαγείν τον άνθρωπον, όπου ήν το

πρότερον, ει δυνατόν, κάν δυσχερέστατον είη. Εν δε τη

εκβιάσει προς την κτηνώδη ακολασίαν, αποτίσαι δεί πάντα

τα εκ της βίας γενόμενα αναλώματα, και εκτρέφειν
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και συντηρείν το εκ ταύτης τεχθέν, ει ούτω συμβαίνοι,

και φερνήν τη βιασθείση παρέχειν τοσαύτην, ώστε εις

νόμιμον γάμον ελθείν. Ου μόνον δε κατά την ηθικήν

ευθύνην, αλλά και κατά την ακρίβειαν της δικαιοσύνης

και της πραγματικής ζημίας εν ταις ειρημέναις περι

στάσεσιν η οφειλή γίνεται τώ κακώσαντι αποζημιούν

ούτω τον κακωθέντα όσω γαρ μείζων ή βλάβη, το

σούτω και η οφειλή προς την αποζημίωσιν.

S. 112. Καθήκοντα της ευποιίας.

Ουδέν μέγα το μη βλάπτειν μόνον την ζωήν του

πλησίον, μηδ' άλλως βιαιοπραγείν, αλλά και συντελείν

καθήκει, τό γε εφ' ημίν, εις το αγαθόν αυτού, μάλιστα

δε εν ανάγκαις κοιναις ή ιδίαις. Τούτο τη αδελφική

αγάπη εμπέφυκε, και τούτο αύτη παρ' ημών απαιτεί,

«Εν σώμα και εν πνεύμά, φησιν ο θείος Απόστολος,

καθώς και εκλήθητε εν μιά ελπίδι της κλήσεως ημών,

είς Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα, είς Θεός, και πα

τηρ πάντων και διά πάντων, και εν πάσιν υμίν (α)»,

ώσπερ δε καλώς τεταγμένου σώματος, ου θέμις διαφωνίαν

είναι εν τοις μέλεσιν αυτού, αλλά συμφωνείν αλλήλοις, και

υπό του ενός πνεύματος ζωοποιείσθαι, ούτω και τα

των ανθρώπων έχειν δεί προς αλλήλους, τώ πάσχοντι

συμπάσχειν δεί και συνεργείν εις βοήθειαν αυτού τους

λοιπους, τα μεν κακά απ' αλλήλων αποσοβούντας, εις

δε το αγαθόν συνεργούντας αλλήλοις, και αμφότερα

εν αγαθή προαιρέσει ποιούντας, διά τον λόγον της φι

λαδελφίας το γαρ ούτω γινόμενον έργον καλείται φι

λαδελφία, και χάρις, και έλεος, και ευεργεσία. Προσ

ω ετ, ν. 4-6, -

25*
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ήκει δ' αύτη τώ εν ανάγκαις όντι, και απαλλαγήναι

αυτών μη δυναμένω, και δια τούτο πάσχοντι και θλι

βομένω, έως αν υπ' αλλοτρίας χειρός την αναγκαίαν

κομίσηται βοήθειαν. Ευεργεσία άρα και ευποιία εστίν

η πρόθυμος τώ πλησίον συνδρομή εις το αποτρέψαι

μεν απ' αυτού το επικείμενον κακόν, το δ' αγαθόν,

ού δείται, παρασχείν όσον εστίν εφ' ημίν. Απαι

τείται δ' αύτη μάλιστα εν καιρώ πυρκαϊάς, πλημμύρας,

ναυαγίου, σιτοδείας, ή άλλως μεγίστης των εδωδίμων

τιμής, έτι δε επί βιαίας κακώσεως δι αδίκου προσβο

λής και καταπιέσεως, επί νόσου και παντοίων άλλων

δυστυχημάτων. Γένοιτο δ' αν εν τοις τοιούτοις η βο

ήθεια ή αμέσως, ή και εμμέσως, το μεν, εάν αυτός τις

τη ιδία χρώμενος δυνάμει απαλλάξαι τινά της ανάγ

κης, ή την θλίψιν αυτού ανακουφίσαι επιχειρή, το δε,

εάν άλλους προτρέπη, ή συμβουλεύη και οδηγή και ε

νισχύη, ή και αμοιβήν παρ' εαυτού υπισχνήται τώ

προθύμως συνδραμόντι τον κινδυνεύοντα, όπου αν αυτός

μη δύνηται. -

S. 113. Περί του καθήκοντος της ευποιίας,

Τo της ευποιίας καθήκον εκ των αυτών λόγων γί

νεται, εξ ών και το της φιλαδελφίας ή γαρ ευποιία

ουδέν άλλο εστίν, η πραγματική φανέρωσις της φιλα

δελφίας. Συνέστησε δ' αυτό ο Κύριος ημών Ιησούς Χρι

στός και εν τη παραβολή του Σαμαρείτου (α) και εν

τη αψευδεί αυτού επαγγελία, ότι εν τη εσχάτη ημέρα

εις τα της ευποιίας έργα απόλέψας, την κρίσιν και την

απόφασιν προς ταύτα ποιήσει (β) και ειπών, «Ος εάν

(α) Λουκ. ί. 30-37. (β) Ματθ. κέ. 31-46.
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ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού ύδα

τος μόνον εις όνομα μαθητού, ου μη απολέση τον μι

σθον αυτού » (α). Ο δε αδελφόθεος γράφει « Θρη

σκεία καθαρά και αμίαντος παρά τω Θεώ και πατρι

αύτη εστίν, επισκέπτεσθαι ορφανους και χήρας εν τη

θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου»

(β) και πάλιν ο αυτός. «Εάν αδελφός ή αδελφή γυ

μνοι υπάρχωσι, και λειπόμενοι ώσι της εφημέρου τρο

φής, είπη δέ τις αυτοίς εξ υμών: υπάγετε εν ειρήνη

θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, μη δώτε δε αυτούς τα ε

πιτήδεια του σώματος, τι το όφελος ; » (γ) ο δε επιτή

θιος του Κυρίου μαθητής Ιωάννης « Ος αν έχη, φησί,

τον βίον του κόσμου, και θεωρή τον αδελφόν αυτού

χρείαν έχοντα, και κλείση τα σπλάγχνα αυτού απ αυ

του, πως η αγάπη του Θεού μένει εν αυτώ ; Τεκνία

μου ! μή αγαπώμεν λόγω μηδε γλώσση, αλλ' έργω

και αληθεία » (δ). Ει δέ τις έρoιτο, Μέχρι δε τίνος δεί

την ευποιίαν χωρείν , λέγομεν αυτώ το του Τωβίου

«Τέκνον, φησί προς τον υιόν αυτού, εκ των υπαρ

χόντων σoι πoίει ελεημοσύνην. . . ώς σοι υπάρχοι κατά

το πλήθος, ποίησον εξ αυτών ελεημοσύνην εαν ολίγον

σοι υπάρχη, κατά το ολίγον μη φοβου ποιείν ελεημο

σύνην» (ε). Ένθεν μεν η ανάγκη του πλησίον, εκείθεν

δε τό των υπαρχόντων ημίν μέτρον ορίσειεν αν το της

οφειλομένης ευποιίας μέτρον. Ομολογείται δε παρά

πάντων, ότι ουδενί οφείλεται τοσούτον προς την αφαί

ρεσιν της του πλησίον ανάγκης διδόναι, ώστε δι' αυτό

εις ανάγκην αυτόν και στενοχωρίαν περιστήναι, αλλά

διατηρείν έκαστον υπέρ εαυτού το αναγκαίον, όπως τη

(α) Ματθ. ι. 42. (β) ά. 27. (γ) β. 15-16. (δ) Ιωαν. Α', επιστ.

γ'. 17, 18. (ε) Τωβ. δ'. 7. -
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εαυτού τάξει τε και καταστάσει ανάλογον βίον διάγη.

Διττή δέ τις ανάγκη διακρίνεται, η μεν κοινή, επειδαν

ο πλησίον θλίβηται μεν και πάσχη, ουχ ούτω δε εν κιν

δύνω εισί τά της υγιείας και της ζωής αυτού, ώστε

και αναγκαίαν είναι την άμεσoν βοήθειαν, αλλ' έστι

και παρ' άλλων αυτήν ζητήσαι ή δε εσχάτη, καθ' ην

εν τοιούτοις υπάρχει δεινοίς, ώστε, ει μή τις παρα

χρήμα βοηθήσειε, κινδυνεύει η κατά κράτος απολέσθαι,

ή γούν μεγάλην υποστήναι ζημίαν κατά τε την υγίειαν
γι ν Α' μ' α' e Αν ργ φ

ή την ζωήν. Πάντες ούν ομολογούσιν, ότι εν τη τοι
ν μ' Α' W ν «ι • ή

αύτη ανάγκη καθηκόν εστι παντός το κατά δύναμιν
Λ'

θεί αν "Ν Α' W ν γ' 3 . Α &ν δ

βοη είν τώ κινουνευοντι, και σωςειν αυτον, καν ουσχε

ρες λίαν, και δαπανηρόν, ή και κίνδυνόντινα της υγιείας

και της ζωής συνεπάγηται ει δε πολλοί είεν άμα οι κιν

δυνεύοντες, αμήχανον δε πάσιν όμου βοηθήσαι και σώσαι

πάντας, βοηθείν δεί τώ κατά πρώτον εντυγχάνοντι ου

γαρ έστιν αίρεσιν ποιείσθαι. Ο γαρ εν τη εσχάτη α

νάγκη καταλιμπάνων τον πλησίον ασπλάγχνως, και τοι,

ει ήβούλετο, δυνάμενος σώζειν αυτόν, τοσούτον α

μαρτάνει, όσον και ει αυτός αυτοχειρί την απώλειαν

αυτού έπραττε, και μεγάλως εξουθενεί τήν τε αξίαν και

την κλήσιν του ανθρώπου. Εν δε τη κοινή ανάγκη δεί

μεν και εν αυτή προθύμως έχειν εις βοήθειαν, αλλά

τη συνδρομή των δυναμένων συντελεί και το ποσόν

δε της ευποιίας αόριστον εν τοις τοιούτοις, ώς διηνε

κώς των καθ' έκαστον μεταβαλλομένων. Τας δε προς

ανακούφισιν της κοινής ανάγκης συνδρομάς φρονίμως

δεί διανέμεσθαι και μετά προνοίας, εξεταζομένης και της

του πλησίον πραγματικής ανάγκης, και των ιδίων πε

ριστάσεων, ίνα μη κεναίς αποπέμπωνται χερσίν οι εν

μείζονι όντες ανάγκη, μείζονα δε λαμβάνωσι την βοή

θειαν οι ήττον ταύτης δεόμενοι, ή ίνα μή τις εαυτόν
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ή τους οικείους λυπήση, των αναγκαίων στερήσας, άλ

λους εύ ποιών έτι δε και μετ' αγαθού σκοπού, α

ποβλέποντα εις το εν τω πλησίον θείον, και ουχί εις

πρόσκαιρον άλλο τέλος (α).

Υ S. 114. Πώς άν τις εις την ευποιίαν προτρέπoιτο.

Εάν τις συνεχώς τε και σπουδαίως αναλογίζηται ά,

τάς καθ' ημέραν υπό του Θεού πλουσίως ημίν δαψι

λευομένας ευεργεσίας, νύν μεν διά των αγαθοποιών

ανθρώπων, νύν δε δι' άλλης παντοδαπούς ευλογίας επί

τα έργα ημών, και ότι δωρείται ημίν ταγαθά, ίνα και

τοις χρείαν έχουσι μεταδιδώμεν, και τούτο όντως υ

πάρχει το πατρικόν αυτού θέλημα, διό και η άνισος

των αγαθών εν τοις ανθρώποις διανομή και την του

ανθρώπου αξίαν και την κλήσιν, είτα δε και τας των

πενήτων καλύβας ενίοτε επιβλέπη, και τας κλίνας των

ασθενών, και των καταδεδικασμένων τας ειρκτάς και τα

δεσμωτήρια, και τας οιμωγας ακούη των εκεί καταπιεζο

μένων, και την θλιβεραν αυτών κατάστασιν εκ του σύ.

νεγγυς ορά, αμήχανον μή κινηθήναι εις συμπάθειαν

επί τη κακοδαιμονία των ανθρώπων, και επιμεληθήναι,

όσον οίόντε, παραμυθήσαι αυτούς διά της ευποιίας,

ήτις γίνεται μάλιστα ά, τη προκαταβολή, εν ταις α

νάγκαις του πλησίον (β) β, τώ τους απόροις πόρον

παρέχειν γ', τώ ορφανους ιδίοις αναλώμασιν ή γούν

επιμελεία συνιστάναι παρά χρηστοίς και εμπείροις αν

δράσιν, όπως χρηστής απολαύσωσιν αγωγής και παιδείας.

Πολλάκις δε τα τοιαύτα έργα μείζονος άξια γίνονται,

(α) Ίδε Ματθ. ς'. 2-4. (β) Λουκ. ς'. 35. -
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ή αι μεγάλαι δωρεαί. Τα δε κοινωφελέστατα και μο

νιμώτατα μνημεία της ευποιίας εις βοήθειαν της πα

σχούσης ανθρωπότητος, ανήγειραν αναντιρρήτως οι αρ

χαίοι χριστιανοί, συστήσαντες και πλουτίσαντες τοσαύ

τα νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία και πτωχο

τροφεία εκ της εαυτών οικονομίας. Μυρίοι δεν αυτοίς

των πασχόντων και πενομένων επιτυγχάνουσιν αντιλή

ψεως θεραπείας τε και σωτηρίας, ών χωρίς ουκ αν ε

σώζοντο. Διό και καθήκόν εστι των σπουδαιοτάτων το

συντελείν εις την αυτών διατήρησιν, μάλιστα δε τους την

διοίκησιν και την οικονομίαν αυτών επιτετραμμένοις η δε

εν γνώσει ολιγωρία και επιβουλή κατ' αυτών εις το της

επανορθώσεως καθήκον υπόκειται. Δύνανται δε πάντες

και οι πενέστατοι δια μικρών δωρεών και εν ταις δια

θήλαις εις την συντήρησιν αυτών συντελείν αι δε τοι

αύται δωρεαι προς τους πάσχοντάς εισι, διηνεκείς ευερ

γεσίαι.

S. 115. Περί της των ασθενών θεραπείας,

Και το θεραπεύειν και περιθάλπειν τους ασθενείς έρ

γον ευποιίας δικαίως λογίζεται το γαρ ανθρώπινον

σώμα, νόσοις παντοίοις και βλάβας υποκείμενον, της

παρά των άλλων δείται βοηθείας τε και θεραπείας, μά

λιστα δε ιατρού, φαρμάκων, τροφής, και σκεπάσματος,

και άλλης περιποιήσεως, Εντεύθεν και το επισκέπτε

σθαι τους ασθενείς ανέκαθεν ώμολογήθη της φιλανθρω.

πίας καθήκον, και ο Σωτήρ ημών τοίς εαυτού ενετεί

λατο « Ησθένησά, φησι, και επεσκέψασθέ με» (α),

και « Επιμελήθητι αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσης,

εγώ εν τώ επανέρχεσθαι με αποδώσω σοι» (β) και

(α) Ματθ. κέ. 31-46. (β) Λουκ. ί. 30-36.
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« Αμήν λέγω υμίν, εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των

αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (α) Και

πρώτον μεν τους του νοσούντος οικείοις εστί το κα

θήκον : μη όντος δέ τινος αυτώ, προσήκει τώ κοινώ.

επιμεληθήναι αυτού, εάν εκ των πτωχών και απόρων

ή, και τοσούτω μάλλον, όσον και οικείων και φίλων

έρημος τυγχάνει, και η νόσος δεινοτέρα, και των αναγ

καίων προς ίασιν απορεί. Διττώς δ' αν και τούτο το

καθήκον πράττοιτο, ήτοι η αμέσως, εάν τις αυτός την

βοήθειαν και περιποίησιν του νοσούντος επιχειρή, ή εμ

μέσως, εάν τα προς θεραπείαν αναγκαία παρέχη, ή

προς άλλους μεσιτεύη, ίνα μεταδώσωσιν αυτώ ταύτα.

Ός αν ούν μη αμέσως δύνηται το καθήκον τούτο επι

τελείν, ως μη έχων ή καιρόν, η ικανότητα, ή θάρρος,

εμμέσως γούν τούτο πράτειν οφείλει. Εάν δε εκ φι

λαργυρίας, η αναλγησίας, ή εξ ολιγωρίας του πλησίον

μή πoιή ούτως, ίστω σπουδαιότατον παραβαίνων καθήκον,

S. 1 16. Περί ειρήνης και όμονοίας.

Και το ειρηνεύειν δε και το όμονοείν εν αλλήλοις

ουχ ήττόν εστι καθήκον μέγα γαρ και ταύτα πρός τε

το σωματικόν και προς το πνευματικόν αγαθόν συμβάλ

λεται τοις ανθρώποις, ώσπερ και ταναντία τούτοις με

γάλως την ευημερίαν αυτών λυμαίνονται. Και ειρήνη

μέν εστι το της έχθρας και της εκπολεμώσεως αντί

θετον ομόνοια δε, το αυτό φρονείν, και προς το αυτό

τέλος επείγεσθαι και απόλυτος μεν αξία τούτοις ουκ

ένεστιν, εάν δε αγαθόν τι τέλος αυτοίς υποτίθηται, και

φιλαδελφίας και φιλανθρωπίας ένεκα διατηρώνται, πολ

(α) Ματθ. κς'. 40.
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λου γε τότε άξια, και όντως αγαθά γίνονται. Δια τούτο

και ο λόγος του Θεού παραγγέλλει : « Ει δυνατόν, το

εξ υμών, μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύειν, μη εαυτούς

εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή » (α)

και υπό του Κυρίου οι ειρηνοποιοί μακαρίζονται « Μακά

ριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται

(β). » Γίνεται δε και τούτο το καθήκον εκ της προς

αλλήλους και της προς τον Θεόν σχέσεως ημών. "Ινα

δε η ειρήνη και ομόνοια ούτω βασιλεύη εν ημίν, α

παιτείται ά, βίος τοιούτος, ώστε μηδαμώς ταις αρχαίς

της τε δικαιοσύνης και της ηθικότητος αντιβαίνειν β',

μετριοπάθεια μετά συνέσεως, και περιορισμός της αι

σθητικότητος ημών γ, παραχώρησις και υπομονή εν

οις ο πλησίον παρ' ημών δικαίως απαιτεί δ', ευδιάλ

λακτον, ότε λύπην τινά, ή ζημίαν παρά του πλησίον

υπέστημεν. Έξεστι μεν γαρ υπέρ των δικαίων αμύνε

σθαι, ει αδικούμεθα, ή παρ' αξίαν κακώς υπό τινος πάσ

χομεν, μάλλον δε και εις δίκην ενάγειν τον αδι

κείν ημάς βουλόμενον, αλλ' εν αγάπη προς την δικαι

οσύνην, εν μετριότητι και φειδοί, ουχί δε πικρώς, και

απαραιτήτους είναι εν οις απαιτούμεν. Το δε μάλιστα

ραδίως την ειρήνην και την ομόνοιαν μετά του πλησίον

αποκαθιστάνον εστί ά, το ευθύς εν αρχή γενναίως τε

και ανδρικώς τη οργή και τη λύπη ανθίστασθαι, και

καταστέλλειν αυτάς εγειρομένας β, το μετα λογισ–

μού προμελετάν, πώς χρήτοίς τοιούτοις συναναστρέ

φεσθαι, και διάγειν, επειδαν εις διαφωνίαν έλθωμεν μετ'

αυτών γ', το μηδέποτε επιλελήσθαι, ότι αδελφός ο πλη

σίον και τέκνον του αυτού πατρός του εν τοις ουρανοίς,

και παροράν την εξ αυτού γενομένην ημίν λύπην, οι

(α) Ρωμ. ιβ. 18. (β) Ματθ. έ. 9.



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Β'. 379

κτείροντας την ανθρωπίνην ασθένειαν, και εις αυτήν μάλ

λον, ή εις τον πλησίον αφορώντας δ, το καταστέλλειν

σπουδαίως την δυσκολίαν, την υπερηφανίαν, την πλεο

νεξίαν, ίνα μη κατισχύσωσι. Ταύτα γαρ πολλάκις την

ειρήνην και την ομόνοιαν διέλυσαν και ηφάνισαν.

S. 117. Περί της υπολήψεως του πλησίον.

Ώσπερ περί της ζωής και της σωματικής ευδαιμο

νίας, ούτω και περί της αγαθής υπολήψεως του πλη

σίον φροντίζειν οφείλομεν, Παντί γαρ ανθρώπω απα

ραίτητον εις ευδοκίμησιν εντώ βίω η αγαθή περί αυτού

δόξα των άλλων, και των πλείστων ή τε ενέργεια και

η τύχη εκ της κοινής περί αυτών υπολήψεως ήρτηται.

Ο ούν οπωςδήποτε την παρά τοις άλλοις αγαθήν υ

πόληψιν του πλησίον διαφθείρων, ούτος αναιρεί και δι

αφθείρει, ίνα το ελάχιστον είπω, το πλείστον της αυ

του υπάρξεως, μηκέτι το αγαθόν κατορθουν δυναμένου,

ο πρότερον ήδύνατο. Τί γαρ, φέρε, άρχων, ή ιερεύς, ή

διδάσκαλος, ή πατήρ και οικοδεσπότης εργάσεται, την

παρά τους υφ' εαυτόν αγαθήν υπόληψιν αυτού απολέσας , ή

τί τεχνίτης, ή θεράπων, ών ο βίος της περί αυτών α

γαθής υπολήψεως μάλιστα ήρτηται ; τίς του λοιπού

πιστεύσειεν αυτοίς, όταν άπαξ δυσφημισθώσιν, ούτως ή

ζημία της αγαθής υπολήψεως και πολλών άλλων ώφε

λίμων πραγμάτων συνεπάγεται την ζημίαν. Και ράστα

μεν και τάχιστα ή αγαθή υπόληψις αναιρείται, χαλεπώτα

τον δε αφαιρεθείσαν αποδούναι αύθις και αποκαταστή

σαι οι δε πλείστοι λανθάνουσι διαβάλλοντες, και ουδέν περί

αποτίσεως τοιαύτης ζημίας ειδέναι βούλονται, καίτοι

φανερώς βλάψαντες, Οίαι δε και όσαι λύπαι, και ζημίαι,

και ψόγοι φανεροί τε και λανθάνοντες, και άλγη και



380 ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

μίση και οργαι εκ τούτου τους ανθρώποις γίνονται, ουδ'

εξειπείν ράδιον. Διο και ο κοινός νους και η θεία φωνή

εντέλλονται το « ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης». Μή

διάστρεφε την αγαθήν υπόληψιν του πλησίον, επιμελου δε,

όπως το κατά σε ακέραιος και αδιάφθορος-πανταχού δια

τηρήται, ει μη αυτός τις τή του βίου φαυλότητι αυτήν

απολέσειε, Πολυτρόπως δ' άν τις τήν του πλησίον αγα

θην υπόληψιν διαστρέψειε, μάλιστα δε τη εκ κακίας δια

διδομένη κατ' αυτού εις τον λαόν υπονοία, τη επίτηδες

ή εξ ελαφρίας γινομένη παρρησία και ενώπιον πολλών

κατακρίσει, τη εκ ζήλου και φθόνου και δυσμενείας συ

κοφαντία, και τους σαρκασμούς, δι’ ών τα μεν αληθώς

προσόντα τώ πλησίον αγαθά ιδιώματα, ή όλως αποφά

σκονται, ή εκ προθέσεως κακώς δεικνύονται, ή κακία

και φαύλοι σκοποί ανύπαρκτοι πλάττονται, και ελαττώ

ματα αληθή μεν, μικρά δε και λανθάνοντα μεγεθύνονται,

και χωρίς ανάγκης φανερούνται και διαδίδονται έτι δε

και τη ενώπιον άλλων φανερά καταφρονήσει λόγοις και

σχήμασι δηλουμένη. Αλλά τη εκ τούτων και των τοι

ούτων γινομένη τω πλησίον ζημία κατά την αγαθήν

υπόληψιν η μεγίστη επίκειται ευθύνη, μάλιστα δε τη

εξ έχθρας και φθόνου, ή και εκ μόνης χαιρεκακίας σατα

νικόν γαρ όντως το τοιούτον αμάρτημα. Διό και όσω

μείζων ή προσβολή γίνεται, και ο σκοπός ταύτης α

γενέστερος, και η επίγνωσις του δι' αυτής γινομένου

τώ πλησίον κακού, και η προαίρεσις εις τούτο σταθε

ρωτέρα, τοσούτω και η ευθύνη και το αμάρτημα μεί,

ζον, και βαρύτερον, -

S. 118. Περί σπερμολογίας.

Ου σπάνιον οράν τινας έργον ποιουμένους ουκ έντι

μον ουδε γενναίον, ερευνάν και μανθάνειν, τί αν είη εις
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ψόγον άλλου, και λέγειν τούτο και διαδιδόναι πολλα

χού, όπου αν ευρίσκωσι πάροδον. Αι τοίνυν τοιαύται

ειδήσεις ούτω μανθανόμενα, και προφερόμενα, και ή

δέως ακουόμεναι, καλούνται σπερμολογία και ψευδολο

γία. Και περιέχουσι μεν έσθ' ότε αλήθειάν τινα, αλλά

και ψεύδος μείζον όμου, σύμμικτόν τι εξ αμφοτέρων

ούσαι και συγκεχυμένα, και προσθήκαις ιδίαις του λέ

γοντος μετεσχηματισμέναι. Αι δε τοιαύται σπερμολο

γία, είτε σιγή περιφέρονται, είτε παρρησία διαθρυλ

λούνται, σαφείς εισι συκοφαντία, και η επ' αυταίς ευ

θύνη εστίν, ώς ή επί τοις ανωτέρω ειρημένοις μά

λιστα δε, όταν αληθώς η του πλησίον αγαθή υπόληψις

δι' αυτών καταστρέφηται, και διά το φιλόψογον, η δι'

ευτελές τι και αισχρόν συμφέρον, ή πάθος εις άλλους

διαδίδωνται και οι περί ταύτας δε ασχολούμενοι, ώς επο

νείδιστον έργον, δικαίως παρά των αγαθών και φρονίμων

ανδρών μισούνται και φεύγονται. Έγκειται γάρ τις τη

ανθρωπίνη φύσει αποστροφή κατά των τοιούτων, και

πάς τις από της οδού και του βλέμματος αυτών εκ

κλίνει, όπου αν η δυνατόν, αδύνατον είναι ηγούμενος

άληπτός τε και ακέντητος παρελθείν απ' αυτών, ώς

από της πολυακάνθου βάτου. Μεγάλη δ' αμφοτέροις η

ευθύνη τους τε θηρεύουσι τα τοιαύτα ακούσματα, και

τοις ήδέως ακούoυσι και αποδεχομένοις και έτι μεί

ζων ή επί τη βλάβη της αγαθής υπολήψεως, ή η επί

τη βλάβη των προς διατροφήν και ευημερίαν αγαθών,

Της γάρ υπάρξεως πολλών εκ της περί αυτών αγα

θης υπολήψεως των άλλων ηρτημένης, μάλιστα δε των

επάγγελμα, ή αξίωμά τι των κρειττόνων εχόντων, και

των εξ επιτηδεύματος, ή εργοχείρου τινός διατρέφεσθαι

αναγκαζομένων, η κολόβωσις και διαστροφή αυτής

της αγαθής αυτών υπολήψεως, κωλύουσα την αυτών
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ενέργειαν, αποκλείει πολλάκις την οδόν αυτοίς εις τον πο

ρισμόν εν τώ μέλλoντι των προς την διατροφήν και την

ευημερίαν αναγκαίων, και πολλαπλούν το άδικον αυτοίς

κατεργάζεται. Δια τούτο και αι προς παιδιάν εν συνα

ναστροφή λεγόμενα κατά τινος κακολογία, άδικοί εισι

και αθέμιτοι, ώς την αυτήν πολλάκις και ζημίαν εμποι

ούσαι ταις εξ έχθρας και δυσμενείας λεγομέναις. Ου

δεν δε ούτω ραδίως εις έξιν καθίσταται, όσον ο σαρ

κασμός, και η πρός τό βλάπτειν επιθυμία, και το παν

ταχού την των ανθρώπων ασθένειαν περιέργως ανι

χνεύειν, και την ανιχνευθείσαν εις την αγοράν εκφέρειν,

και παντί τω εντυγχάνοντι φορτικώς επικείσθαι ακούειν

αυτήν. Γεννάται δε η τοιαύτη κλίσις εις το προφέρει

ανυποστόλως τα τοις άλλοις βλαβερά, και εξ άλλων

μεν, μάλιστα δε ά, εκ της άγαν αυταρεσκείας και

υπερηφανίας β, εκ του φθόνου και του μίσους γ', εκ

της κενοδοξίας, όπως οξύνους τε και πολυίστωρ δοκή.

δ', τέλος δε και εκ της πτωχείας του πνεύματος και

της ελλείψεως ώφελίμων γνώσεων μηδεν γαρ ειδώς

ώφέλιμον λέγειν, ίνα μη κωφός τε και άλαλος φαί

νηται, μωρά φθέγγεται, και καταστρέφειν την αγαθήν

υπόληψιν του πλησίον πειράται, ίνα το ίδιον αισχος

καλύπτη.

S. 119. Περί των κενών προφάσεων των φιλοψόγων,

Πολλάκις οι τον πλησίον ούτω διασύροντες, και την

περί αυτού αγαθήν δόξαν διαστρέφειν πειρώμενοι, παν

τoίοις λόγοις καλύπτειν, η δικαιούν το φιλόψογον και

μισάδελφον αυτών ζητούσι, και φασιν Ο λέγω, μι
" ν γ η Α' «Α 2' 2 γ η

κρόν τι, και προς παιδιάν, λέγεται ή Ο είπον, ουκ επί

βλάβη του πλησίον ουδε εκ κακίας είρηκα και, Αυ

ι

ίύ

")

Ε

Α
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στηρώς απηγόρευσα, όπως μηδενί άλλω κοινωθείη το

υπ' εμού ρηθέν, και τα τοιαύτα. Αλλ' ότι πάντα ταύτα

διακενής λέγονται, και ουδαμώς δικαιούσι την εξ αυτών

γινομένην τω πλησίον βλάβην, ου χαλεπον συνιδείν.

Κούφως γαρ και ασυνειδήτως αποκαλούσι μικρόν, και

παιδιάν τα όντως μή τοιαύτα, και ώς αλήθειαν προ

φέρoυσι το μετ' ακριβεστέρας εξετάσεως απλή εικασία

και κενόν φαντασίας ανάπλασμα ευρισκόμενον. Κατ'

αυτούς δε και η πικροτάτη κατηγορία, και δηκτικωτάτη

κατάκρισις, ζήλος κατά της επικρατούσης διαφθοράς,

και φροντίς φιλάνθρωπος, ίνα μη προβή περαιτέρω, ες:ίν

Ουδ’ αυτό δη το μεθ' όρκου απαγορεύειν τοις άλλοις,

ίνα μη το ακουσθενείπωσιν, ουδεν ισχύει πείρα γαρ

ίσμεν, ότι όσω μάλλον κωλύεται η του μυστικού φανέ

ρωσις, τοσούτω θάττον διακοινούται το γάρ τισι κοι

νωθεν ουκ έτι έσται διαμένειν κρυπτόν, ώς όντων κα

κείνοις οι κείων, οίς αποκαλύψουσι το ειρημένον, και

ούτω διά πολλών πάντως δημοσιεύεται. Εί μεν ούν

ακριβώς γινώσκομεν, ότι ο άδικα διανοούμενος και πράτ

των, ουκ απoστήσεται οίκοθεν της αδικίας, αλλά και

πορρωτέρω προβήσεται, και άλλους εις την διαφθοράν

συμπαραλήψεται, τότε ου μόνον θεμιτόν, αλλά και κα

θήκον ιερόν δηλώσαι την πράξιν και το πρόσωπον, οίς

δεί, να το κακόν προληφθή, αλλά και τότε μετά δια

κρίσεως και οικονομίας, να μή τις ταραχή εγερθή μεί

ζονα την βλάβην επάγουσα. Ώσπερ γαρ πολλάκις κα

θήκον εκ της αγάπης υπάρχει, τα του πλησίον αμαρ

τήματα, ή ελαττώματα τη σιγή καλύπτειν, ούτω και

πολλάκις το λέγειν αυτά και εισιν ημίν περί αμφοτέ

ρων πλείστα παρά του Σωτήρος και των θεοπνεύστων

αυτού μαθητών παραγγέλματα, εν οις και τα του μα

καρίου Παύλου « Ο πάς νόμος, φησί, εν ενί λόγω

",
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πλρούται εν τώ «αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σε

αυτόν. Ει δε αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, βλέ

πετε μη υπ' αλλήλων αναλωθήτε » (α) και « Έκαστος

ημών περί εαυτού δώσει λόγoν τω Θεώ, μηκέτι ούν

αλλήλους κρίνωμεν, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το

μη τιθέναι πρόσκομμα τώ αδελφώ, ή σκάνδαλον » (β).

Ο δε Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός εντέλλεται το « Εάν

αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον

αυτόν μεταξύ σου και αυτου μόνου κ. τ. λ. (γ). Πόσων

δε θλίψεων, και εκπολεμώσεων, και έχθρας διακένου

είησαν αν οι άνθρωποι απηλλαγμένοι, ει τους τοιούτους

κανόνας ακριβέστερον τηρείν βούλoιντο, και όρια τη α

θυροστομία τιθέναι!

S. 120. Περί των εκ της γενομένης βλάβης τη αγαθή

του πλησίον υπολήψει καθηκόντων,

Τώ την αγαθήν υπόληψιν του πλησίον βλάψαντι

καθηκόν εστι ά, την τοιαύτην βλάβην αναπληρώσαι,

και β', την τω έργω αυτού γενομένην ζημίαν αποτί

σαι. Πώς δε, και που, και πότε, αυτά διδάξουσι τα

πράγματα. Είτις, φέρ' ειπείν, εκ μωρίας, ή μίσους, ή

εκ πλεονεξίας, κακάς κατά του πλησίον υπονοίας διή

γειρε, την εν αυτώ εγνωσμένην χρηστότητα και δει

νότητα αρνούμενος, ή κακίαν ανύπαρκτον αυτώ προσ

άπτων, ίνα την παρ' αυτού ζητουμένην ευδαιμονίαν

κωλύση, καθήκον τότε την διαδοθείσαν ψευδή φήμην α

νελείν παρρησία και ενώπιον των, προς ους η διαβολή

και η κατηγορία εγένετο, και παρ' οίς ή ζημία με

γίστη γενήσεται τώ κατηγορηθέντι, και τούτο, ή λέγων

(α) Γαλ. έ. 15. (β) "Ρωμ. ιδ'. 12. (γ) Ματθ. ιή, 15.
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ή γράφων, ότι ουκ ορθώς κατά του πλησίον ελάλησε, και

διαμαρτυρόμενος κατά πάσης ζημίας, ην αυτώ η διαδο

θείσα ψευδής φήμη εμποιήσαι δύναται, όπως τά γε τοιαύ

τα προλήψεται, κάν μετά ζημίας τούτο της εαυτού α

γαθής υπολήψεως γίγνηται ο δε μή ούτω πράττων,

ου μόνον της δυσφημίας, αλλά και της εξ αυτής γε

νομένης ζημίας των υπαρχόντων ένοχος κρίνεται, ώς

περ ο κλέψας ή ληστεύσας αυτά. Εάν δε ο αδικηθείς

εκουσίως της αποζημιώσεως παραιτήται, ή φυσικώς τε

και ηθικώς ή αποζημίωσις αδύνατος ή, τότε και ο α

δικών της τοιαύτης οφειλής απαλλάττεται. Ουκ αρκεί

δε μόνον το μή αδικείν διά κρυφίων ή φανερών σπερ

μολογιών και συκοφαντιών, αλλά μηδ' ανέχεσθαι παν

τάπασιν αυτών, γινομένων παρ' άλλων, αλλά και κω

λύειν, το καθ' εαυτόν, όσον οιόν τε, η αντιλέγων παρ

ρησία, και τας κατηγορίας ασθενείς και ανυποστάτους

δεικνύων διά των εν τώ κατηγορουμένω γνωστών αγαθών,

και μετά διακρίσεως και κοσμιότητος υπεραπολογούμε

νος, ή τη όψει και τη σιγή και τώ σχήματι δηλών,

μη ανεκτην αυτώ ούσαν, μηδε καθ' ηδονήν την του πλη

σίον αμαύρωσιν και κατηγορίαν, και επ' άλλα δε με

ταφέρων τον λόγον, ίνα την εξ αυτού βλάβην κωλύση.

Το φείδεσθαι ούτω του πλησίον και αμύνεσθαι υπέρ

αυτού, των καθηκόντων εστίν «Οπως θέλετέ, φησιν, ίνα

ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς

ομοίως» (α). Εκφράζεται δε ούτω « Κώλυε, το γ' επί

σοί, την της αγαθής υπολήψεως του πλησίον βλάβην ».

Η του καθήκοντος τούτου εκπλήρωσις τον μεν πλησίον

πολλής ζημίας τε και λύπης απαλλάττει, της δε κακο

λογίας την διάδοσιν και τα εξ αυτής κακά προλαμ

(α) Ματθ. ζ. 12.

26
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βάνει, φιλίας δε θερμοτάτης αιτία πολλάκις γίνεται,

του κινδυνεύοντος δεινά παθείν εκ της κακολογίας α

κούσαντος, ότι θαρραλέως ήμύνατό τις υπέρ αυτού. Διά

ταύτα πάντα χρή ά, ανθρωπίνως αεί και κατά την α

ξίαν και το προσήκον, εκάστω των πλησίον εν τοις λό

γοις χρήσθαι, το χαλεπόν και τραχύ και σαρκαστικόν

του λόγου, και το δηκτικόν και ειρωνικόν και κατα

φρονητικόν διά παντός φεύγοντας β', αφoράν δε μάλλον

εις το εν αυτώ αγαθόν, ή εις τα ελαττώματα και αμαρ

τήματα αυτού γ', έως αν η κακία τινός μη φανερά ή,

καλόν καγαθόν αυτόν ηγείσθαι, και από της υπονοίας

τής οίκοθεν, ή παρ' άλλων διεγειρομένης προσέχειν δ',

μη σπεύδειν εν τη περί του πλησίον κρίσει πολλή γαρ

εκ τούτου οιμωγή και ζημία πολλάκις γίνεται τοις

ανθρώποις διό και ασφαλώς και βραδέως εις την περί

των άλλων κρίσιν δεί βαίνειν, και μηδέποτέ τι φαντά

ζεσθαι, όπου αν μη ώσι λόγοι αποχρώντες, και τα

βεβαίως γινωσκόμενα μη κατακρίνειν, πρίν άν τις μάθη,

προς τι, και διά τί έ, μη εκ μιάς πράξεως περί του

όλου ήθους κρίνειν πολλά γαρ και εξ αγνοίας, ή εκ

συναρπαγής πράττεται αλλά το δικαιούσθαι δυνατόν,

δικαιούν, και το επ' αγαθώ δυνατόν εξηγείσθαι, ούτως

εκλαμβάνειν. Ενταύθα μάλιστα αρμόττει το υπό του

Αποστόλου ειρημένον περί της αγάπης, υφ' ής δεί πάντας

εμπνέεσθαι. • Η αγάπη μακροθυμεί, 1ρηστεύεται, η αγά

πη ου ζη.ίοί, ή αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ

ασγημονεί, ου ζητεί τα έαυτής, ου παροξύνεται, ου.λογί

ζεται το κακόν, ου γαίμει επί τη αδικία, συγγαίρει δε τη

αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει (τα αληθή και τα

αγαθά) πάντα υπομένει» (α) πανταχού μεν εις το αγα

Κα) Α'. Κορ. ιγ'. 4. και εφεξ.
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θόν και ωφέλιμον μεθαρμόζεται, εξαιρέτως δε εν τοις

λόγοις και ταις κρίσεσι περί του πλησίον λίαν προ

νοητική γίνεται, το μεν σιγάσθαι χρεών, τη σιγή κα

λύπτουσα, το δε πεπιστευμένον αυτή, ώς μυστήριον ιερόν

διαφυλάττουσα.



ΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ,

Ίδιά τινα καθήκοντα πραγματευόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

ν - / Α ... » * - ν. /

S. 1. Περί της κτήσεως και του επ' αυτή δικαιώματος.

Τα μεν άχρι τούδε ειρημένα καθήκοντα κοινά εισι

πάσιν ανθρώποις, και εκ της αναλλοιώτου σχέσεως ημών

προς τον Θεόν και προς αλλήλους προέρχονται τα δε

επόμενα ταίς κατά το μάλλον ή ήττον προαιρετικώς

συνισταμέναις σχέσεσιν εποικοδομούνται, και ειδικά εισιν

αλλά και ταύτα, τηρούμενά τε και ακριβώς εκτελούμενα,

ώφελιμώτατα τοις ανθρώποις γίνονται, και μέγα προς

την διατήρησιν της απολύτου ημών σχέσεως της προς

τον Θεόν και της προς αλλήλους συμβάλλουσι των γαρ

σχέσεων, εφ' αίς ταύτα ερείδονται, τιμωμένων τε και

διατηρουμένων προσηκόντως, και η καθολική τότε δια

τηρείται, ώσπερ και τουναντίον. Κυριώτερα δε των ει

δικών τούτων σχέσεων εισιν αυται ά, ή προς αλλήλους

εκ του δικαιώματος επί της ιδίας ουσίας εκάστου συ

νισταμένη β, ή των συζύγων γ', ή των κυρίων και

των οικετών δ, ή των αρχόντων και των αρχομέ

νων. Και κτησις μεν λέγεται ο παντός αναγκαίου ή

χρησίμου γε προς την διατήρησιν και ασφάλειαν και
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ραστώνην του βίου δίκαιος πορισμός και κτημα ίδι ς πορισμος και κτημα ιοιον

καλείται το ούτω πορισθέν το γάρ αδίκως ουκ άν είη

ουδε λέγοιτο κτημα ίδιον. Πορίζεται δέ τις δικαίως, όταν

μηδενός άλλου δικαιώματα προς την κτησιν βλάπτη

εάν δε μετά δόλου ή βίας εαυτώ τα αλλότρια περι
" " - 2 w 2) Ν /

ποιήται, ου δικαίως κτάται, ουδε κτημα ίδιον κληθείη

αν το ούτω κεκτημένον. Η μεν ούν εξουσία, ην έχει

έκαστος του περιποιείσθαι εαυτώ πάντα τα προς την

ζωήν και την ευπάθειαν αναγκαία, και περιποιησάμενος

ούτω, φυλάττειν ταύτα εαυτώ, και κατά το δοκούν

χρήσθαι, δικαίωμα επί της ιδίας ουσίας καλείται. Τρι

πλούν δε δοκεί είναι, ήτοι ά, του κτήσασθαι β', τού

κατέχειν το κεκτημένον γ', του καθ' ηδονήν αυτώ

χρήσθαι ήτοι δικαίωμα κτήσεως, τηρήσεως, και χρή

σεως. Επί τούτω τοίνυν τώ δικαιώματι πάσα ή πάν

των ανθρώπων ασφάλειά τε και ησυχία και ευδαιμονία

θεμελιούται. Ει γαρ μη εξήν εκάστω το εν τώ βίω

αναγκαίόν τε και χρήσιμον πορίσασθαι, ή ετέρω εξήν

αφαιρείν του κεκτημένου, ο δικαίως επορίσατο, η βία την

απόλαυσιν και χρήσιν αυτού κωλύειν, πάντες αν εν

ολίγω απώλoντο και ηφανίσθησαν, μάλλον δε η νύν υπό

τοσούτων ανθρώπων οικουμένη εις ερημίαν αυτίκα με

τεβάλλετο, ή εις σαρκοβόρων θηρίων, ή ημιαγρίων πλα

νήτων κατοικίαν, πάσα δε η γή εις ζοφερον και φρικα

λέον τάφον, και η των ανθρώπων κοινωνία πάσα διε

λύετο. Τουναντίον δε εκ της ιστορίας παντός χρόνου

και πάντων των εθνών βεβαιούται, ότι όσω ακριβέστε

ρον η ουσία εκάστου διεκρίνετο, και το επ' αυτή αυτού

δικαίωμα ώς ιερόν και απαραβίαστον ανωμολογείτο και

ετιμάτο, τοσούτω και αι τέχναι προήγοντο επί τότε

λειότερον, και αι επιστημαι πάσαι, και η γεωργία

και η βιομηχανία, έτι δε και το φιλόπατρι, και η α
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μοιβαία σχέσις των ανθρώπων, και πάσα κοινωνική α

ρετή ήκμαζεν. Ως ούν τοιούτων και τηλικoύτων αγα

θών πάσιν ανθρώποις γινομένων εκ του επί της ιδίας

ουσίας εκάστου δικαιώματος, δήλον, ότι και θέλημα

πάντως εστί του πατρός ημών του εν τοις ουρανοίς,

ίνα παρά πάντων γινώσκηται, και ανεπηρέαστον διαμένη

διο και η καθολική των ανθρώπων γνώμη, και ο θείος

λόγος ώς άδικον και κακούργον αποφαίνονται πάντα

τον μη βουλόμενον γνώναι τε και σέβεσθαι το τοιούτο

δικαίωμα, αλλ' ή δόλω η βία επηρεάζοντα αυτό μά

λιστα δε ο θείος λόγος και μόνην την επιθυμίαν των

" αλλοτρίων ώς αθέμιτον απαγορεύει. Εισι δ' εν γένει

τα εφ’ ών το δικαίωμα, ή πρόσωπα, ή πράγματα διό

και εις προσωπικόν, και πραγματικόν αυτό διαιρείται,

και το πραγματικόν αύθις εις το επ' αυτού του πράγ

ματος, ή εις το επί της χρήσεως μόνης και απολαύ

σεως αυτού προς καιρόν, οίον εν ταις ενοικιάσεσιν, ή

εκμισθώσεσι. Και αι διαιρέσεις αύται ουκ άχρηστοι

εισιν, αλλ' έχουσι τι αξίας, ώς επί την φύσιν του πράγ

ματος στηριζόμεναι.

S. 2. Περί πορισμού της ουσίας,

Διττώς άν τις την ουσίαν πορίζοιτο, ήτοι δικαίως, η

αδίκως και ο μεν δίκαιος πoρισμός θεμιτός, αθέμιτος

δε ο άδικος. Και δίκαιος μεν και θεμιτός εστι, ά, ή

άμαχος κατοχή πράγματος, μηδενί προσήκοντος πρό

τερον β', τα εκ νομίμων συναλλαγμάτων γινόμενα γ,

το εκ της εργασίας τε και φιλοπονίας κέρδος. Κατά

μεν τον πρώτον πορισμόν, πάντα εν αρχή τα εν τω

κόσμω, μηδενί πρότερον προσήκοντα, εγένοντο κτήμα

ίδιον εκάστου, ώς εξόν τώ βουλoμένω το υπ' ουδενός
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πω κατεχόμενον οικειοποιείσθαι και κατέχειν. Τούτο δε

έτι και νυν γίνεται, εν οίς αν ουδείς γινώσκηται κύριος, η

ανείλεν αυτός και αφήκε το επ' αυτών δικαίωμα. Αμα

χον δε δει την κατοχήν γίνεσθαι, ίνα και δικαίωμα επ

αυτού συστή το γαρ δόλω η βία κατεχόμενον, ουδέν

συνίστησι δικαίωμα, ουδε θεμιτόν έστιν, άρα ούτε κτημα

ίδιον. Έτι δε δεί και φανερώς εξηγήσασθαι τοις άλλοις,
ρ-ν θ 4. 9 και »- λ - Σ. - "Σ »Ν β -

οτι κατέχειν αύτο του λοιπού, ως κτημα ίδιον, βούλε

ται, και φυλάττειν εαυτώ, όπως και ουτοι γινώσκοντες

απέχωσιν αυτού. Ο δε διά συναλλάγματος, ο νυν εν

χρήσει μάλιστα υπάρχει καλείται δ' ο αυτός και πα

ράγωγος, και τον πρώτον προυποτίθησιν, ίνα δικαίως

και θεμιτώς δι' αυτού το επί της ουσίας δικαίωμα εις

έτερον μεταβή ο γαρ κέκτηται τις, και νομίμως κα

τέχει, ουδενί έξεστιν ετέρω βία αρπάζειν αυτό, ή δόλω,

και φθείρειν, χωρίς ύβρεως και αδικίας προς τον κεκτη

μένον. Ει δε δεί άλλου γενέσθαι, τη εκουσία βουλή

και συγκαταθέσει του κεκτημένου αμάχως τε και ειρη
ν ν " ν " Ο Υ » Ν. Α' Δ Σ Υ Α Φ,

νικώς χρή γίνεσθαι άλλως δε άδικόν τε και αθέμιτον

εκάστω γαρ έξεστι τους εαυτού καθ' ηδονήν χρήσθαι,
ν 2/ "ν Α ν ν Α' λ " Α

και άλλοις ταύτα δωρήσασθαι, και πράγματι, η εργασία

τινί ανταλλάξαι, εάν αμφότερα των συναλλαττομένων

μερών συμφωνώσιν ούτω δή δίκαια πάντα και κατά

τάξιν γίνεται τώ γαρ βoυλoμένω ουδεμία γίνεται ύ

βρις ή αδικία. Οταν ούν, ή προαιρετικώς, ή εν ανταλ

λαγή πράγματος ετέρου, η αντί εργασίας τινός διδώ

τις ετέρω τι των εαυτού, κατά την θέλησιν και του

λαμβάνοντος, συνάλλαγμα εξ αμοιβαίας συγκαταθέσεως

και συνθήκης λέγεται. Ωστε η συνθήκη δήλωσίς εστι
Αν Α' Α' ν "Λ ψ Α' "

της αμοιβαίας θελήσεως δύο, ή και πλειόνων προσώπων,

καθ' ήν τι αμάχως τε και δικαίως από της κτήσεως

τούτου εις την του ετέρου μεταβαίνει. Τών δε συνθη
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κών αι μέν εισιν απόλυτοι, αι δε υφ' όρους τινάς,

και υπουργίαν τινά αφορώσι του ετέρου, ή και αμφο

τέρων των συντιθεμένων. Εν απάσας δε δεί προ

σέχειν, τί, και εις τίνα καιρόν, και υπό τίνας όρους

εβρέθη, και πάντα ακριβώς τε και κατά γράμμα λαμ

βάνειν. Διά τούτο και ρήμασιν ώρισμένοις και εναργέσι

χωρίς δόλου και ψεύδους χρήσθαι δεί εν αυταίς μετά

σπουδής και συνειδήσεως τελείας, και σώας φρενος,

άλλως δε, άκυρος και ανίσχυρος αν μένοι έτι δε και υπό

θεσιν έχειν ουδέν των καθ' εαυτά αισχρών, ή αδίκων και

αθεμίτων, αλλ' όπερ ο πρότερος δικαίως εκέκτητο, ίνα

διά της συνθήκης δικαία κτήσις και τώ ετέρω γένηται,

χωρίς γαρ τούτων έν γε τώ της συνειδήσεως δικα

στηρίω ουδεν ισχύουσιν, ουδ’ αληθής κτήσις γένοιτ αν

δι' αυτών, κάν τοις πολλοίς άλλως δοκή, ώς την απι

στίαν, ήπερ εγένοντο, αγνοούσι. Τοιαύτης ούν γενο

μένης της συνθήκης, καθήκον ομολογείται αμφοτέρων

των συντεθειμένων, ίνα τοις εγνωσμένοις τε και ώμο

λογημένοις εμμένωσι, το υπό του γράμματος και του

πνεύματος της συνθήκης απαιτούμενον αλλήλοις παρέ

χοντες, Γίνεται δε πάλι και τούτο το καθήκον εκ της

οφειλομένης τώ πλησίον αγάπης και δικαιοσύνης και

τιμής ή γαρ αληθοσύνη και πίστις και ειλικρίνεια εν

ταίς υποσχέσεσι και τους ώμολογημένοις, δόξα και στέ

φανός εστι της ανθρωπότητος δολοφροσύνη δε και ψεύ

δος και απάτη, κηλις αυτή μέλαινα και λύμη και ει μη

το όλον, αλλά τόγε πλείστον και μέγιστον της των προ

σώπων και εθνών όλων ασφαλείας τε και ήσυχίας και

ευημερίας, εκ του ειλικρινώς συνομολογείν και συντίθε

σθαι,και πιστώς τα ανωμολογημένα τηρείν, ήρτηται. Ούτε

πλέον δε, ούθ' ήσσον τη συνθήκη μεταβιβάζεται, ή όσον

αύτη ορίζει, και ούτε δούναι, ούτε πράξαι τι πλέον ο
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έτερος οφείλει, ουδε προσδοκάν ή αιτείν ο έτερος δι

καιούται. Οταν δε τα δικαίως συνομολογηθέντα, δι

καίως και ακριβώς παρά των συνομολογησάντων αμφο

τέρων ενεργώνται και τηρώνται, ουδεμία λύπης αφορμή

εύλογος γίγνεται. τ "

S. 3. Επει δε συμβαίνει πολλάκις τοιαύτην είναι την

της συνομολογίας υπόθεσιν, ώστε μη αυτίκα μετά την

συνομολογίαν παραδούναι το, ο συνωμoλόγηται, αλλ'

ανάγκη χρόνον τινά παρελθείν, πριν αν η παράδοσις

αυτού ενεργηθή, απoρείται, ει εν τω μεταξύ χρόνω,

μέρος, ή όλον το συμπεφωνημένον απολεσθείη, ή γούν

ούτω διαφθαρείη, ώστε μηκέτι είναι τοιούτον, οίον συ.

νεφωνήθη, πότερος των συνομολογησάντων δικαίως αν

την εκ τούτου ζημίαν υποσταίη; Και φαμεν, ει μεν εξ

αμελείας, η δόλου τη του πράγματος απωλεία, ή τη φθορά
2'

συνετέλεσεν ο παρ' ώ προ της παραδόσεως το πράγμα

απέκειτο, πάντως δήπου και την ζημίαν υποστήσεται

ούτος, ώς αιτιος ταύτης γενόμενος. Ει δε ο οφείλων

παραλαβείν αυτό, ου παρέλαβεν εν καιρώ, αλλά κα

τέλιπεν αυτό πέρα της ρητής προθεσμίας, αυτόν δεί

τότε την ζημίαν υποστήναι. Ει δ’ αυτομάτως διεφθάρη

ή απώλετο, μηδετέρου των συναλλασσομένων αιτίαν εις

αυτό παρασχόντος, αμφοτέρους τότε δοκεί δίκαιον είναι

την ζημίαν υποστήναι, ει μήτι και περί τούτου πρότε

ρον συνωμoλόγηται.

Συμβαίνει δε και εκ των επομένων λόγων και τα

δικαίως και νομίμως συνωμολογημένα πολλάκις ακυ

ρούσθαι οιον ά, ότε υφ' όρους τινάς συνωμολογήθη, ών

χωρίς, ουδέν έχουσι το κύρος μη πληρουμένων γαρ

των όρων, αίρεται το του συμβολαίου κύρος β, εάν

αμφοτέροις όμου τοις συναλλασσομένοις άκυρον αποφή

ναι το συμβόλαιον δόξη γ, εάν, ο, υπέρ ού μάλιστα
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το συμβόλαιον εγένετο, εκουσίως των εξ αυτού δικαιω

μάτων παραιτήται δ, εάν ο έτερος των συναλλασ

σομένων τα ομολογηθέντα μη τηρή ούτω γαρ και από

του ετέρου η οφειλή αίρεται εί, εάν τα των συναλ

λασσομένων ούτω μεταβληθή, ώστε και η του συμβο

λαίου εκτέλεσις ηθικώς ή φυσικώς αδύνατος αποβαίνει.

Δεί δε μόνον τας μεταβολάς οράν, μη δόλω ή τεχνάσ

ματι γίνωνται αι γαρ τοιαύται ουδεμίαν ακύρωσιν του

συναλλάγματος επάγουσιν.

S. 4. Περί του εκ των συναλλαγμάτων δικαιώματος,

Το νομίμω συναλλάγματι προσκτηθέν ίδιον του κτη

σαμένου καθίσταται του λοιπού, και δίκαιός εστιν ούτος

παρά των άλλων αιτείν, όπως μηδεις αυτώ την κατο

χήν ή απόλαυσιν επηρεάζη, μηδε βλάπτη, ή αφαιρήται

τι εξ αυτού. Έτι δε και μη ανέχεσθαι, μηδε συγχω

ρείν άλλοις, εάν παρά την εαυτού γνώμην δόλω, ή βία

φθείρωσιν, ή αρπάζωσιν αυτό και το μεν, ασφαλί

σεως, το δε, αμύνης καλείται δικαίωμα, ών χωρίς, ουκ

άν ποτε ασφαλής είη από της κακίας τε και της πλεονε

ξίας ή κτήσις. Δύο δέ τινα τα δικαιώματα ταύτα πα

ρέχουσι πρώτον μεν, εξουσίαν του κωλύειν ή αποτρέ

πειν την ζημίαν, πριν γένηται, εναντιούμενον, όπως μη

γένηται είτα δε, και εξουσίαν του αιτείν επί τη γενο

μένη ήδη ζημία αποζημίωσιν παρά του βλάψαντος το

μεν ούν καλείται προφυλάξεως, το δε αποζημιώσεως δι

καίωμα. Αμφοτέροις δε τοίς δικαιώμασι τούτοις πράως τε

δεί και φιλανθρώπως χρήσθαι, οιον τώ μεν της προ

φυλάξεως, ίνα μη ζημία γένηται, έξεστι σπουδαίως αν

τιστήναι, αλλά κατά την αξίαν του πράγματος, και κατά

το είδος της προσβολής, ώς και εν τώ περί αμύνης
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των υπαρχόντων είρηται, και μόνον, ίνα την απειλου

μένην ζημίαν και αδικίαν προκαταλάβη, και μη μείζον

γένηται το κακόν το εκ της αντιστάσεως, ή το εκ της

βλάβης και της αδικίας αυτής τώ δε της αποζημιώσεως,

ένθα μόνον πραγματική εγένετο βλάβη, ίσην ταύτη την

αποζημίωσιν αιτείν ουδεν γαρ πλέον ούθ' ο ζημιωθείς

αιτείν δικαιούται, ούτε τώ ζημιώσαντι καθήκον δούναι,

ή το αφαιρεθέν. Και εφείται μεν το δικαίωμα τούτο

σπουδαίως ενεργείσθαι, άλλως τε, και όταν μεγάλη τις

η ζημία τυγχάνη ή δ' αποζημίωσις ου κατά προαί

ρεσιν γίνεται αεί δε δεί μετ' επιεικείας τε και παρα

τηρήσεως του προσώπου, παρ' ου η αποζημίωσις ου

γαρ επί καταστροφή τελεία του πλησίον εικός γίνεσθαι,

ουδε προς μόνον το ίδιον όφελος, ή προς την εκδίκη

σιν εν τοις τοιούτοις αφoράν, αλλά προς την δικαιο

σύνην, και την της αδικίας αναίρεσιν, και την της τάξεως,

ην εν τοις αδελφοίς επικρατείν δεί, αποκατάστασιν.

S. 5. Περί τού, πώς και πότε την αποζη

μίωσιν γίνεσθαι χρή.

Πολλαχώς αν εν τοις του πλησίον υπάρχουσι ζημία

γένοιτο ή γαρ αφαιρείται τι δόλω ή και βία, η διαφθεί

ρεται ούτως, ώστε μηκέτι την προτέραν παρέχειν ώφέ

λειαν, ή και κατά κράτος απόλλυται, ώστε μηκέτι υπάρ

χειν. Κατά το διάφορον άρα της ζημίας διάφορον αν

είη και το της αποζημιώσεως καθόλου δ' ειπείν, την

αποζημίωσιν τελείαν είναι δεί εις την προτέραν κτη

σιν του ζημιωθέντος αποκατάστασιν. Ει μεν ούν τι

βία, ή δόλω αφαιρεθέν, τέλειον έτι και ακέραιον μένει,

αποδιδόναι αυτό χρή, ώ προσήκε, και τούτο καλείται

απόδοσις. Ει δ' υπάρχει μεν, αλλ' εφθαρμένον και κα
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κώς έχον, αποδοτέον μεν και τότε, ήν ο κτήτωρ απο

λαβείν βούληται, μετ' αποζημιώσεως δε επί τη γενο

μένη φθορά, και τη εκ της στερήσεως αυτού ζημία. Μη

βουλoμένου δ' εκείνου απολαβείν ούτω το εφθαρμένον,

ώς άχρηστον του λοιπού, ή μηκέτι μένοντος του α

φαιρεθέντος, καθήκει τότε το εντελές αντίτιμον αυτού

αποτίσαι. Και ταύτα πάντα δικαιούται μεν ο ζημιωθείς

απαιτείν, οφείλει δ' ο ζημιώσας αποδούναι. Έτι δε

προς τούτοις, εάν προς τη αφαιρέσει τινός των εμών,

και άλλην εκ ταύτης ζημίαν υφίσταμαι, δίκαιός ειμι

και ταύτην παρά του προσάψαντος απαιτείν του δε κα

θήκον αποδούναι και ταύτην οιον το ύφαιρεθέν ή λω

βηθεν πολλήν μοι παρείχε την ώφέλειαν, ής νύν στε

ρούμαι, αίτιος δε ο υφελών, ή λωβησάμενος ή ουχ

απλώς ωφέλιμον, αλλά και αναγκαίον, ου χωρίς ου

δύναμαι ζήν, αλλ' ανάγκη μοι άλλο κτήσασθαι, και τούτο

δείται δαπάνης ου σμικράς, και αίτιον ταύτης η παρ'

εκείνου γενομένη μοι ζημία. Αμφότερα ούν ταύτα τον

αίτιον αποδούναι και αποτίσαι χρή, και τας αποδόσεις

ώς τάχιστα γίνεσθαι ή γαρ εκούσιος αναβολή, συνέ

χεια της αδικίας αν είη. Ει δε μη δύναιτο άπασαν άμα

την ζημίαν αποτίσαι, ώς μη εύ εχόντων των κατ' αυ

τόν, εκ διαλειμμάτων γουν, όσον οιόν τε, αποδοτέον,

το δε λοιπόν, επειδαν τάχιστα δύνηται και είπoτέ τις

δι' ευλόγους αιτίας μη δύναιτο αυτός την απότισιν ποιείν,

επιτρεπέτω τινί των πιστών και δοκίμων, ώ πέπoιθεν,

ότι τιμίως το επιτετραμμένον εκτελέσει. Μηδείς δε

ραδίως ούτω του καθήκοντος τούτου απολειπέσθω, μηδ'

άλλον απολυέτω, ώς κατά την ακρίβειαν όντος της δι

καιοσύνης, και ουδενί αυτοσχεδιάζειν έξεστιν εν τοις

τοιούτοις η γαρ ευπραγία και του αδικηθέντος και

πάντων ανθρώπων πάντα εν τούτω ακριβώς και κατά
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γράμμα λαμβάνεσθαι απαιτεί, και πάντες επί τοσούτον

μόνον υπάρχειν εν κοινωνία δύνανται, εφ' όσον οι της

δικαιοσύνης νόμοι και γνωρίζονται, και ακριβώς τηρούνται

κυριωτάτων γαρ όντων αυτών τους ανθρώποις ερεισμά

των, εάν μη τιμώνται, μηδε τηρώνται ακριβώς, αυτίκα

και πάν επιτήδευμα καταπαύει, και πάσα αμοιβαία πί

στις εξαλείφεται, και τα πάντα εις διαρπαγήν και διά

λυσιν παραδίδεται. Διό και παρά πάντων ανέκαθεν ε

γνώσθη και ανωμoλόγηται το της αποζημιώσεως καθή

κον, και νόμοι πανταχού ετέθησαν, και διατάξεις προς

την ακριβή αυτού εκτέλεσιν εγένοντο ου γαρ, ώς οίον

ταί τινες, εκ της του καταδικάζοντος δικαστού γνώμης

μόνον γίνεται, αλλ' εξ αυτής της γενομένης βλάβης

ταύτη γάρ παρέπεται αυτίκα γενομένη το καθήκον « Ε

ξάλειψον το χρέος, απόδος, όπερ άφείλες. »

S. 6. Πώς, και πρός τίνα, και υπό τίνων ή

αποζημίωσις οφείλεται,

ρ/ η -- • χ• Α" ρ- 4. - " . Αν ι ρ' ψ.

Οτι μεν τώ την ζημίαν υποστάντι, αυτώ και η α

ποζημίωσις οφείλεται, ώμολογήθη αποκατάστασιν γαρ

είναι δεί του ζημιωθέντος εις την προτέραν αυτού κτή

σιν. Επει δε, πολλάκις συμβαίνει τινά, χαλεπόν και

δυσκατόρθωτον τούτο αποφαίνοντα, οίον, εάν μηκέτι το

αδικηθέν πρόσωπον υπάρχη, ή άγνωστον και δυσεύρε
3 η ", "Υ «υ 2ν «ν και Ν Α' "ν w

τoε ή, ή πολλών όντων των αδικηθέντων, τοις μεν
Α' αν Φ. • ν", " "Α «Α και Ν και "Σ' w

πλέον, τοις δε έλασσον οφείληται, ή αδύνατον ή, την

ζημίαν ακριβώς υπολογίσασθαι, ώς εν μικροίς μεν, α
" δΝ Α' " «νω Α. Αν

ναριθμήτοις δε γενομένην δολιεύμασι, ζητείται τίνι δεί

εν ταις τοιαύταις συγκυρίας την αποζημίωσιν γίνε

σθαι, και πώς; Και φαμεν, ότι εν μεν τη πρώτη συγ

κυρία τοις εκείνου κληρονόμοις γίνεσθαι προσήκει, ώς
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κατά νόμον τά τε δικαιώματα και τα υπάρχοντα του

εκλιπόντος κτωμένοις εν δε τη δευτέρα, εάν μεν το

αφαιρεθέν μέγα τι ή, και δυνατόν εν ασφαλεία τηρηθή

ναι, τηρητέον μέχρις αν ο, ώπερ οφείλεται, ευρεθή,

εάν δε ούτε μέγα, ούτε τηρηθήναι ράδιον, ανταλλακ
Α' )

τέον αυτό, και το αντίτιμον φυλακτέον, ίνα γνωσθέντι

και ευρεθέντι τώ, ώ προσήκει, ίσον ακριβώς αποδοθη

ασμένως γαρ δοκεί την τοιαύτην ανταλλαγήν αποδέξε

σθαι τον απολέσαντα, ώς μηκέτι απολαβείν το εαυτού

δυνάμενον, ότι πρότερον ήγνοείτο ή αυτός, ή ο της

διατριβής αυτού τόπος εν δε τη τρίτη, ότε πολλοί

μεν οι αδικηθέντες, ουκ ίσον δε πάσιν οφείλεται, ουδ'

ακριβώς εστιν ειδέναι το εκάστω τούτων οφειλόμενον,

οίον είωθε γίνεσθαι μάλιστα εν τοις εμπορευομένοις και

τοις πωλούσι και αγοράζουσι, και μέτροις και σταθ

μοίς αδίκοις χρωμένοις, διό και η αποζημίωσις αδύνα

τος αυτοίς γενέσθαι, τώ κοινώ την τοιαύτην ζημίαν

λογιστέον, και αυτώ την αποζημίωσιν ποιητέον ράστα

δε και ασφαλέστατα γένοιτ' αν, εάν του λοιπού ανόθευ

τα και αδιάφθορα τα ώνια δίδωνται, και εν ελάσσονι τι

μή, και εν μέτρω μείζονι και σταθμοίς, έως αν η γε

νομένη ζημία τω κοινώ αποδοθή εάν δέ τι και των της

φιλανθρωπίας ιδρυμάτων υπάρχη, οίον ορφανοτροφείον,

ή νοσοκομείον, ή πτωχοτροφείον, προσενεκτέον κακεί την

της ζημίας απότισιν, ίνα οι του κοινού ενδεέστεροι ώ

φελώνται μη όντος δε τοιούτου, τους πένησι διανεμη

τέον ούτω δε τελευταίον και εν τη τετάρτη γινέσθω.

Εάν δέ τις οφείλη μεν πολλά και πολλούς αποζημιώσαι,

μη δύνηται δε άμα πάντα και προς πάντας αποτίσαι,

τώ ενδεεστέρω πρώτον, και ώ μάλλον διά την πενίαν

αίσθησιν ή ζημία παρέχει, και τώ δικαιοτέραν έχοντι

την αξίωσιν αποδιδόναι χρή το οφειλόμενον, ει και μη
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κατά δικαιοσύνην, αλλά κατά γε την επιείκειαν και φι

λανθρωπίαν, ούτω και τας αρχαιότερον πραχθείσας ζη

μίας, κατά τε τον κανόνα και κατά την επιείκειαν, απο

ζημιoύν χρή ει δε μάλιστα το αφαιρεθέν μένοι, τούτο

πάντως αποδοτέον, ώ προσήκει, κάν μηδεν λείπηται, ίνα

και οι λοιποί των αδικηθέντων απολάβωσιν. Ου καθήκει

δε ουδε προς τον οφείλοντα την απότισιν απηνώς ού

τω φέρεσθαι, ώστε και εις αμηχανίαν αυτόν φέρειν, και

άγχειν διά την ένδειαν απάνθρωπον γάρ και θηριώδες,

αλλά συγκαταβαίνειν και οικονομείν φιλανθρώπως την

εκείνου ασθένειαν ει γαρ προς τον βούν και τον όνον

εις βόθυνον πεσόντας συμπαθείς γινόμεθα, κατά τον

λόγον του Κυρίου, πόσω μάλλον συμπαθεστέρους τε

και επιεικεστέρους είναι δεί π

ν

ρος τον πλησίον εν τοιαύ,

ταις περιπεσόντα ανάγκαις;

Ει δε πολλοί άμα την αδικίαν κατειργάσαντο, και

ου των ίσων πάντες εν τω έργω και τη εξ αυτού ώ

φελεία μετέσχον, τώ μάλλον τη πράξει συνεργήσαντι,

και μείζον του εκ ταύτης κέρδους μετασχόντι, τούτω

και βαρύτερον το της αποζημιώσεως καθήκον επίκειται,

ώς αυτώ μάλιστα την του πλησίον δυστυχίαν κατερ

γασαμένω ούτω και τώ την πρώτην αφορμήν εις την

αδικίαν διά της συμβουλής και προτροπής δόντι, και

τώ προθύμως εαυτόν εις αυτήν παρασχόντι, μετά δε

τούτους και τοις άλλως συνεργήσασι, και εκ της αδι

κίας ώφεληθείσι. Πάσι τοίνυν τούτοις, κατά λόγον της

εν τη ζημία του πλησίον μετοχής, το της αποζημιώσεως

καθήκον επίκειται, και πάντες εν αυτή ενέχονται αλ

ληλεγγύως, ώς πάντες ομου την αδικίαν κατεργασά

μενοι. Ουκ εισί δε του της αποζημιώσεως καθήκοντος

απηλλαγμένοι ουδ' oι την σκοπουμένην ζημίαν γινώσκον

τες, και μήκωλύσαντες, μηδε τώ κινδυνεύοντι κατειπόντες
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εν καιρώ, όπως φυλάξεται ούτω γαρ και πάνυ ορθώς

εικάζεται, ότι και τούτοις βουλητόν ήν ή του πλησίον

βλάβη, διό και ενέχονται τη αποζημιώσει ή γούν τη των

αδικησάντων καταμηνύσει, εάν ούτοι άγνωστοι τώ αδι

κηθέντι, ή κεκρυμμένοι διατελώσιν αλλά και οι την γε

νομένην ζημίαν και τους αυτουργούς αγνώστους τώ

πλησίον όντας γινώσκοντες. Εαν γάρ και ούτοι σι

γώντες, μη αποκαλύπτωσιν, όπου δεί, το κεκρυμμένον,

έστι και περί τούτων πιθανώς εικάζειν, ότι βουλητον

και αυτοίς ή του πλησίον ζημία, και της αποζημιώσεως

οφειλέται καθίστανται, ουχ ώς αδικήσαντες αυτοί, αλλ'

ώς τώ αδικηθέντι μη βοηθούντες εις την αποζημίωσιν,

και περ δυνάμενοί τε και γινώσκοντες. Έστι γαρ και τούτο

αδίκημα ουχ ήττον της γενομένης ζημίας. Απαλλάτ

τoυσι δε του σπουδαίου τούτου καθήκοντος ά, η εκου

σία παραίτησις του το δικαίωμα έχοντος, ίνα την από

τισιν απαιτή, β, το φυσικώς και απολύτως αδύνα

τον τώ την απότισιν οφείλοντι γ', αμοιβή ικανή διά

πράγματος παραχωρουμένου, η εργασίας και υπουργίας

ανταξίων της γενομένης ζημίας, η δε των δικαστών

ψήφος, και η των υπαρχόντων παράδοσις ουκ απαλ

λάττει, κατά γε την συνείδησιν, πλήν ει μη κατά την

εξωτερικήν υποχρέωσιν, του της αποζημιώσεως καθή

κοντος. Τούτ' έστιν, ο τα ευρεθέντα υπάρχοντα τη

αρχή παραδούς, ίνα τους δανεισταις το ικανόν ποιήση,

ουκ έτι εις πολιτικόν εναχθήσεται δικαστήριον επί τη

οφειλή ταύτη, εν δε τώ της συνειδήσεως δικαστηρίω,

και ενώπιον του Θεού, ουδέν ή των δικαστών ψήφος

ισχύει, αλλ' εάν ή έτι κέκτηται περιουσίαν ο οφειλέτης,

ή και ύστερον όπως δήποτε προσκτάται, το της α

ποτίσεως καθήκον αναλλοίωτον διαμένει, κάν αυτός

υπό πολλών κοσμικών δικαστηρίων απολελυμένος αυ
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του ή. Ενταύθα γάρ ίσταται άρχων και δικαστής πάν

των τών του κόσμου αρχόντων και δικαστών υπέρτε

ρος, πάν το δυνατόν ποιείν διακελευόμενος, μέχρις αν

αποδώ τον έσχατον κοδράντην. Τούτο και το κοινόν α

γαθον και η της συνειδήσεως ανάπαυσις απαιτεί.

- S. 7. Περί των κυριωτέρων καθηκόντων προς την

του π.fησίον περιουσίαν.

"Ωσπερ εν παντί δικαιώματι και καθήκον υπάρχει παράλ

ληλον, υπ' εκείνου οριζόμενον, ούτω και εν τώ της περιου

σίας και ά, το μηδέν τών του πλησίον παρά την εκείνου

γνώμην νοσφίζεσθαι, μηδέν απαλλοτριούν, ή καταλύειν

δόλω ή βία, αλλ' άθικτα και ακέραια πάντα εάν β, το δι

καίως οφειλόμενον τάχιστά τε και πληρέστατα αποδιδό

ναι ή γαρ εκουσία της αποδόσεως αναβολή, καινον κα

θίσταται όφλημα γ, ούτως επιμελώς και πιστώς

προφυλάττειν τον πλησίον από της ζημίας και του κινδύ

νου, ένθα αν είη καιρός και δύναμις, ώς εαυτόν δ, μάλλον

δε και βοηθείν έργω και λόγω, όπου αν η δυνατόν, ίνα και

ο πλησίον επί το κρείττον δικαίως προαχθή διά της επι

μελείας και της αγαθής των υπαρχόντων οικονομίας.

Αναιρετικά δε των ειρημένων καθηκόντων εισι, ά, η

κλοπή και η αρπαγή β, ή μετά δόλου υφαίρεσις εκ

πλεονεξίας γ, ή άδικος τοκογλυφία δ', τα εξ ανοησίας

χρέη έ, ή εκ προαιρέσεως επαιτεία και αγυρτία ς", ο

λάθρα των αλλοτρίων νοσφισμός. Διό και ρητέον ολίγα

τινά περί εκάστου τούτων. -

8. 8. Περί κλοπής και άρπαγής, και τίνα

τα φέροντα εις αυτήν.

Ο παντός αλλοτρίου σφετερισμός παρά γνώμην του κε

κτημένου, και ή του όπως ποτε εις χείρας εμπεσόντος
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κατακράτησις καλείται κλοπή ει δέ τις βία εις την οί

κίαν εισέλθοι προς τούτο το τέλος, φανερά τότε καλεί

τα κλοπή, και υπό των δικαστηρίων ώς τοιαύτη κολά

ζεται εάν δε και μετά προσβολής, η απειλής κακώσεως

του κεκτημένου γίγνηται, αρπαγή τότε και ληστεία υπάρ

χει. Της δε τοιαύτης αμαρτίας η ευθύνη τοσούτω μεί

ζων και βαρυτέρα λογίζεται, όσω και η ζημία τώ α

δικηθέντι επαισθητοτέρα, και μείζονι βία και κακώσει

συνήπται, και ο κλέψας ουκ εξ αληθούς ανάγκης εις την

κλοπήν ή την αρπαγήν ώρμήθη. Εκ τούτου και το λο

γικόν, και η θεία Γραφή την τοιαύτην αδικίαν, ώς γνώ

μης φαύλης τεκμήριον, και αμάρτημα αξιόποινον, κατα

κρίνουσιν. «Ο κλέπτων, φησίν ο μακάριος Παύλος, μηκέτι

κλεπτέτω, μάλλον δε κοπιάτω εργαζόμενος το αγαθόν

ταις χερσίν, ίνα έχη μεταδιδόναι τώ χρείαν έχοντι (α)»,

Και αυτός δε ο Κύριος ημών την του μωσαϊκού νόμου αρ

χαίαν εντολήν επικυρώσας,ανεκήρυξεν αύθις «Μη κλέψης.»

Φέρoυσι δε εις την κακοπραγίαν ταύτην τα επόμενα, ά, η

πενία συν τη ακαίρω αισχύνη του δηλώσαι την εαυτού

χρείαν β, η οκνηρία μετά της κακής οικονομίας γ', η τρυ

φή και η πολυτέλεια δ, ή ακόρεστος πλεονεξία έ, επιθυ

μίαι και πάθη, ή ελαττώματα δαπάνης αδράς δεόμενα ς'

έξις εκ νεότητος υπ' αμελείας προσγινομένη, και μηκέτι

αποβαλλομένη ζ, διαστροφή του ήθους εκ φαύλης α

ναστροφής και παραδειγμάτων. Ταύτα και τα τοιαύτα

πολλάκις εις την των αλλοτρίων αρπαγήν παράγουσι,

διο και φυλακτέον απο πάντων. Και αυται δε αι μικραι

και ασήμαντοι καθ' εαυτάς υφαιρέσεις ουκ ανεύθυνοι λο

γίζονται, όταν τις διά των μικρών τούτων επί τα μείζω

προβήναι κατά μικρόν εθέλη, ή τινας των φαύλων ορέ

(α) Εφ, δ'. 28.
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ξεων θεραπεύσαι, ή και λυπήσαι και κακώς διαθείναι

τον πλησίον ο γαρ τοιαύτα δολιεύματα κατεργάζεσθαι

τολμών, τους ανθρώποις εμπαίζει, αυθαιρέτως τους εκείνων

χρώμενος, μηδέν περί δικαιοσύνης και φιλαδελφίας φρον

τίζων, αλλά προς την ευτυχίαν, ή την δυστυχίαν του πλη

σίον αδιαφορών, και ομολογουμένως καταφρονών αυτού,

Προς δε τη κακή γνώμη, και η έργω γινομένη τώ πλησίον

ζημία την ευθύνην επαύξει όσω γαρ μείζονος αξίας

το κατά μικρόν υφαιρούμενον από του πλησίον, τοσούτω

βαρυτέρα και η προς αυτόν πλημμέλεια, και κατά γε την

ευθύνην, ουδεν διαφέρει η κατά μικρον της διά μιάς γε

νομένης ζημίας. Ούτως έχει και εν ταις απάταις και

τοις δολιεύμασιν, άπερ οι μεν σύζυγοι προς αλλήλους, τα

δε τέκνα προς τους γονείς, και οι οικέτα προς τους εαυτών

δεσπότας πράττουσι τοις μεν γαρ συζύγοις ενδέχεται

παρά την κοινήν ουσίαν, και ιδίαν τινά προσείναι, ή και

προς οικονομίαν μόνην διαχειρίζεσθαι επιτετράφθαι. Εάν

ούν το έτερον μέλος της συζυγίας λάθρα και παρά γνώ

μην του ετέρου υφαιρή τι εξ αυτής προς ίδιον όφελος,

κλοπή και τούτο λογίζεται, ώς ει και υπ' άλλου οιουδή

ποτε επράττετο, ώς της ιδίας ουσίας επιβουλευομένης,

Το δε κατά την κοινήν αυτούς περιουσίαν, έξεστι μεν ε

κατέρω ταύτη χρήσθαι, ου μην λαθραίως ουδε εν α

γνοία του ετέρου, αλλά μετ' ακριβούς συνειδήσεως προς

μόνην την του οίκου ώφέλειαν, και κατά την αναλογίαν

των υπαρχόντων αι δε παρά ταύτα γινόμενα υφαιρέ

σεις κλοπαι λογίζονται σαφείς. Ούτω δ' έχουσι και τα

παρά των τέκνων, ή των οικετών υφαιρούμενα εκ της

των γονέων και των δεσποτών αυτών περιουσίας το

μεν γαρ παρέχειν τοίς τέκνοις την αναγκαίαν και α

νάλογον τη ουσία τροφήν, και ιματισμόν, και αγωγήν

και τα άλλα αναγκαία, μέχρι ού αυξηθέντα συντηρεί

27*
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σθαι και επαρκείν εαυτοίς δύνωνται, καθήκον δήπου των

γονέων ομολογείται εάν δε ταύτα, τούτοις μή αρκούμε

να, και υφαιρείν τι λάθρα επιχειρώσι, και το ληφθεν προς

ήδονήν καταχρώνται, ώς κλοπή και τούτο λογίζεται,

και ουδεν τα προς δικαίωσιν αυτών προφερόμενα σοφί

σματα ισχύουσιν, οίον, ότι πλούσιοι και πολυκτήμονες

οι γονείς, ότι και αυτών εστιν ώς υιών ή του πατρός

περιουσία, και τα τοιαύτα, εφ' όσον γαρ οι γονείς ου

παραχωρούσι τοίς τέκνοις τα εαυτών, ουδ’ αυτούς έξε

στιν, ώσπερ και ουδενί ετέρω, αυθαιρέτως αυτοίς χρή

σθαι. Ούτω δε και τοις oικέτας και πάσι τοις θερά

πoυσι καθήκον μέν έστι τη χορηγουμένη τροφή και τη

ρηθείση αντιμισθία αρκείσθαι εάν δε τούτοις μη αρκού.

μενοι, δολιεύωνται, αεί τι των κυρίων αυτών υφαιρούμε

νοι, κλοπήν πάντως και αυτό νομιστέον ουδεν γαρ

ο μισθωτός υφελείν από του κυρίου αυτού δικαιούται.

Τών δε τοιούτων αμαρτημάτων αίτιον πολλάκις η λι

χνεία, ή κατά την περιβολήν και τον βίον πολυτέλεια,

ή προς τας παιδιάς και την τρυφην ροπή, αι μετά τινων

συνήθεια, και η κακώς ερμηνευομένη αγαθότης. Μόνον

δε εν τη εσχάτη ανάγκη, οίον, όταν κίνδυνος τώ ζην

επικέηται, εφείται, κατά την γνώμην των τα δίκαια και

την ηθικήν ακριβολογούντων, τους αλλοτρίοις χρήσασθαι,

ίνα το ζην διατηρηθή της γαρ ζωής τιμιωτέρας ούσης

των κτημάτων, εικάζεται, ότι και αυτός ο κτήτωρ συν

εισήνεγκεν άν τι εκ των εαυτού, εις σωτηρίαν του κιν

δυνεύοντος. Ει δ' ή τοιαύτη συνεισφορά τον αυτόν επά

γοι τώ στερηθέντι κίνδυνον, ουκ έτι τότε δικαίωμα

λείπεται προς σωτηρίαν ετέρου τοις εκείνου χρήσασθαι,

ούτως ουδε εν τη μη εσχάτη ανάγκη, ότε και άλλως

οιόν τε σωθήναι, αλλά και εν αυτή μετά πολλής φει

δούς και προσοχής επί την χρήσιν των αλλοτρίων δεί
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χωρείν, μηδέν πλέον του απολύτως αναγκαίου προς

σωτηρίαν λαμβάνονται και τούτο δε λαμβάνειν μετά

γνώμης, όπως αυτίκα, επειδαν τα κατ' αυτόν εύροή

σωσιν, αποδώ τώ αδικηθέντι τούτο γαρ και η πίστις,

και η φιλαδελφία, και η χρηστότης απαιτεί.

S. 9. Περί της εκ πλεονεξίας απάτης και του νο

σφισμού εν τοις συναλλάγμασι και τοίς

" / Α - "

επιτηδεύμασι, και της τοκογλυφίας.

Πάσα εν τοις τοιούτοις γινομένη αδικία ου πόρρω

της κλοπής απέχει. Έστι δε απάτη πάν το ψευδώς τώ

πλησίον λεγόμενον, ίνα πείση αυτόν εις συνάλλαγμα

τοιούτον, όπερ ζημίαν αυτώ επoίσει, ίνα τι αυτός εξ αυ

της κερδάνη. Δηλούται δε ποικιλοτρόπως και εν διαφό

ροις καιρούς, πηγάζουσα, όθεν και η κλοπή, και προς

την κτησιν του πλησίον ίσον και τη κλοπή βλαβερά

τυγχάνουσα διό και τη αυτη τάξει της αδικίας και α

πανθρωπίας εγκαταλέγεται διαφέρει δε μόνον, ότι τε

χνικώτερονταλλότρια λυμαίνεται, τα δε ίσα της ανθρω

πίνης αξίας καταφρονεί. Περί ταύτης φησίν ο θείος

Παύλος «Μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείν εν τώ πράγ

ματι τον αδελφόν αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί

πάντων τούτων». (α) Το μεν γαρ εκ της εμπορίας κερ

δαίνειν τι, ούτε κακόν, ούτε αθέμιτον κρίνεται, εάν τις

μόνον ειλικρινώς τε και δικαίως φέρηται, και μέτρον

τίθησι του κέρδους νόμιμον ουδεμία γαρ αν κοινωνία

ουδ' επιμιξία ανθρώπων εγίνετο, ει μήτι και κέρδος προ

σήν, και ουδείς μάτην κοπιά, ίνα τι εν τώ βίω υπέρ

των άλλων παραγάγη. Δεί δε αει το κατ' εργασίαν, ή

κατά συμβόλαιον διδόμενον ίσον είναι τη του λαμβα

(α) Α'. Θεσσαλ. δ. 6.
ν"
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νομένου αξία τούτο της προς αλλήλους οφειλομένης

δικαιοσύνης τε και αγάπης εστίν. Η δ' αξία εκάστου υπό

των εγχωρίων νόμων, και της παραδεδεγμένης εκτι

μήσεως, και της φυσικής ποιότητος του πράγματος ο

ρίζεται και ο τούτοις εμμένων εν τοις συναλλάγμασι

και τη εμπορία, δίκαια πράττει, ο δε πλέον λαμβάνων,
γι ΑΡ Ο Ν . Ν. «ν η. * Ν ν. ι

ή έλαττον διδους, αδικεί, και αισχροκερδής και τοκο
ν

γλύφος καλείται η γαρ αισχροκέρδεια ουδέν άλλο εστιν,

ή σπουδή του πλέον του δικαίου κερδάναι δι' απάτης

του πλησίον και πάρεστ μεν πανταχού τροφή ταύτης,

μάλιστα δε εν τοις διαφόροις επιτηδεύμασι και συναλ

λάγμασι, και εν τη πράσει και τη ώνη, και εν τω των

χρημάτων τοκισμώ. Αλλά το ούτω ποριζόμενον κέρδος

ουδαμώς κρείττον ουδε τιμιώτερον κρίνεται του διά κλο

πής, ώς τη δικαιοσύνη και τη φιλαδελφία και επιει

κεία, ήν προς αλλήλους οφείλομεν, αντιμαχόμενον. Το

δε χείριστον, ότι την εκ τούτων γινομένην τω πλησίον

βλάβην, μάλιστα δε εν τοις μεγάλοις και κοινοτέροις

επιτηδεύμασι και συναλλάγμασιν, ουδε καταλογίσασθαι

δυνατόν.

S. 10. Περί των εξ ανοίας γινομένων όφλημάτων,

και της εθε./ουσίου επαιτείας,

Πολλαχώς ενδέχεται τινα της παρά των άλλων αν

τιλήψεως και αρωγής χρείαν σχείν εν χρήμασιν, ή εν

άλλοις τισί πρός καιρόν ώρισμένον τυχόντα δε ταύτης,

δίκαιον πάντως εν καιρώ το χρησθεν ευγνωμόνως και

συν τόκω, ει τοιούτος συνεφωνήθη, αποδούναι. Και τού

το μεν παρά πάντων ομολογείται ως καθήκον, ου τη

ρείται δε, ώς έδει, και τοι διά παντός τοιούτο μένον,

κάν μείζων, κάν μικρά τις ή η εν καιρώ χρείας δοθείσα
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βοήθεια. Το δ' απατάν τους ευεργέτας, μηδέν περί απο

δόσεως του οφλήματος φροντίζοντα, και τοι επιμεληθή

ναι τούτου δυνάμενον, ή και αύξειν το όφλημα, ώς μη

κέτ αποδώacντα, ή και συνειδότα, ότι ουκ έτι αποδού

ναι δυνήσεται, τούτο ουκ έτι απήνεια και αδικία των

συνήθων,αλλ' αντικρυς κακουργία και αισχρότης και κοινή

άμα πάσιν εκ τούτου γίνεται βλάβη, ότι όσω πλείω

τοιαύτα τοις ευεργέταις συμβαίνει, τοσούτω και δυ

σπιστία μείζων και ψυχρότης τοις εύ προς τό ευεργετείν

τους χρείαν έχοντας διακειμένoις εγγίνεται, και όκνος

προς το ευεργετείν, ίνα μη και αύθις απατηθώσι, και

κατά μικρον ούτω πάσαν την ουσίαν απολέσωσιν. Έτι

δε προς τούτοις, και οι εκ δωρημάτων αεί και ελεημο

συνών τρέφεσθαι βουλόμενοι, και τοι και εργάζεσθαι τι

ώφέλιμον και τίμιον δυνάμενοι, και ευκαιρίας τοιαύτης

ου στερούμενοι, ούτως έχουσι προς τους λοιπους των

ανθρώπων, ώς οι αργοί κηφήνες προς τας εργατικάς

και φιλοπόνους των μελισσών ου γαρ μόνον οχληροί,

αλλά και επιζήμιοι. Περί τούτων αποφαίνεται ο θείος

Παύλος, « Είτις ου θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω » (α).

Ο γαρ άνθρωπος και επλάσθη προς την εργασίαν, και

εκλήθη παρά του παναγάθου Θεού εις αυτήν « Εν ι

δρώτί, φησι, του προσώπου σου φαγή τον άρτον σου » (β).

Αυτη εστί μία των πρώτων εντολών, ας ο Θεός ενε

τείλατο τους ανθρώποις εν τώ Αδάμ. Αλλά και πάσα

ή περί τον άνθρωπον κτίσις, ενεργός αεί ούσα, προκα

λείται και αυτόν εις ενέργειαν, και ο της προκλήσεως

ταύτης ολιγωρών, εστίν ο δούλος εκείνος ο οκνηρός και

αχρείος ο το τάλαντον αποκρύπτων, δς τελευταίον και

τον του οκνηρού δούλου μισθόν λήψεται (γ). Ούτός εστι

(α) Β', Θεσσαλ. γ'. 10. (β) Γεν. γ'. 19. (γ) Ματθ. κέ. 3.
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το του μεγάλου σώματος της ανθρωπότητος άχρηστον

μέλος και την επαιτείαν εκ ραστώνης αιρούμενος, αντί

του εργάζεσθαι τι και τοις άλλοις ώφέλιμον, ίν' εξ αυ

του εντίμως τε και δικαίως τρέφηται, ουδαμώς κρείτ

των του κλέπτου και του απαταιώνος τυγχάνει υφαι

ρείται γαρ τα των αγαθών ανδρών, απερ ου προς υπο

στήριξιν και διατροφήν της νωθρότητος και οκνηρίας

παρέχειν βούλονται, αποστερεί δε και τους αληθώς πέ

νητας της αντιλήψεως, δόλω και υποκρίσει τας των

αγαθών ανδρών προλαμβάνων και σφετεριζόμενος ελε

ημοσύνας. Διο και τούτοις, ώς τα μη προσήκοντα μηδε

δίκαια λαμβάνουσι, βαρεία επίκειται η ευθύνη, ώσπερ και

τοις μή τα αλλότρια αποδιδούσι.

S. 11. Περί της λάθρα γινομένης αυτομισθαποδοσίας.

Πολλοί των εχόντων δίκαιά τινα παρά των πλησίον

αιτείν, επειδαν μη παρ' εκείνων εκουσίως λαμβάνωσι,

λάθρα εκ των εκείνοις προσηκόντων υφαιρούμενοι, το

εαυτών αναπληρούσι δικαίωμα. Τούτο δε λαθραίαν κα

λούμεν αυτομισθαποδοσίαν, Έστι δε τούτο άδικόν τι και

αθέμιτον παρέχει γαρ αφορμήν πολλάκις μεν κλοπής,

πολλάκις δε υπονοίας και μίσους και κακώσεως αθώων

τινών. Δίκαιον δε και νόμιμον, επειδάν τις ασφαλώς

γινώσκη τι εαυτώ οφειλόμενον, προς τον οφειλέτην αυ

τον τρέπεσθαι, και αναμιμνήσκειν αυτό το όφλημα μη

βουλoμένου δ' εκείνου αποδιδόναι, προς την αρχήν κα

ταφεύγειν, όπως δι' αυτής κατά νόμον το οφειλόμενον
Α -

απολάβη και τη γνώμη της αρχής αρκείσθαι το γαρ
- - - « - ν ν Α'

παρά ταύτην, άδικον, και φανεράν κλοπήν λογιστέον. Και
" * «Α "ν " ν / s' '

όπου δ' αν των ομολογουμένων δικαίων μή ή νομίμως

τυχείν, κακεί μόνον υπό τους επομένους όρους ανεκτή
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ή αυτoμισθαποδοσία γένοιτ' αν, ήτοι έπει πρώτον πά

σιν όντως τους νομίμοις τρόποις χρησάμενος, απέτυχε

της αποδόσεως, το δε όφλημα των ομολογουμένων τε

και αναντιρρήτων εστί, και ου τη προαιρέσει, αλλά τοις

κατά νόμον δικαιώμασιν ερείδεται είτα δε και η αυτο

μισθαποδοσία, χωρίς μεγάλης ζημίας, και ενοχλήσεως

και έχθρας προς τους οφειλέτας, και υποψίας κατ' άλ

λων αθώων γενέσθαι δύναται. Πάντες τοίνυν οι μέχρι

τούδε ρηθέντες εν τώ παρόντι κεφαλαίω αθέμιτοι Τι Ο

ρισμοί διαμάχoνται προς το επί τη ιδία κτήσει δικαί

ωμα, και επηρεάζουσι και καταστρέφουσιν αυτό πάν

γαρ κέρδος, ούτω λαμβανόμενον, άδικόν εστι, και ουδε

μίαν δικαίαν κτη τιν αληθώς συνίστησι τώ τοιούτοις τε

χνάσμασι χρωμένω. Οτι δε και ευθύνη βαρεία πάσι τούτοις

επίκειται, ουδείς αν τών και οπωσουν λόγον του αγαθού

ή κακού της ανθρωπότητος ποιουμένων ερείσειεν, ουδ

αμφιβάλλοι. Το δε της ευθύνης μέγεθος εκ της προαι

ρέσεως και των άλλων περιστάσεων του τοις τοιούτοις

ενόχου εκάστοτε καταλογίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

S. 12. Περί της εκ του γάμου σ'έσεως και των

εξ αυτής καθηκόντων.

Του γάμου μυστηρίου όντος, και σχέσιν ιεράν και

αδιάλυτον αποτελούντος, ην εκουσίως δύο ετερο

γενή και άζυγα πρόσωπα συνδέουσι μετ' αλλήλων, εις

συνδιαβίωσιν και εις προαγωγήν του γένους, ρηθήσε

τα ενταύθα μόνον περί των κατά την σχέσιν ταύτην

και τα εξ αυτής καθήκοντα. Οίον ά, τί το ουσιώδες

της σχέσεως ταύτης και το πάσης άλλης οίας δήποτε

σχέσεως διακρίνον αυτήν β, Τίς ο κύριος της σχέ
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σεως ταύτης σκοπός γ', Τίς ή ταύτης αξία παρά τοις

ανθρώποις. δ, Τίνα τα εξ αυτής δικαιώματα και κα

θήκοντα τοις ούτω συνδεομένοις. Και πρώτον περί του

πρώτου. Τις oύν η ουσία και ο χαρακτήρ της ιεράς ταύτης

σχέσεως, ή, ο ταυτόν εστι, τί το απαραιτήτως αναγκαίον

εις σύστασιν της τοιαύτης σχέσεως; Πρώτον μεν ούν, εις

ανήρ και μία γυνή, άζυγοί πω αμφότεροι είτα δε αμοιβαία

αμφοτέρων αυτοπροαίρετος και ακατανάγκαστος συγ

κατάθεσις, ην σπουδαίαν είναι δεί, και ειλικρινώς ανω

μολογημένην, ώστε και πεποιθέναι αδιστάκτως επ' αυ

την αμφότερα τα της συζυγίας μέλη τελευταίον δε, και

τέλος αυτή προτεθειμένον το μετ' αλλήλων μέχρι θανά

του του ετέρου συνδιαβιώσαι, και εξ εαυτών μόνων

τεκνοποιήσαι. Ούτως ούν ουσιώδη πάντα ταύτα προς

την σχέσιν ταύτην εισίν, ώστε και εν εξ αυτών ει λεί

ποι, ή σχέσις αύτη διαλύεται και παύεται. Πλάσας

γούν ο Θεός το πρώτον των ανθρώπων ζεύγος κατ'

εικόνα εαυτού, και ευλογήσας, είπεν « Αυξάνεσθε και

πληθύνεσθε, και πληρώσατε την γην, και κατακυριεύ

σατε αυτής » (α). Εν δε τοις θείοις τούτοις ρήμασιν

εκφράζεται το περί του γάμου και της κατ' αυτόν εννοίας

θέλημα της θείας προνοίας μίαν γαρ μόνην γυναίκα

έπλασεν ο Θεός των πρώτω ανθρώπω, και ένα μόνον

άνδρα έδωκε τη πρώτη γυναικι, ώς εν δυσι μόνοις ε

τερογενέσι τον γάμον υφίστασθαι βουλόμενος. Ουκ ένι

άρα θεμιτόν ούτε ενί ανδρι πλείους έχειν γυναίκας, ού

τε μιά γυναικι πλείοσιν ανδράσι συνάπτεσθαι, αλλ' ενί

μιά και μιά ενί μόνω. Διό και εν τοις πολιτικοίς νό

μοις ώρισται ό γάμος (( ανδρός και γυναικός συνάφεια

και συγκλήρωσις πάσης της ζωής, θείου τε και ανθρωπίνου

(α) Γεν. ά. 28.
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δικαίου κοινωνία » (α). Το δε της ανθρωπότητος λάγνον

εκ παλαιού χρόνου επί την παραφροσύνην και κτηνω

δίαν της πολυγαμίας εξετράπη εναντίον της θείας βου

λής αλλ' ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ώς επανορ

θωτής της πεπτωκυίας φύσεως των ανθρώπων, και τον

νόμιμον γάμον αύθις εις την αρχαίαν αυτού αξίαν και

το τέλος επανήγαγε, την πολυγαμίαν απαγορεύσας, και

την του κατά νόμον τελεσθέντος γάμου διάλυσιν, έως

ου ο θάνατος του ετέρου της συζυγίας μέλους φέρη

εκ φύσεως τον χωρισμόν. « Ο ούν ο Θεός συνέζευξεν,

άνθρωπος μη χωριζέτω » φησί (β) προσθείς, ότι « ος αν

απολύση την γυναίκα αυτού, ει μη επί πορνεία, και

γαμήση άλλην, μοιχάται, και ο απολελυμένην γαμή

σας μοιχάται » (γ). Ουτω και ο θείος Παύλος λέγει,

« Τοις δε γεγαμηκόσι παραγγέλλω, ουκ εγώ, αλλ' ο

Κύριος, γυναίκα από ανδρος μη χωρισθήναι, εάν δε και

χωρισθή, μενέτω άγαμος, ή τώ ανδρι καταλλαγήτω,

και άνδρα γυναίκα μη αφιέναι» (δ) και αλλαχού, « Ζών

τος του ανδρός, μοιχαλίς χρηματίσει, εάν γένηται αν

δρί ετέρω, εάν δε αποθάνη, ο ανήρ, ελευθέρα εστίν από

του νόμου, του μη είναι αυτήν μοιχαλίδα, γενομένην

ανδρι ετέρω» (ε). Διά ταύτα και η του Χριστού εκ

κλησία ακέραιον και το περί τούτου δόγμα διε τήρησεν, ώς

οι περί τούτου κανόνες των αγίων συνόδων βεβαιούσι,

και η ενιαχού γενομένη παράβασις, τη αγνοία μάλλον

επισκόπων τινών απαδοθήναι προσήκει, ή τη αθετήσει

της κυριακής εντολής παρά της καθόλου εκκλησίας.

Λέγει δέ που και ο μακάριος Αυγουστίνος, « Ουδεμία

γυνή ανδρός άλλου γενέσθαι δύναται, ει μη επαύσατο

(α) Φωτ. νομοκ. τιτ. ιβ. κφ. ιγ. (β) Ματθ. ιθ'. 6. (γ) Ιδε και Μαρκ.

ι. 11. και Λουκ. ις'. 18. (δ) Α'. Κορ. ζ. 10. (ε) Ρωμ. ζ. 3.
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- 3' » " Α Α' w ν • " w

του είναι εκείνου γυνή, παύεται δε, επειδαν ο ανήρ τε

λευτήση, ουκ επειδαν την μοιχείαν εργάσηται» (α). Εκ

πάντων ούν τούτων συνάγεται, ότι πάντα τα ειρημένα,

ουσιώδη εισι του γάμου συστατικά,

S 13. Περί του τέ.ίους του γάμου.

Τέλος του γάμου κυριώτατον μεν η παιδοποιία, ήτοι

ή επί της γης προαγωγή τε και διατήρησις της αν

θρωπότητος, ήτις έστι το ορατόν αφομοίωμα του Θεού,

διά της γεννήσεώς τε και ανατροφής των γεννωμένων

μάλιστα εφικτή ούσα τα δ' άλλα δευτερεύοντα κρίνονται.

Δήλον δε έκ τε της ιδιότητος της γαμικής συναφείας,

και εκ των της θείας αποκαλύψεως λόγων. «Και ε

ποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποί

ησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς, και ευ

λόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων, Αυξάνεσθε, και πλη

θύνεσθε, και πληρώσατε την γην (β)». Η δε της εν

γάμω συναφείας ιδιότης εστίν, ότι είς μόνος ανήρ και

μία μόνη γυνή δύνανται εν αλλήλοις εις κοινωνίαν γά.

μου ελθείν, έχοντες την κατασκευήν αμφότεροι τελείαν

εις το γεννάν και πληθύνειν επί της γης το ανθρώπι

νον γένος διά της γεννήσεως και της ανατροφής των

γεννωμένων. Προς δε το αυτό τέλος και ιδίαν ορμήν,

και κλίσιν προς αλλήλους ενέθηκεν ο Θεός αμφοτέροις,

ίνα ζητώσι και επιθυμώσιν αλλήλους προς την του τέ

λους επιτυχίαν, αλλά και στοργήν και φίλτρον σφοδρόν

προς τα γεννώμενα και ή προς αλλήλους δε ορμή ούτως

εστίν ισχυρά, ώστε κατά το θείον λόγιον «ενεκεν τού

του καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την

(α) L. ΙΙ. de adult. conj, C., 5. (β) Γεν. ά. 28.
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μητέρα, και προσκολληθήσεται τη ιδία γυναικι, κ. τ. λ.

(α)». και τ' άλλα δε λόγια της Γραφής τούτο δηλού

σιν, ότι και θέλημα του Θεού, και κυριώτατον τέλος
αν Μ. " » "ν " Α'

του γάμου υπάρχει ή του ανθρωπίνου γενους προαγω

γή και συντήρησις επί της γης. Έτι δε προς τούτω

* Α και 3" Α' ν ν " 2' ν ρ» κ.

εισί και άλλα δεύτερα του γάμου τέλη, οίον ά, ή σώ

φρων και κατά νόμον της γεννετησίου ορμής θεραπεία προς

αποφυγήν πάσης αθεμίτου, ή παρά φύσιν, θεραπείας αυ

της β, ή εν ταις ταλαιπωρίας και τοις δεινοίς του

παρόντος βίου αμοιβαία των συζύγων βοήθεια, και η

προς την ευημερίαν αμοιβαία συνέργεια. Και τούτο μεν

δήλον εξ ών ο Θεός λέγει, «Ου καλόν είναι μόνον τον

άνθρωπον επί της γης, ποιήσωμεν αυτώ βοηθον κατ'

αυτόν και ώκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ήν έλαβεν

από του Αδάμ εις γυναίκα, και ήγαγεν αυτήν εις τον

Αδάμ κ. τ. λ. » (β) και εξ ών ο θείος Παύλος παραι

νεί « Διά δε τάς πορνείας (ήτοι, ίνα τα εκ της α

κρασίας αμαρτήματα φύγητε) έκαστος την εαυτού γυ

ναίκα εχέτω, και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω » (γ).

Τούτοις δε και η καθόλου γνώμη των ανθρώπων συν

αινεί απ' αρχής γαρ, και παρά πάσιν ανθρώποις θε

μιτος και τίμιος ο γάμος ενoμίσθη, κάν μη προς το

πρώτον, αλλά προς τα δεύτερα τέλη συνάπτηται. Αει
ν Αν

μέν τοι προς το πρώτον δεί αφοράν μάλλον, ή εις τα

δεύτερα τα δοκούντα συγκατάβασιν είναι προς την των

ανθρώπων ασθένειαν. -

S. 14. Περί της του γάμου αξίας.

Επειδή ο άνθρωπός εστιν επί της γης η ορατή του

αοράτου Θεού εικών, κεκλημένος προς την όσον ένεστι,

(α) Γεν. β. 24. (β) Γεν. β', 20. (γ) Α'. Κορ. Ζ'. 2.

\
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τελείαν προς αυτόν εξομοίωσιν και ένωσιν μετ' αυτού,

ο δε γάμος, μέσον νόμιμον, υπ' αυτού του Θεού ώρι

σμένον, ίνα διατηρήται και αυξάνη το ανθρώπινον γένος,

δοκεί εκ τούτου σεβάσμιόν τι και ιερόν και τίμιον εί,

ναι. Τούτο δε και ο θείος Παύλος βεβαιοί λέγων, « Τί

μιος ο γάμος και η κοίτη αμίαντος » (α). Η δε υψη

λή αυτου αξία εκ τώνδε μάλιστα διαλάμπει ά, ότι

ιδιαιτέρα διάταξίς εστιν αυτού του Θεού β, ότι υπό του

Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις μέγα
Α'

και ιερώτατον ανυψώθη μυστήριον, ήτοι σύμβολον της

αυτού αγάπης και ενώσεως μετά της εκκλησίας αυ

του γ', ή ότι οιονεί φυτοκομείον γίνεται της αει α

νακαινιζομένης ανθρωπότητος, και μέσον της επί γης

διατηρήσεως της θείας εικόνος δ, ότι τα δεινά και

τας κυριωτέρας ανάγκας του βίου ανακουφίζων, ανεκτο

τέρας απεργάζεται έ, ότι ου μόνον της κοινής ησυ

χίας τε και ευημερίας ασφαλέστατόν εστιν υπέρεισμα,

αλλά και της κατ' οίκον ευδαιμονίας ο θεμέλιος ς', τε

λευταίον δε, ότι το κυριώτατον κώλυμα της ηθικής ημών

τελειότητος αίρει, την σφοδράν γενετήσιον όρμην εις τα

της λογικής μετριότητος όρια περιορίζων. Και τοιαύτη

μεν ή του γάμου αξία, ου μικρά πάντως, ουδ' ευκατα

φρόνητος, εν τη δεούση τιμή τηρουμένου, όπως δηλαδή

μήτε κατάχρησις των δικαιωμάτων γίγνηται, μήτε των

καθηκόντων παράβασις, αλλ' ώς ιερά τηρώνται και μετά

της δεούσης προθυμίας επιτελώνται. Συμβαίνει δ' όμως

πολλάκις και δεινά τινα εν τώ γάμω, άπερ ουκ ένι σι

γάν. Οιον, εάν μετά τον γάμον, το έτερον της συζυ

γίας μέλος γνωσθή τοιούτον έχον ήθος, χαλεπόν και

τραχύ, ή άλλα τινά σωματικά, ή πνευματικά ελαττώ

(α) Εβρ ιγ. 4.



Η Θ Ι Κ Η Σ Μ Ε Ρ. Τ". 415

ματα, και ταύτα κατά πάντα τρόπον, και δια πάσης

πείρας αθεράπευτά τε και αδιόρθωτα, και όμως ανάγκη

συνδιαβιώσαι, και μηδέποτε μέχρι θανάτου χωρισθήναι.
" »" ν ν - ν ν ". φ - Α'

Οία βάσανος!Έτι δε και οι επί τη αγωγή των παί
Α' Ν

δων πόνοι τε, και φροντίδες, και θλίψεις, και ο της
ν «, "ν " ' ν

ηθικής κίνδυνος εκ της διηνεκούς ευκαιρίας του θερα

πεύειν την γενετήσιον ορμήν ακρατώς γαρ των σωμα
ρ'«ν • Ν - φ Α' Α " * ιν ν * "

τικών ηδονών απολαύων, ραδιως εις κτηνωοιαν αποκλί

να κινδυνεύει, η κορεσθείς, άλλας θηρεύειν τοιαύτας σχέ

σεις, ή εις έριδας διηνεκείς και διαπληκτισμούς χωρείν

εκ του κόρου, αλλά και δυστυχήματα άλλα περί την

του οίκου συντήρησιν και οικονομίαν πάντα ταύτα ενίοτε

τώ γάμω συμβαίνοντα, ελαττούσι μεν την αξίαν αυτού,

ουδέν δε της αυτού ιερότητός τε και του αξιώματος

αφαιρούσιν, ώς τυχαία και μηδαμώς της ουσίας απτό

μενα, ου γαρ εκ της του γάμου φύσεως ταύτα γίνε

ται, αλλ' εκ της των συζύγων γνώμης ή κακίας, και

εξ άλλων έξωθεν περιστάσεων, μάλιστα δε ά, εκ του

μή μετά σκέψεως και προνοίας την αίρεσιν γίνεσθαι β',

εκ του κατά την αίρεσιν ταύτην τα επουσιώδη μάλλον,

ή το ουσιώδες θεωρείν και εξετάζειν γ, εκ του κακώς,

ή εις υπερβολήν τοίς του γάμου δικαιώμασι χρήσθαι δ,

εκ του μη επιτελείν ακριβώς μηδ ευσυνειδήτως τα του

γάμου καθήκοντα έ, εκ της ελλείψεως των προς τον

γάμον αναγκαίων χαρισμάτων, και εκ του ολίγον περί

αυτών ύστερον επιμελείσθαι. Εκ τούτων και των τοιού

των τα πλείστα των εν τώ γάμω δεινών επιγίνονται,

κάν τις εν αυτώ ευρίσκη την κόλασιν, ουδαμόθεν άλ

λοθεν, ή εκ της ολιγωρίας των ειρημένων τούτο συμ

βαίνει διό και ανάγκη προνοείν τε και προλαμβάνειν αυτά



Λ. 16. ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΙΣΤΟΝ

S. 15. Ει άρα καθήκον γενικόν πάσιτο του γάμου,

Καθόλου μεν ειπείν, έπει το διατηρείσθαι και αυξά

νεσθαι επί της γης τον άνθρωπον θέλημα ύψιστον και

πανάγιόν εστι του Θεού, ο δε γάμος το προς τούτο

τεταγμένον παρά του Θεού νόμιμον μέσον υπάρχει, καθή

κον άρα και το εις κοινωνίαν αυτού έρχεσθαι. Το δε θέ

λημα του δημιουργού διττώς εδηλώθη, πρώτον μεν διά

της ρητής εντολής«αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»,είτα δε και

διά της εν τη φύσει του ανθρώπου γενετησίου ορμής,

υφ' ής εις τον γάμον ελκόμενοι, την του γένους δια

τήρησιν και τον πληθυσμόν διενεργούσι. Δοκεί μέντοι

το καθήκον τούτο τώ όλω μάλλον της ανθρωπότητος,

ή εκάστω τών μελών αυτής προσήκειν. «Εισί γάρ τινες,

ώς φησι το ιερόν λόγιον, ευνούχοι, οίτινες εκ κοιλίας

μητρός εγεννήθησαν ούτω» (α). Είτα δε και άλλοι πολ

λοι, oίπερ, και τοι των γενετησίων οργάνων μη στε

ρούμενοι, ουδεμίαν αισθάνονται προς τον γάμον ορμήν,

η τελευταίον υπ άλλων έργων, ουχ ήττον τη ανθρω

πότητι ώφελίμων, από του γάμου κωλύονται, και παρ

θενία συζήν βούλονται. Πάντας ούν τους τοιούτους ή

φύσις, ή το κρείττον τοίς ανθρώποις αγαθόν του γα

μικού καθήκοντος απολύουσι, πάσι δε τους λοιποίς έν

εστι το καθήκον ίδιον εκάστω, και το του Αποστόλου

αυτοίς αρμόττει, «Ει ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν,

κρείσσον γάρ έστι γαμήσαι, ή πυρούσθαι διά τούτο έ

καστος την εαυτου γυναίκα εχέτω, και εκάστη τον ί

διον άνδρα εχέτω » (β), ίνα μη δηλονότι εις ακαθαρσίαν

τινα εμπίπτωσιν. Αει δε θετικόν εστι το καθήκον, κά

(α) Μα..θ. ιθ'. 12. (β) Α' Κορ. Ζ. 9.
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κείνοι μόνον εισί τούτω υπόχρεοι, όσοις και τα προς

την εκτέλεσιν αυτού αναγκαία και ο καιρός πάρεστι,

τοις δ' άλλοις, τουναντίον, παρίσταται το καθήκον του

απέχειν διά παντός του γάμου, όσοι, ή της ικανότητος

και των πνευματικών χαρισμάτων στερούνται, όπως τα

γεννηθέντα εκθρέψωσι τε, και εις εικόνα ζώσαν και αφο

μοίωμα του Θεού μορφώσωσιν, ή μηδεμίαν κέκτηνται

περιουσίαν, ώστε εαυτούς τε και όλον τον οίκον τιμί

ως συντηρείν. Εάν γαρ οι τοιουτοι, χάριν της κτηνώ

δους ορμής μόνον, εις γάμον έρχωνται, μέγα πράττουσιν

αμάρτημα, πρώτον μεν, εις τα εαυτών τέκνα, οίς την

εαυτών αθλιότητα μεταδιδόασι, τη δυστυχία υποβάλλον

τες, είτα δε, και προς την άλλην ανθρωπότητα, ήπερ ώς

άχθος επιβάλλουσι την πενεστάτην αυτών οικίαν. Εκ τού

των άρα δήλον, τι δεί φρονείν περί των εκ ραθυμίας,

ή και εκ λαγνείας, να μη μιά μόνη γυναικι συνδεδε

μένοι ώσιν, αποστρεφομένων τον γάμον, καίτοι πάντα

τα προς αυτόν αναγκαία χαρίσματα, και περιουσίαν, και

καιρόν κ. τ. λ. κεκτημένων ή γαρ των τοιούτων από του

γάμου αποχή ολιγωρίαν και καταφρόνησιν της ανθρω

πότητος δείκνυσι, προτιμωμένης της ούτω ποταπής ώ

φελείας, αντί της συντηρήσεως και αυξήσεως της ανθρω

πότητος μάλιστα δε η εκ λαγνείας από του νομίμου γά

μου αποχή μέγα τυγχάνει προς την ανθρωπότητα αμάρ

τημα, εξ ακρασίας βλαπτομένην τε και ατιμαζομένην το

δ’ αυτό και περί πάσης άλλης ανόμου θεραπείας της γε

νετησίου ορμής νομιστέον διό και φησιν ή θεία Γραφή,

« Μη πλανάσθε αδελφοί! ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε

μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται. ... βασιλείαν Θεού ου κλη

ρονομήσουσιν» (α).

(α) Α' Κορ. ς', 9-10.
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S. 16. Περί των εκ του γάμου δικαιωμά

των τε και καθηκόντων.

"Ωσπερ εξ απάσης άλλης σχέσεως των ανθρώπων

προς αλλήλους δικαιώματά τινα και καθήκοντα προέρ

χονται δικαιώματα, οις, όταν βούλωνται, έξεστιν αυτούς

χρήσθαι, και καθήκοντα, α δεί προθύμως επιτελείν, ίνα

ή σχέσις διατηρήται, και αμφότερα εκ της ιδιότητος

και του σκοπού της σχέσεως ακριβώς ορίζονται ούτω

και εκ της εν γάμω σχέσεως αμφοτέροις τους της συ

ζυγίας, μέλεσι δικαιώματά τε και καθήκοντα γίνεται,

εκ της ιδιότητος και του σκοπού αυτης οριζόμενα. Και

πρώτον μεν δικαίωμα υπάρχει του αυτούς μόνους κατά

φύσιν αλλήλοις ομιλείν, προς την του ανθρωπίνου

γένους διατήρησίν τε και αύξησιν, και δια τούτο και α

χωρίστως μετ' αλλήλων συζήν ίσον δ' αμφοτέροις τώ

τε ανδρι και τη γυναικι το δικαίωμα τούτο τυγχάνει,

και ίδιον λέγεται, ώς μόνων αυτών των εν γάμω ή

νωμένων δύο ετερογενών προσώπων υπάρχον, και εν τω

γάμω υφίσταται, και μέχρις αν αμφότερα τα της συ

ζυγίας μέλη εν τώ βίω διατελώσι, και αυτό διαμένει.

Ώσπερ δε παντί δικαιώματι και καθήκον ανάλογον πα

ράκειται, ούτω και αυτώ σύνεστι το καθήκον, ίνα εκά

τερον πρόσωπον προθύμως εαυτό παρέχη τώ ετέρω

προς την του δικαιώματος απόλαυσιν ώστε το δικαί

ωμα του αιτείν, και το καθήκον του διδόναι την γαμή

λιον οφειλήν αμοιβαίως αλλήλοις παράκειται, οριζόμενα

και ταύτα κατά πάντα τα υποθετικά δικαιώματα και

καθήκοντα. Και το μεν δικαίωμα τους επομένους έχει

όρους, ά, το μή συνεχέστερον χρήσθαι αυτώ, ή όταν ή

ανάγκη, ήτοι ή της φύσεως ορμή εν τώ ε
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παιτή, και τότε μετά φειδούς λογικής του ετέρου μέ

λους, και μετά της δεούσης τιμής β, προς το αγαθόν

τέλος, ήτοι ου μόνον διά τήν της αισθήσεως ήδονήν, αλ

λά και μετά γνώμης, όπως και τω Θεώ και τους ανθρώ

ποις υπoυργήση, κατά το τέλος του γάμου, εις την επί

της γης διατήρησιν και μόρφωσιν της θείας εικόνος.

Ου δεί άρα εν ου δέοντι αλλήλους ερεθίζειν, ήκιστα δε

μετά βίας τε και οργής καταναγκάζειν εις την χρήσιν

ή κατάχρησιν του δικαιώματος, επί φανερά ζημία της

υγιείας, ή της εαυτού, ή της του ετέρου, ή και αμφοτέρων

άμα ου γαρ αμαρτίας χωρίς τούτο γε μείζον δ' έτι

αμάρτημα και το μή κατά άνθρωπον, ή εναντίως τώ αρ

χικό του γάμου τέλει, ώσπερ Αυναν ο του Ιούδα, ο

μιλείν βούλεσθαι. Τα τοίνυν εύλογα της ομιλίας αίτια

εισί ά, η έργω του ανθρωπίνου γένους προαγωγή β,

ή του εκ της ακρασίας κινδύνου αποφυγή. Του δε κα

θήκοντος όρους τιθέασιν οι της ηθικής διδάσκαλοι τούτους,

ά, εκατέρω τών της συζυγίας μελών καθήκει συγχω

ρείν τώ ετέρω την του ειρημένου δικαιώματος χρήσιν

προς τας ειρημένας ανάγκας β', αποστερείν δε αλλή

λους μετά λόγου και συμφωνίας, εάν η πρόθυμος υ

πακοή βλάβην φανεράν τη υγιεία επάγη, ή εν ου δέον

τι καιρώ και τόπω γίνηται η απαίτησις, ή εάν το αιτούν

εν εκστάσει φρενών ή, ή γούν εν υπονοία τοιαύτη μά

λιστα δε, ει το έτερον μέλος την τώ γάμω οφειλομέ

νην πίστιν μοιχεία ήθέτησε, και η απιστία εξηλέγχθη

διά γάρ της τοιαύτης απιστίας αυτίκα το δικαίωμα α

ναιρείται, και η σχέσις διαλύεται, και το καθήκον του

υπακούσαι εν τώ ετέρω πέπαυται, ει δε μή, έδει το α

δικηθεν και περιφρονηθεν παριδείν γενναίως το καθ'

εαυτού αδίκημα, ίνα μη του απίστου χωρισθείη. Έτι

δε προς τους ειρημένοις και ταύτα απ' αρχής, παρά γε
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τοις ευνομουμένοις των εθνών, ως καθήκοντα ωρίσθη

σαν, ά, ή προς αλλήλους διηνεκής και ακράδαντος πί

στις και αγάπη μέχρι τέλους του βίου β., ή αμοιβαία

αντίληψις προς την των παίδων ανατροφήν γ, ή κατά

πάντα τα εν τω βίω δεινά, τα πάθη, τάς νόσους, τάς

ανάγκας και τους κινδύνους υπομονή και αμοιβαία βοή

θεια. Καλούνται δε ταύτα δικαιώματα άμα και καθήκον

τα, ότι αμφότερα τα της συζυγίας μέλη δικαιούνται παρ'

αλλήλων αιτείν, και αμφότερα παρέχειν ταύτα αλλή

λοις οφείλουσι, και τη του γάμου φυσική ιδιότητι και

τώ αρχικώ τέλει μετά των ειρημένων συνήπται και

συνδέδεται αμέσως τε και αναγκαίως χωρίς γαρ τού

των, ουδείς άν ποτε τών την ιδίαν ήσυχίαν τε και ευ

τυχίαν και το αγαθόν περί πολλού ποιουμένων, γάμου

κοινωνήσειεν, ει μη σφόδρα αλόγιστός τε και απερίσκε

πτος και ο γάμος δ' αυτος εις την κτηνώδη συνουσίαν

εκπέσειεν, ώς μόνην την της γενετησίου ορμής θερα

πείαν θηρεύων, τα δ' άλλα πάντα φρούδά τε και εξίτηλα

καθιστών, ώς την των τέκνων αγωγήν και την εις εικόνα

και ομοίωμα του Θεού μόρφωσιν, όπερ και έστι, και

μένειν δει αεί τέλος του γάμου το κυριώτατον. Πώς

γαρ άν τις, χωρίς πίστεως και αγάπης των συζύγων

προς αλλήλους, ή χωρίς της αμοιβαίας συναντιλήψεως

εις την τροφήν, και τον ιματισμόν, και την αγωγήν

των τέκνων, έτι δε χωρίς υπομονής και συναρωγής

αλλήλων εν τοις δεινοίς, και εν ταις ανάγκαις και ταις

νόσοις, του ειρημένου τέλους τεύξεσθαι ελπίσειεν; Αλ

λά ταύτα, είπoι τις αν, αναγκαίά εισιν, όπου και τέκνα,

και μέχρις αν αφ' εαυτών ζην δυνήσωνται, αυξηθέντων

δε, ή και μη όντων, ουκ έτι συνδιαβιούν ανάγκη τους

γεγαμηκότας. Μόνοι οι μηδέν άλλο, ή την της φύσεως

άλογον όρμην θεραπεύειν φροντίζοντες ούτως αν εί
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πειεν, ή φρονήσειαν περί του ούτως ιερού και σπουδαίου

πράγματος, οίον ο γάμος! Αλλά ποί δή αταξίας τε

και αυθαιρεσίας ουκ αν περισταίη ούτω τα κατ' αυ

τόν; Ασφαλεστάτην είναι δεί συνδιαβίωσιν τους ανθρώ

ποις τον γάμον άλλως γαρ, ώς είρηται, εις απλώς

κτηνώδη συνουσίαν εκπίπτει, και αισχρόν αν είη ούτω

τοις ανθρώποις. Ούτω παρά πάσι, και αυτοίς δε τοις

βαρβάροις έγνωσται. Όπως ούν ασφάλειάν τε και βε.

βαιότητα έχη, αναγκαίον συνείναι αυτώ πάντα τα ειρη

μένα καθήκοντά τε και δικαιώματα των συζύγων.

S. 17. Περί της οφειλομένης αμοιβαίας

πίστεως των συζύγων.

Η προς αλλήλους των συζύγων αμοιβαίως όφειλο

μένη πίστις εν δυσί τούτοις υφίσταται, ά, εν τώ πα

ρέχειν' αλλήλοις προθύμως, κατά τους αποδοθέντας

όρους, την γαμικήν υπουργίαν β, και εν τώ μηδέποτε

μηδέτερον των της συζυγίας μελών άλλω τινι όμιλήσαι,

αλλά μάλιστα και την σκιάν υπονοίας τοιαύτης επι

μελώς διά παντός του βίου φεύγειν πολλάκις γαρ και

υπόνοια μόνη ταραχής μεγάλης την οικίαν ενέπλησε,

και την ειρήνην απήλασε, και την αμοιβαίαν πίστιν

των συζύγων διέλυσε και ηφάνισε. Μέγα ούν και σπου

δαιότατον καθήκον εκατέρω των συζύγων φεύγειν επι

μελώς την άλλω τινι των έξωθεν ετερογενών ελευθέ

ραν συμπεριφοράν, και μάλιστα την φιλικών συνεννοή

σεων μυστικήν διατήρησιν, και πάντα τα τοιαύτην σχέσιν

υπαινιττόμενα κινήματα, κάν μηδεν φαύλον εξ αυτών

δικαστικώς αποδεικνύηται. Η δε μεθ' ετέρου προσώπου

παρά το σύζυγον σαρκική μίξις μοιχεία εστίν, ήτοι α

ναίρεσις της ιεράς ενώσεως, και απιστία και αθέτησις
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« "ν

της δημοσία δεδομένης προς το έτερον της συζυγίας

πρόσωπον επαγγελίας, ήπερ ου μόνον εν τη του Χρι

στου εκκλησία, αλλά και παρά πάσιν ανθρώποις, ώς

το μέγιστον των εν ανθρώποις αδικημάτων τε και αμαρ

τημάτων νενόμισται, και, υπό των πολιτικών νόμων στιγ

ματιζόμενον, αυστηρώς κολάζεται αδικία γάρ και κά

κωσις κυρίως του ετέρου μέλους της συζυγίας εστιν,

ουχ ήττων του βραδέος μεν, οδυνηρού δε θανάτου διο

και η επί τη μοιχεία ευθύνη μεγίστη τε και βαρυτάτη

επίκειται, μάλιστα δε, εάν μηδεμία παρά του ετέρου μέ

λους της συζυγίας διδώται εις τούτο αφορμή, αλλά λα

γνείας τε και ακολασίας υπάρχη καρπός αίσχιστος ούτω δε

και όταν εξ αυτής μεγίστη συμβαίνη τώ ετέρω αισχύνη

και θλίψις, και καταστροφή του οίκου και διάλυσις. Έτι

δε και το αλόγως αποστερείν αλλήλους της κατά τον

γάμον οφειλομένης υπουργίας αποφατική τις θεωρείται

μοιχεία. Ει μεν γαρ εξ έχθρας ή πεισμονής προς θλίψιν

και βάσανον του ετέρου γίγνεται, άδικος και παρά το

καθήκόν εστι, και αφορμήν πολλάκις παρέχει εις υπονοίας

κακάς και εις παντελή ψυχρότητα και μίσος προς αλλήλους

αδιάλλακτον, και θλίψεις και κακώσεις, τέλος δε, και

εις αυτόν τον αισχρόν και παράνομον χωρισμόν, ή εις

πραγματικήν μοιχείαν, ή εις τα παρά φύσιν αμαρτήματα

S. 18. Περί της εν τώ γάμω όρει.λομένης φιλίας τε

και αγάπης των συζύγων,

Εκ της διά παντός του βίου πίστεως και αγάπης

των συζύγων προς αλλήλους διακρίνεται ή των ανθρώπων

συζυγία από της κατά φύσιν μίξεως των κτηνών. Της

δε αγάπης εστί ά, το ειλικρινώς αλλήλοις συμβιούν,

και συμπρονοείν περί της κατ' οίκον ευημερίας, και της
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αιωνίου μακαριότητος, ήπερ εστίν ο ύψιστος σκοπός β',

το προθύμως τε και αμοιβαίως αλλήλοις συμβοηθείν εις

την των τέκνων διατροφήν τε και αγωγήν γ', το εν ταις

θλίψεσι και ταις νόσοις και εν πάσι τοις δεινοίς παρα

μυθείσθαι αμοιβαίως, και αλλήλων συναντιλαμβάνεσθαι.

Ταύτα πάντα και αιτείν και εκδέχεσθαι παρ' αλλήλων

δικαιούνται τα της συζυγίας πρόσωπα, και ευλόγως ώς

δικαιώματα και καθήκοντα κρίνονται. Δεί δε την των

συζύγων αμοιβαίαν αγάπην μη αναγκαστικήν μηδε κατά

προσποίησιν είναι, αλλ' ειλικρινή και ενδόμυχον αλλήλοις

εύνοιαν, και συμμετοχήν έντε ταις ευτυχίας και εν ταις

δυστυχίας, και ομαλήν αεί και ίσην και σταθεράν και

το επιμελείσθαι δε, όπως μηδέποτε ψυχρανθή, ή εκλίπη,

καθήκον δήπου των κυριωτάτων. Τι δ' άρα το την τοιαύ

την αγάπην εμποιούν τε και διατηρούν, ή ου χαλεπόν

συνιδείν τούτό γε; Ίνα γαρ αγάπη εγγένηται, και α

ξιαγάπητόν τι ενυπάρχειν ανάγκη, και τούτο ουκ εν τοις

έξω μόνον και σωματικούς χαρίσμασίν εστιν, αλλ' εν

τοις αγαθοίς μάλιστα ψυχικούς χαρίσμασιν, οίον εν τη

ευγνωμοσύνη, εν τη μετά φιλοπονίας ιλαρότητι και ευ

θυμία, εν τη συνέσει και καρτερία κατά την του ιδίου

επιτηδεύματος ενέργειαν, εν τη ειλικρινεί αγάπη προς

την αλήθειαν και την χρηστότητα, εν τη μετά συνέ

σεως οικονομία τη ίσον της περιττής δαπάνης και της

γλισχρότητος και μικρολογίας αφισταμένη, εν τη προς

πάντας ηπιότητι, και δακρίσει, και ευμενεία, χωρίς οι

κειότητος, αλλ' εν αμέμπτω προς έκαστον και προση

κούση διαγωγή, προ δε πάντων, εν τη ανυποκρίτω ει

λικρινεία και τη προλαμβανούση τώ ετέρω παρ' εκατέ

ρου των συζύγων συναρεσκεία, χωρίς ζημίας της ιδίας

αρετής. Οπου δ' αν τοιαύτα ενυπάρχωσι χαρίσματα, ουκ

έστιν όπως η προς αλλήλους αγάπη εκλίπη αλλ' όπου
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ταύτα ολιγωρούνται, αδύνατον μη αηδίαν και δυσαρέ

σκειαν επιγενέσθαι. Κυριώτατον άρα καθήκον τοίς συ

ζύγοις επιμελείσθαι τούτων, όσον οιόν τε, και μετά

προσοχής δε προλαμβάνειν τα ψυχρότητα, ή κόρον και

αηδίαν εμπoιoύντα, και φεύγειν τα διαφωνίαν, ή διχό

νοιαν φέροντα, και τας επισυμβάσας δυσαρεσκείας αφαι

ρείν ούτως, ώς και αύξειν μάλλον, ή ελαττούσθαι εξ

αυτών την αγάπην, κάν μεγάλην απαιτή την θυσίαν.

Διά τούτο και προσέχειν δεί μάλιστα την συζυγίαν, ίνα

μηδέποτε δυσμενείς τε και επαχθείς προς αλλήλους γί

νωνται, μηδ' αντιλέγωσι προς αλλήλους εξ ιδιοτροπίας

και πεισμονής, και μάλιστα, όταν το έτερον της συζυ

γίας μέλος εις ανάζεσιν πάθους τυγχάνη, μηδε λοι

δορώσι και κακώσι, και ταύτα ενώπιον των ιδίων τέ

κνων, ή οικετών, ή άλλων άνθρώπων κάν δε ηγήται

δίκαιον δηλώσαι την εαυτού προς το ομόζυγoν λύ

πην, κατ' ιδίαν μεταξύ αμφοτέρων μόνων γινέσθω, ει

μή το πραχθέν μείζονος αυστηρότητος δέοιτο. Και αει

μεν ενεργόν φαίνεσθαι δεί την των συζύγων αγάπην εν

τη προς αλλήλους διαγωγή, μάλιστα δε, εν τοις λυ

πηροις, α συμβαίνουσιν, ή αυτοίς, ή τοίς τέκνοις αυτών,

ή τοις κατ' οίκον πράγμασι το γαρ εν τοις δεινοίς αλ

λήλους εγκαταλείπειν, χωρίς παραμυθίας τε και αντι

λήψεως, ή και λυπείν μάλλον αλλήλους δι' ελέγχων

και άλλων κακώσεων, τούτο ουχ απλώς αμαρτία, αλλ'

απήνεια και θηριωδία το γαρ του Αποστόλου κλαίειν

μετά κλαιόντων, και χαίρειν μετά χαιρόντων (α) ει και

πάσι προσήκει, αλλά τους συζύγοις φαίνεται καθήκον

ίδιον, ώστε συμμετέχειν αλλήλοις της τε ευτυχίας και

της δυστυχίας, συναντιλαμβανομένους αλλήλων εν πάση

(α) Ρωμ. ιβ. 15,
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ανάγκη, και εν παντί κινδύνω. Τελευταίον δε, το θέλημα

και η εντολή του Σωτήρος ημών Θεού εστιν, ίνα ή

των συζύγων πίστις και αγάπη απομίμησις ή και φα

νέρωσις της εκείνου προς την εαυτού εκκλησίαν αγά

πης, υπέρ ης θανάτω παρέδωκεν εαυτόν. Της τοιαύτης

δ' αγάπης εστί και το μηδέν αλλήλοις αποκρύπτειν,

μηδε κατ' ιδίαν γνώμην ορίζειν τα κατά την οικίαν, χω

ρίς της του ετέρου γνώσεώς τε και συναινέσεως πολ

λάκις γαρ ταύτα διαφωνίας τε και λύπης, και ταραχής

και λοιδορίας, έστι δ' ότε, και χωρισμού αφορμή γίνεται.

S. 19. Περί των ιδίως τώ ανδρι καθηκόντων,

Κατά τον θείον λόγον, ο ανήρ εστιν η κεφαλή της

γυναικός, ου γάρ, φησιν, εκτίσθη ο ανήρ διά την γυ

ναίκα, αλλ' η γυνή δια τον άνδρα (α) τούτου ένεκα

και μειζόνων ήξίωται χαρισμάτων πνευματικών, ώς επί

το πολύ, ει μη της τελειοποιήσεως αυτών ολιγωρεί, και

προστάτης εστί και χορηγός της τροφής και της οικίας,

ώς μείζονος ρώμης και θάρρους λαχών παρά της φύ

σεως, εξ ου και δήλον, ότι εις αξίωμα προώρισται

ο ανήρ κρείσσον της γυναικός, και διατηρείν αυτό οφείλει

διά παντός τη της φρονήσεως υπεροχή, και τη της

γνώμης σταθερότητι, και τη του βίου χρηστότητι το

γαρ εν τούτοις απολείπεσθαι της γυναικός, ατιμία και

όνειδος αυτώ εστίν. Ου χρή δε την υπεροχήν δεσπο

τικώς τε και αυστηρώς δεικνύναι, αλλ' ίσα και εαυτώ την

γυναίκα τιμάν, και ώς πιστον του βίου συνοδίτην και

εταίρον, και ώς παρά του Θεού δεδομένην αυτώ βοηθόν

ηγείσθαι, και φιλεϊν αγάπη ιερά, και φιλοφρόνως αυτή

(α) Α', Κορ. ιά. 9.
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χρήσθαι, και τώ θελήματι αυτής συγκαταβαίνειν, εάν

μη άλογον και αθέμιτον ή, και τη συμβουλή δε και τη

γνώμη αυτής προσέχειν. Εάν δε ανόητος ή και αδιάκρι

τος εν τοις θελήμασι και ταις επιθυμίας, και απρεπή

και βλαβερά ζητή, ουκ έτι καθήκον του ανδρός υπα

κούειν αυτή, αλλά μάλλον διδάσκειν και διορθούν το

φρόνημα μετά της δεούσης συγκαταβάσεως. Έτι δε

καθήκει τώ ανδρι, ώς ισχυροτέρω και συνετωτέρω, τη

της γυναικός ασθενεία συγκαταβαίνοντα, καλύπτειν αυ

την τώ της αγάπης πέπλω, και ευθύνειν και την γυ

ναίκα, και όλον τον οίκον, και υπέρ αυτών αμύνεσθαι,

και ταναγκαία παρέχειν, και την οικονομίαν επιτηρείν,

ίνα, και αρθέντος αυτού όπωςδήποτε, υποστήριγμά τι

και βοήθεια αυτούς υπολείπηται. Ταύτα πάντα του αν

δρός καθήκοντά εισιν ίδια, ών επιμελείσθαι χρή' ουχ

ότι μόνος και καθ' εαυτόν ενεργείν τα πάντα οφείλει,

μηδέν της γυναικός και των άλλων των κατ' οίκον συντε

λούντων, αλλά τουναντίον πάσι τούτοις καθήκει προ

θύμως υπηρετείν και συνεργείν τώ οικοδεσπότη αυτού

μεν γάρ έστιν, ώς κεφαλής του οίκου, το κυριώτατον,

ήτοι οδηγείν αυτούς ώς υπηκόους, και ενθαρρύνειν

κρείττονι φρονήματι, και συνέσει των δε υπακούειν και

προθύμως τα παραγγελλόμενα επιτελείν. Τούτο δηλοί

ή των καθηκόντων διάνοια, τούτο προσήκει τώ του

ανδρός ήθει, ώς ηθικής του οίκου κεφαλής.

S. 20. Περί των ιδίως τη γυναικί καθηκόντων.

Η γυνή, ώς αύθις ο θείος Απόστολος διακελεύεται,

έστω τώ ανδρι, ώς και η εκκλησία τό Χριστώ κατά τε

το σέβας, και την τιμήν, και την πρόθυμον υπακοήν,

και κατά την θερμην προσκόλλησιν και αγάπην. Και

Αο

Ψ

\

ί,
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το μεν προθύμως κατά πάντα τα δίκαια και εύλογα

υπακούειν τώ ανδρι την γυναίκα, ώς κεφαλήν αυτής

αυτόν και προϊστάμενον γινώσκουσάν τε και τιμώσαν,

απαραιτήτως αναγκαίον ομολογείται χωρίς γάρ υπα

κοής, ουδεμία ούτε τάξις, ούτε ειρήνη αν είη εν τη οι

κία, το δε θερμώς αγαπάν και προσκολλάσθαι αυτώ

ανακουφίζει τα βάρη, και γλυκαίνει τάς αηδίας και πι

κρίας του βίου και έξεστι μεν αυτή, ιδούση μωμητόν

τι εν τώ ανδρι παραινέσαι, και μέμψασθαι, αεί δε μετά

διακρίσεως, και οιονεί μετά παρακλήσεως γινέσθω γνω

στον γαρ, κατά την μαρτυρίαν και της αγίας Γραφής, ότι

μείζον αγαθόν τη οικία προσγίνεται, και πλείω των ε

λαττωμάτων διορθούνται διά της κατά φιλίαν παραι

νέσεως, και της του παρατηρηθέντος ελαττώματος α

ποσιωπήσεως, και της υπενδόσεως και παραβλέψεως,

ή διά της έριδος και φιλονεικίας και της πεισμονής και

της διαμάχης. Έτι δε και το μη άκλητον επεμβαίνειν

τοις τώ ανδρι ιδίοις έργοις και πράγμασιν, αλλά τα ε

αυτής επιμελέστερον πράττειν, μηδε δαπανάν τι κρύφα

του ανδρός, μήτε εκ της κοινής, μήτε εκ της τώ ανδρι

ιδίας, ήκιστα δε εκ της επιτετραμμένης αυτή προς οι

κονομίαν, περιουσίας, φεύγειν δε και πάσαν υπεραίρουσαν

τα κατ' αυτούς πολυτέλειαν, και τας ασχολίας τας

προς παιδιάν, ή διάχυσιν μόνην ούσας, μηδέν δε τη

της οικίας ευδαιμονία συμβαλλομένας, και τηρείν εν

πάση τη διαγωγή ευσχημοσύνην και καθαριότητα, την

τώ γένει και τη καταστάσει αυτής μάλιστα προσ

ήκουσαν, και το οικουρείν και επιμελείσθαι εν τη οι

κία των της χριστιανικής αγάπης έργων, και τύπον

γίνεσθαι των οικείων εν τη ευσεβεία και τη φιλοπονία

και τώ θείω φόβω, οδηγούσαν εν καιρώ και εθίζουσαν

εν τούτοις τα εαυτής τέκνα, ταύτα πάντα ίδια όμο
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λογούνται τη γυναικι καθήκοντα. Κατά ταύτα δε τα

αξιώματα και τα καθήκοντα βιούντων του τε ανδρός και

της γυναικός, τότε και ο οίκος και τα τέκνα αυτών έσονται

οία δεί, κατάγε την αυτών τάξιν τε και κατάστασιν.

Πολλών δε αμαρτημάτων και παραβάσεων των καθη

κόντων οτε μεν υπό του ανδρός, οτε δε υπό της γυ

ναικός γινομένων, εν τούτω μεν δι' έλλειψιν συνέσεως, εν

εκείνω δε γνώμης αγαθής, πολλά των ειρημένων παραγ

γελμάτων πολλάκις εν τη πράξει μεταβάλλονται και

μεταποιούνται αναγκαίως, ώστε το έτερον της συζυ

γίας μέλος διά την του ετέρου αναξιότητα, ή αμέλειαν,

των μη προσηκόντων αντιποιείται δικαιωμάτων, ή τα

μη επικείμενα αυτώ καθήκοντα αναδέχεται, ίνα μη ή ει

ρήνη διαταραχθή, και ο οίκος εις όλεθρον και αφα

νισμόν έλθη. -

S. 21. Κανόνες είς εκλογήν συζύγου.

Εν ταίς του γάμου συζυγίαις ου μόνον αυτοίς τοίς συ

ζευγνυμένοις, αλλά και τοις αυτών τέκνοις, και τη πολι

τεία και πάση τη ανθρωπότητι ώς πλείστα λυσιτελεί το

ορθήν και δικαίαν και προσήκουσαν γίνεσθαι την αίρεσιν.
ρ/ 8' ν " "ν» ν ν

Οπως ούν τοιαύτη γίνηται, πολλής δείται συνέσεως και

προνοίας, και κατά τινας ανωμολογημένους ώς ορθούς

κανόνας τους επομένους γίνεσθαι το γαρ εν τοις τοιούτοις

αυτοσχεδιάζειν, και τη τύχη, ή τη απλή κλίσει έπεσθαι επι

σφαλές μάλιστα, ώς και επιτυχείν, αλλά και αποτυχείν ε
Α' ν ρ Ν Α Α' φ ? w β' W. ι r"

πίσης δυνατόν. Οι δε κανόνες τούτου εισι, Α', Μή προ ω

ρας, μηδε πρίν τά τεδκαιώματα και τα καθήκοντα του γά

μου γνώναι καλώς, εις κοινωνίαν αυτού έρχεσθαι. Β',Ανα

λογίσασθαι πρότερον το βάρος, και επιστήσαι σπουδαίως

τον νουν, ει ικανός βαστάσαι. Γ, Το επί γνώμη αγαθή και

"
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αρετή ανυποκρίτω εγνωσμένον, και προς την εαυτού τάξιν

και το έργον προσήκον μάλλον αιρείσθαι. Δ, Εν τη αιρέσει

μέτρον τηρείν το μεταξύ ελαφρίας, και της άγαν μι

κρολόγου παρατηρήσεως. Ουδέποτε δε μεγάλα προσ

δοκάν έστι γαρ και μένει αεί άνθρωπος το της συ

ζυγίας πρόσωπον, και ουδείς υπό τον ήλιον ελλείψεως

χωρίς ευρεθήσεται, αλλ' εν τω μάλλον, ή ήττον αγαθώ

ή διαφορά υφίσταται. Ε, Μηδέποτε πράγματι ούτω

σπουδαίω αβούλως επιχειρείν, αλλά συμβουλεύεσθαι πι

στοίς και χρηστοίς ανδράσι, τοις καλώς γινώσκουσι και

σε αυτόν, και ο διανοείσαι ομόζυγoν ελέσθαι, και πάντα

τα κατά σε, και συμβουλεύειν σοι τα βέλτιστα αιρουμένοις.

ς, Εν τη εκλογή φυλάξασθαι από της ορέξεως των ε

πιθυμιών, και από της ψευδούς επιφανείας, ήτις ταχέως

παρέρχεται. «Ψευδείς αρέσκεια, και μάταιον κάλλος

γυναικός γυνή γαρ συνετή, φοβουμένη κύριον, αύτη υ

μνηθήσεται » (α). Ολως δε εν τη συζύγου αιρέσει την

εφησυχίας σκέψιν μάλλον, ή την φαντασίαν τε και την

φιληδονίαν ενεργον είναι δεί, Ίνα δε ο γάμος κύριός τε

και τέλειος ή, απαιτείται ά, μηδεν των του γάμου κω

λυμάτων παρείναι β, ή των γονέων, και εν τοις ορ

φανούς και ανηλίκοις ή των κηδεμόνων αυτών συναί

νεσις γ', άδεια παρά της εκκλησιαστικής αρχής δ', ή

ιερατική ευλογία. Τών δε τον γάμον διαλυόντων κυρι

ώτατά εισιά, η λαγνεία β', ή της κοινής περιουσίας ά

λογος διασπάθησις γ', ή προς την μέθην, ή άλλην τινά

των φαύλων έξεων ροπή δ', το ισχυρόγνωμον, και το

σκαιόν, και το ψεύδος, και η δυσπιστία, και η ζη

λοτυπία έ, ή φανερά και ελευθέρα συνδιαγωγή ετερο

γενέσι πρωσώποις, και αι μυστικαι συνεννοήσεις και συν

(α) Παροιμ. κθ'. 30.
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ναντήσεις κ.τ.λ. πολλάκις δε και δυσμενών ανθρώπων

φλυαρία και συκοφαντίαι πάντα γάρ ταύτα αφορμήν

πολλάκις παρέχουσιν εις διαφωνίας και έριδας, και α

ποστροφήν προς αλλήλους, και ψυχρότητα, και μίσος

και πικρίαν και κάκωσιν, και την του γάμου ευδαιμο

νίαν αφανίζουσι, και ταύτα, όταν ένθεν μεν η αγαθή

προαίρεσις του ανελείν τα τοιαύτα, εκείθεν δε η διάκρισις

και η συγκατάβασις και η υπομονή ελλείπωσι.

S. 22. Περί της διαζεύξεως.

Τον κατά νόμους τελεσθέντα γάμον αχώριστον δεί

και αδιάζευκτον δια τέλους μένειν κατά τον κανόνα
«Α ' w r y" η

« α γάρ, φησιν, ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωρι

ζέτω » (α). Αλλ' όμως ουμβαίνει ενίοτε τον χωρισμόν

ούτως αναγκαίον είναι, ώστε χωρίς αυτού αμφότερα
w / Α" ν". φ Α'

τα μέλη της συζυγίας εις όλεθρον και απώλειαν περι

στηναι κινδυνεύουσιν υπό της διαφωνίας. Οταν γαρ

άπαξ όθεν δήποτε εις τούτο χωρήσωσιν, ουδέν έτερον

υπολείπεται, η καρτερία και υπομονή ιώβειος, ή χωρισμός

τέλειος απ' αλλήλων και τούτο άρα εστί το λυπηρό

τατον αλέξημα της εν τώ γάμω επιγενομένης διαφω
Α' ν 3 9 2/ αν " * w 1

νίας, πλην αλλ' όμως ουκ έξεστι χωρείν επ αυτό, ει μη

εν τη εσχάτη ανάγκη, και επεί παντί τρόπω πρότερον

πάντα τα άλλα προς την αποκατάστασιν της συμφω

νίας φρούδα και ατελεσφόρητα εδείχθη. Διττώς δε γέ

νοιτ' αν ο χωρισμός, ή πρός καιρόν, ή διά παντός το

μεν, ίνα πείρα γένηται, μη κατά μικρον, της διαφω

νίας και της οργής λωφησάσης, προς την ένωσιν αύ

θις διατεθώσι και ούτος από κλίνης και τραπέζης κα

(α) Ματθ. ιθ'. 6.
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"

λείται χωρισμός, ο δε διά παντός, επειδαν τελεία ή

διάζευξις, και της κατά τον γάμον σχέσεως αναίρεσίς τε

και διάλυσις διά παντός του βίου. Πότε δε, και όποτέρω

τούτων χρήσθαι δέον, υπό του κανονικού δικαίου δι

δάσκεται. Ουδέποτε δε επιχειρείν έξεστι τoις συζύγοις

χωρισμώ αφ' εαυτών, χωρίς της προσηκούσης αρχής,

ήτις επιμελώς πρότερον εξέτασιν ποιείται, πριν ή πρά

ξη τι ώρισμένον περί αυτής, ώς γαρ ιεράν την του

γάμου σχέσιν, και ασφαλή δεί είναι, και τη εκάστου

γνώμη μή αφίεσθαι. Ουδ’ αυτή δε η αρχή, μη ζητη

θείσης της διαζεύξεως υπό του ετέρου, ή και υπ' αμ

φοτέρων των μερών, διαζεύξαι τινα δύναται. Εί τις oύν

οίεται δικαιούσθαι τον χωρισμόν αιτείν, από της αρ

χής αιτείτω μετ' επιεικείας και συγκαταβάσεως, και

μή εν τη ορμή της οργής, ίνα μη κίνδυνον τώ αν
Υι

θρώπω, ή τη δικαιοσύνη και τη χρηστότητι επαγάγη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

S. 23. Περί των αμοιβαίων καθηκόντων ά, των
Α \ ν γ Α' \ - ι

γονέων προς τα τέκνα, β', και των τέκνων

προς τους γονείς.

Τοίς γονεύσιν, ώς κοινή αμφοτέρων γνώμη εις το εί

ναι τα τέκνα παράγουσι, καθήκον αυτοίς και επιμελείσθαι,

όπως η δοθείσα αυτοίς ύπαρξις αληθής γένηται ευερ

γεσία, και μη άχθος λυπηρόν ου μόνον δε καθήκον,

αλλά και δίκαιον και φιλάνθρωπον. Αναγγέλλει δε τούτο

η άπλαστος φυσική ορμή, ής την φωνήν και οι άγριοι

συνίασιν αντιλαμβάνονται γάρ κακείνοι των γεννωμέ

νων, και τρυφερώς περιθάλπουσι και τρέφουσι, μέχρις oύ

αντιλήψεως και τροφής δέονται, πόσω δή μάλλον προσ
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ήκει τοίς εν πολιτεία και ημερότητι βίου ζώσι προσ

έχειν ταύτη και ακολουθείν, εν οις και υπό του λόγου

υποστηρίζεται τε και κανονίζεται ; Και έγνωσαν μεν πάν

τες άνθρωποι απ' αρχής και ώμολόγησαν το καθήκον τούτο,

αλλά και ο θείος λόγος τρανώτατα την εκτέλεσιν αυ

του διακελεύεται, και η φυσική των παίδων ασθένεια

την ανάγκην αυτού αποδείκνυσι, πάντων γαρ μάλιστα

εν αρχή της ζωής δέονται τα του ανθρώπου τέκνα της

παρά των άλλων θεραπείας και αντιλήψεως, ώς πάν

των ασθενέστερα των κτισμάτων βοηθείν εαυτοίς, και

πλείονα χρόνον εν αυτή διαμένοντα. Ως τοιαύτα ούν

της ανθρωπότητος μέλη, δικαίως τε και ευλόγως πάνυ της

παρά των άλλων βοηθείας τε και αντιλήψεως τη ακου

σία αυτών ασθενεία αντιποιούνται, και ουδενί άλλω το

καθήκον επίκειται της αντιποιήσεως ταύτης - επακούειν

και το ικανόν ποιείν, ή τοίς γονευσιν αυτούς τους το πρώ

τον της ζωής σπέρμα οικεία βουλήσει καταθεμένοις.

Και το μεν καθήκον παρά πάντων γινώσκεται και

ομολογείται, ζητείται δε μόνον η περίληψις αυτού.

Προς τούτο τοίνυν φαμεν, ότι οφείλεται τοίς τέκνοις ά,

ή συντήρησις β, η τροφή γ', ο ιματισμός δ, η α

ναγκαία θεραπεία έ, ή του όλου διάπλασις τε και δια

μόρφωσις, ίνα και σώμα και πνεύμα, όπερ δεί και ώ

ριστα γενέσθαι, αναδειχθώσιν, η συντομώτερον φάναι,

οφείλεται τοίς τέκνοις υπό των γονέων ή ανατροφή αύτη

γαρ πάντων των ειρημένων περιληπτική και ταύτης δε

το μεν φυσικόν, το δε ηθικόν, είπoι δ' άν τις και πο

λιτικόν και θρησκευτικόν τέλος δ' αυτή το τη ανθρω

πότητι μέλη χρήσιμα περιποιήσαι, και το εν αυτή θείον
" Α' 3 / \ ρ" ν «Ν" " - ν

αφομοιωμα ανακαινίζειν. Και ο καιρος ο αυτής, κατα

την της παιδαγωγίας επιστήμην, διαιρείται, όπως κατά

την χρείαν των ανατρεφομένων, ότε μεν του φυσικού
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μάλλον, ότε δε και του ηθικού, έτι δε και του πολικικού

και θρησκευτικού επιμέλωνται. Και πρώτον μεν καιρόν

της ανατροφής λογίζονται, τον από της πρώτης αυτών

υποστάσεως, μέχρις ού οι παίδες λαλείν άρξωνται. Εν

τούτω δε τω χρόνω καθηκόν εστι των γονέων ά, προσέ

χειν και φυλάττεσθαι απο πάντων, όσα αν αυτούς ανε

πιτηδείους καταστήσαι δύναιντο εις την γέννησιν βρεφών

υγιών τε και ρωμαλαίων και ευ πεπλασμένων τοιαύτα

δ' εισίναι σφοδραι παθήσεις και ερεθισμοί της ψυχής

υπό θυμού και οργής και λύπης και των τοιούτων, αι

πολυφαγία και πολυποσίαι, η εκ της περί τα αφροδί

σια ακρασίας εξάντλησις των κρατιστων τε και ευγε

νεστάτων χυμών και δυνάμεων, τα δυστοκίαν εμποιούν

τα, και εν τω τόκω, ή μετά τον τόκον, κίνδυνον τη υγιεία

ή τη ζωή επάγοντα β, επιμελείσθαι πάντων των προς

την χρείαν και την ανάπαυσιν των βρεφών αναγκαίων,

οιον κοιτίδος καθαράς, τροφής υγιεινής τε και προσφόρου,

θερμάνσεως κ.τ.λ. περί τούτων διδάσκει εις πλάτος ή παι

δαγωγία. Δεύτερος δε καιρός ορίζεται, αφ' ού αν οι παίδες

άρξωνται νούν ίσχειν, και τώ λόγω χρήσθαι, μέχρις αν εις

τελείαν και ανεξάρτητον χρήσιν αυτού αφίκωνται. Κατά

δε τον καιρόν τούτον σύμμικτον είναι δεί την ανατροφήν,

ήτοι φυσικήν και ηθικήν, και νυν μεν ταύτης, νύν δ' εκείνης

μάλλον επιμελητέον κατά την χρείαν. Ου καλόν δε ρα

δίως χερσίν αλλοτρίας επιτρέπειν τα τέκνα, αλλ' αυτούς,

ει δυνατόν, οδηγείν και μορφούν ει δε μή, προνοείν γούν

επιμελώς περί του σπουδαιοτάτου τούτου πράγματος

εκ γαρ της κατά τον χρόνον τούτον οδηγίας τε και δι

ευθύνσεως, ή τε πρόσκαιρος και η αιώνιος αυτών ευδαι

μονία ήρτηται εν αρχή γαρ άμοιρα όλως εισί τα τέκνα

μορφώσεως και βίου ανθρωπίνου, και ουδένα κανόνα έ

χουσι φυλάττειν, ουδε κίνδυνον οίδασι φεύγειν, αλλά τη
1. - 29
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Α' W

συνετή οδηγία, και τη διηνεκεί επιστασία, και διορθώσει4

w 2 «Α μ'

κατά μικρον, εις ο προώρισται, προβαίνει. Τίς δ' άν άλλος

βουληθείη μάλλον, ή δυνηθείη παρασχείν ταύτα πάντα

τοις παισιν, ή οι γονείς αυτών ; τοις γαρ αλλοτρίοις

πολλάκις μεν ελλείπει η ικανότης και η αναγκαία γνώσις,

πολλάκις δε και η αγαθή θέλησις διό και ου χωρίς α

νάγκης επιτρέπειν δεί άλλοις την των ιδίων τέκνων αγω

γήν, ουδούτω παντελώς, ώςτε μή και αυτούς συνεργείν τι.

S. 24. Συνέχεια του αυτού,

Εν μεν ούν τούτω τω χρόνω προσέχειν δεί μάλιστα,

ίνα μακράν των παίδων απελαύνωσι πάν το την υγι

είαν, ή την ζωήν, ή το σώμα αυτών βλάψαι δυνάμενον,

παρέχωσι δε τα προς υγιείαν, και άσκησιν, και ευκαμ

ψίαν του σώματος επιτήδεια, και τα πάσαν αυτού την

ουσίαν εις ενέργειαν και επιμέλειαν κινούντα. και όλως

εν τη αγωγή αει δει την μέσην βαδίζειν, μήτε προς

την μικρολόγον στενοχωρίαν αποκλίνοντας, μήτε προς

την τελείαν αμεριμνίαν, και μήτε προς την άγαν μαλ

θακότητα, μήτε προς την σπαρτιατικήν αυστηρότητα,

αλλ' ανάλογον ταις δυνάμεσι, και τη ηλικία, και τους

πνευματικοίς χαρίσμασι, και σταθεράν, και ομαλήν, και

κανόσι διδοκιμασμένοις επερειδομένην είναι δεί την δί

αιταν και αγωγήν. "Αμα δε δεί και, της ηλικίας συγ

χωρούσης, διδάσκεσθαι τους παίδας ου μόνον τα τη υ

γιεία του σώματος και τη προσκαίρω αυτών ευτυχία

επιτήδεια, αλλά και τα προς την κρείττονα κλήσιν αυτών

φέροντα. Προς ταύτα πάντα συνεχώς δεί τρέπειν την

προσοχήν αυτών, και εν καιρώ εθίζειν αυτά και φρονείν

κα πράττειν κατά κανόνας, εικαι κατ' αρχάς, ου συνίασι τον

λόγον,δι δν ούτω δείφρονείν και πράττειν κατά μικρόν γαρ,
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αναπτυσσομένου του λογικού, το μηχανικώς πράττειν πα

ρέρχεται, η δε περί το λογίζεσθαι και πράττειν ευθύτης,

έργον ούσα πρότερον τυφλής συνηθείας, της κατά γνώμην

και προαίρεσιν ενεργείας ύστερον γίνεται. Και εθίζειν

δε χρή τους παίδας εν αρχή ορθώς χρήσθαι ταίς ευγενε

στέραις των αισθήσεων, οιον τη οράσει, τη ακοή, και τη

γεύσει ούτω γαρή αντίληψις και η προσοχή και η διάκρισις

οξύνεται και ακονάται και τούτων τη ασκήσει αποχρώντως

ήκονημένων, και τας των πραγμάτων ομοιότητας και

διαφοράς διακρίνειν, των δε καθ' εκάστην όρωμένων, η

ακουομένων, και των λεγομένων, ή πραττομένων, κατά

μικρόν ορθήν την γνώσιν κτάσθαι, όπερ δη μεγάλην έχει

ροπήν προς όλον τον βίον και προς την του πνεύματος α

νάπτυξιν και την τάσιν, προς ήν ύστερον τείνει. Έτι δε

δεί εν καιρώ και εις εαυτά και εις την ιδίαν αυτών αυ

τενέργειαν τρέπειν την των παίδων προσοχήν, ώστε μαν

θάνειν κατά μικρόν και λέγειν και πράττειν κατά τινας

δεδοκιμασμένας και ασφαλείς αρχάς και ανακρίνειν

δ’ αυτούς περί των λόγων, ους προφέρουσι, και περί

των πράξεων, ας πράττουσιν, οίαι δήποτ' αν ώσιν, ίνα

γνώ τις, ει αποχρώντως τα λεγόμενα και πραττόμενα

γινώσκουσιν, ή ού, και ποια ταύτα, ίνα και διορθούν

έχη τα διορθώσεως δεόμενα, και οδηγείν αυτούς εις την

φρόνησιν και την παραδοχήν υγιεστέρων αξιωμάτων

ούτω γάρ και το υγιές φρόνημα αυτών υπέρ της α

ληθείας και κατά του ψεύδους, υπέρ του δικαίου και

κατά του αδίκου, υπέρ του ευπρεπούς, και κατά του

απρεπούς, υπέρ της αρετής και της ευγενείας του ήθους

εγείρεται και κρατύνεται. Ασκείσθαι τοίνυν δεί, και μά

λιστα καθ' όσον εις την του λογικού χρήσιν προβαίνου

σιν, εν τη ορθή πάντων τούτων τιμή και διακρίσει χωρίς

γαρ της τοιαύτης ασκήσεως, ουδ' εαυτοίς εν τω βίω

29*
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έσονται χρήσιμοι, ότι η γνώσις μόνη φυσιοί κατά τον

μακάριον Παύλον.

S. 25. Ετι δε προς τούτοις και διδάσκειν αυτούς χρή τους

λόγους δι ους ούτω και ουκ άλλως δεί και φρονείν και

πράττειν, ότι ου το πρόσκαιρον συμφέρον, ουδε το σωματι

κον όφελος, ουδε την εφετην ημίν ηδονήν είναι δει το κινούν

ημάς αφοράν προς την αλήθειαν, και το δίκαιον, και το πρέ

πονεν τώ διανοείσθαι και λέγειν και πράττειν, αλλά το της

ημετέρας λογικής φύσεως αξίωμα, και ο ύψιστος ημών

προορισμός, εις δν δει επείγεσθαι πάντας ημάς και ότι εν

πάση αρετή εξομοιούσθαι δεί επί μάλλον και μάλλον τώ

πατρί ημών τώ εν τοις ουρανοίς, ο δ' απολειπόμενος τού

του, και μη προβαίνων καθ' εκάστην προς το τέρμα, με

γίστην εαυτόν ζημιοί ζημίαν εις τον αιώνα. Ταυτά εισι τα

προς την δικαιοσύνην και την ηθικότητα αληθή και α

σφαλή αξιώματα, εφ' οίς ουδέποτέ τις ερυθριάσει, αλλ'

αει και πανταχού φανερούν και ομολογείν αυτά δύνα

ται, ώς διατηρούντα πανταχού την ισχύν και σταθερό

τητα αυτών, αιώνια και αναλλοίωτα όντα, καθάπερ και η του

Θεού ουσία και η ανθρωπίνη φύσις, εξ ών λαμβάνονται. Α

ναγκαίον δε τηχρηστή και ηθική των παίδων αγωγή συνεί

ναι αχώριστον και την θρησκευτικήν, ώς εκ των ειρημένων

δηλούται χρηστότης γαρ και ηθικότης, χωρίς θρησκείας,

ουδέν εισιν, ή λέξεις κεναι χωρίς εννοίας τε και σημα

σίας. Επει δε ο Θεός εστιν αεί και μένει της ανθρω

πίνης γνώσεώς τε και αγάπης κυριωτάτη υπόθεσις, αναγ

καίον και τους παίδας εν καιρώ μανθάνειν, κατά το δυ

νατόν, γινώσκειν τον Θεόν, και οικειούσθαι αυτώ, ώς

πανσόφω και παναγάθω πατρί, τα πάντα γινώσκοντι,

και περί πάντων προνοούντι, και πανταχού το άριστον

διατάττοντι οπο γαρ την εικόνα ταύτην ράστά τε και

ασμένως αντιλαμβάνονται και οι παίδες της του Θεού
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ιδέας, και κατά πάσαν πείραν, καλλίστην τε και σω

τήριον έχει ροπήν αύτη εις πάντας ανθρώπους, ώς εμποιούσα

ά, σέβας και φόβον υιού προς αυτόν β', πεποίθησιν

ταθεράν γ', αγάπην ζωηράν και προσκόλλησιν ενδό--

μυχον εις αυτόν, και όλως όλον το του ανθρώπου φρόνημα

μέγα και κράτιστον ζωοποιούσα, Δια τούτο και γνω

ρίζειν εν καιρώ τοις παισι την του Θεού ιδέαν, και

προσοικειούν αυτή αυτούς οφείλουσι, και διδάσκειν τα

πάντα εις αυτόν αναφέρειν, και πάντα εξ αυτού πα

ράγειν, και θεωρείν αυτόν, και λατρεύειν, ώς αόρατον

μεν αυτόν όντα, ορώντα δε πάντα και ανταμείβονται

εν γαρ τω Θεώ μόνω είη αν και χρηστότης ασφαλής

τε και μόνιμος, χωρίς δ' αυτού, ούτε μέτρον αυτής α

σφαλές, ούτε αίτιον ζωοποιούν, ούτε τέλος και όφελος

αυτής μέγα υπάρχει. Το δε κατά την θρησκείαν, επι

μελείσθαι δεί αυτών εξ αρχής, όπως το πράγμα αυτό

από του απλού τύπου, και την ουσίαν από της ψευδούς

επιφανείας, διακρίνειν έχωσι πάντα γαρ δεί εν τώ αν

θρώπω περιλαμβάνειν την θρησκείαν και ζωοποιείν, και

φρόνημα και πράξιν εν πάσιν ορίζουσαν, και την του

Θεού ιδέαν εν πάσιν είναι τό αληθινό προσκυνητή του

Θεού και αρχέτυπον και σκοπόν το γαρ ήθος και η

χρηστότης του αληθινού προσκυνητού εν τούτω μάλιςα

φανερούται, εν τω σπουδάζειν, ίνα, ην έχη περί Θεού

ιδέαν, ώς της υψίστης σοφίας και αγαθότητος και δι

καιοσύνης και αγιωσύνης, ταύτην εν τώ πρακτικό βίω,

όσον εφικτόν, δηλοί. Και το φύσει δ' αυτών φιλο

μαθες αναγκαίόν εστιν εν τω χρόνω τούτω διατρέφειν .

και υποθάλπειν, ου μέν τοι πλέον του προσήκοντος τοις

τηλικούτοις, ουδ' αποστοματισμοίς μακρούς και συνε

χέσιν επιβαρύνειν αυτούς ουδεν γαρ όφελος των αδια

νοήτων αυτοίς λέξεων, αλλ' η ούτω περιποιηθείσα ε
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» ν / ν / ν "

πιστήμη χωρίς πνεύματος και ζωής εστί. Και τούτω

δε μάλιστα δεί προσέχειν εν τη της θρησκείας διδασκαλία

ή γαρ τοιαύτη αμεθοδία αηδίαν κοινώς προς αυτήν εμ

ποιεί, και προσκυνητάς ψυχρούς και υποκριτάς αποφαί

νει τους παίδας, πολλάκις δ' επί τέλους, και μίσος εν

τίκτει, και καταφρόνησιν της θρησκείας,

S. 26. Και τηρείν δε εν τω χρόνω τούτω τους παίδας

δεί, πρώτον μεν, από των φυσικών της υγιείας και ευ

εξίας του σώματος κινδύνων, είτα δε, και από του της

ηθικής διαφθοράς μιάσματος το γαρ φιλομαθές και

φύσει μιμηλόν ζωηρότατον πέλει τους τηλικούτοις, και

ράστα, α αν βλέπωσι και ακούωσι, μανθάνουσί τε και

μιμούνται όπερ έχει μέντι και αγαθού, έχει δ' όμως

και κίνδυνον ου μικρόν ει μεν γαρ εν χρηστοίς τε και

αγαθοίς ανθρώποις διάγουσι, ταχέως αυτούς εις μόρ

φωσιν άγει εάν δε φαύλα ακούωσι και ορώσι, τάχιστα

και διαφθείρονται. Τον δε κίνδυνον επάγει τους τηλι
Α' ν ρ» αν 2 και 3 " γ μ' > Α'

κούτοις μάλιστα ή των αρρένων και θηλέων αφύλακτος

συναναστροφή, ή μετ' αλλήλων ή μετά των θεραπόντων

συγκοίμησις, αι των σκαιών και φαύλων ανθρώπων ά
4 w

σεμνοι και αισχραι ομιλία και τα παραδείγματα, και
σ' ν μ' Υ Α' ν ΥΝ - γ Α σ'

αι των ενηλίκων ελεύθερα επί παιδιά αναστρoφαι, αι

δημόσια οργήσεις, υπό των παίδων θεωρούμεναι, καιρχη 3, ρ W 2

τελευταίον λόγοι και έργα ασεβείας και αισχρότητος

άλλων. Ουκ αδιάφορον δε προς την πλάσιν του ήθους

και η της αγωγής μέθοδος ει μεν γαρ εκ της αρχής

του ωφελίμου και τιμίου ορμάται και διευθύνεται, χρή

σιμοι μεν και δραστήριοι αποβαίνουσιν οι ούτως ανατρε

φόμενοι, ουχί δε και αγαθοί άνθρωποι, ώστε ταγαθόν

αιρείσθαι αεί και πανταχού, κάν μη υπ' άλλων θεωρώνται,

αλλά μόνην την εαυτών συνείδησιν και τον Θεόν μάρ

τυρα των πράξεων αυτών έχωσιν. Ειδέ τις τη αρχή
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της ευδαιμονίας προς την αγωγήν χρήσαιτο, μαλθακή

τότε γίνεται, και το μεν σώμα εξασθενεί, το δε πνεύμα

διαστρέφει, και όλον τον άνθρωπον ανεπιτήδειον αποφαίνει

εις το ενεργείν τα της αρετής καθήκοντα, ή αναλαμ

βάνειν και βαστάζειν βαρέα και διαρκή έργα. Η δ' αρετή

δι' αγώνος κατορθουμένη, θάρρους δείται, και ισχύος, και

καρτερίας, άπερ ουκ ένεστι τώ εν μαλθακότητι κατά

το θέλημα της σαρκός τραφέντι και αυξηθέντι,

S. 27. Περί του τρίτου γρόνου της αγωγής,

Ο χρόνος ούτος άρχεται μεν από της τελείας χρή

σεως του λογικού των παίδων, λήγει δε, όταν όλως

της πατρικής εξουσίας τε και κηδεμονίας απολυθώσιν.

"Οσον δεν τούτω τω χρόνω εις ηλικίαν και αληθή μόρ

φωσιν προκόπτουσι, τοσούτον και την της αγωγής μέ

θoδoν χρή μετριάζειν, και φιλικον ύφος αναλαμβάνειν,

μήδ' απαιτείν έτι παρά των παίδων, ώς εν τώ προτού

χρόνω, υπακοήν αυστηράν, αλλά πολλά και τώ λογισμώ

και τη διακρίσει αυτών εάν, ίνα και ιδείν έχη τις, πώς

αν εν ταις διαφόροις περιστάσεσι πολιτεύσαιντο. Και ει

μεν ίδoιεν, ότι ου καλώς, ουδ' ώς προσεδόκησαν, οδηγείν

αυτούς χρή και διευθύνειν, ου μην έτι ώς εξουσίαν

έχοντας δεσποτικήν, ήκιστα δε απειλαίς τε και ραβδι

σμούς, αλλά νουθεσίαις τε και παραινέσεσιν. Ούτω του

πράγματος ή φύσις απαιτεί ώς γαρ λογικοί, και την ε

αυτών συνειδότες αξίαν, και λογικώς οδηγείσθαι βού

λονται προς δε τον βία και αυστηρότητι αναγκάζοντα

βιαίως επανίστανται. Εν μεν ούν τούτω τω χρόνω ουκ ά

νευ ανάγκης προς βίαν δεί τοις παισι χρήσθαι ευερέθιστοι

γαρ οι τηλικoύτοι, και ραδίως κατεξανίστανται εάν δε και

βία χρήσασθαι ποτε αναγκαίον δοκή προς τους τηλι
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κούτους, μετά καταστολής φανεράς του πάθους γινέσθω,

μηδαμώς της τε επιεικείας, και της δικαιοσύνης, και

της ανθρωπίνης αξίας παρορωμένης ουδεν γαρ άλλο

τοσούτον ισχύει, ώς ή πείρα διδάσκει, απεώσαι πάσαν

αγάπην και σέβας από της ψυχής των παίδων, όσον

το τους εαυτών γονείς οράν, κακώς αυτοίς και μετ'

οργής χρωμένους, και ουκ έτι διά παντός του βίου

της ύβρεως επιλανθάνονται, αλλά δυσπιστία τις και α

ποστροφή, και καταφρόνησις ανεξάλειπτος εμφύεται

αυτών τη ψυχή. Αλλ' ουδ' αυ ανέτους παντάπασιν εάν

εκ συγκαταβάσεως και απλότητος δεί, αλλ' επαγρυπνείν

επί τάς επιθυμίας, και τα έργα, και τους λόγους, αυ

των, και επί τας φιλίας και τας συνηθείας, και μηδα

μώς απολείπεσθαι του κατέχειν αυτούς υπό επιστασίαν

τινα και τάξιν.

Πάντα ούν ταύτα οφείλονται τοίς τέκνοις υπό των

γονέων, διά τε την υψηλήν αξίαν και την κλήσιν του

ανθρώπου εν γένει, και διά το φύσει αδύνατον των

παίδων, άνευ της λογικής αγωγής, εις αυτήν αφικέσθαι.

Συνάπτοντες γαρ προαιρετικώς οι γονείς τον γάμον,

ομολογούσι τοις έργοις, ότι τη αυξήσει και τη συντη

ρήσει της ανθρωπότητος συντελέσουσιν, όπερ ουκ αν

άνευ της των ειρημένων καθηκόντων εκτελέσεως γέ

νοιτο το γαρ γεννάν, χωρίς του τρέφειν τα γεννηθέντα,

ουδεν ωφελεί, αλλ' ουδε το τρέφειν, άνευ του πε

ριποιείσθαι αυτά διά της λογικής αγωγής. Δια τούτο

και ο της φύσεως δημιουργός τηλικαύτην ενέσταξε ταίς

τών γεννητόρων ψυχαίς προς τα τέκνα στοργήν και κλί

σιν, συνωθούσαν αυτούς εις την των ειρημένων καθηκόν

των εκτέλεσιν, ει μη βιαίως ανθίστανται αλλά και τοις

τέκνοις ισχυράν ενέβαλε την κλίσιν προς τους εαυτών

γονείς και αύτη η αμοιβαία σφοδρά τε και τρυφερά
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κλίσις τον ήδιστον και ευποιητικώτατον αποτελεί σύν

δεσμον, ός συνέχει τούς τε γονείς προς τα τέκνα, και

ταύτα πάλιν προς εκείνους, ώστε θηριωδία ορθώς νο

μίζεται ή του συνδέσμου τούτου διάλυσις. Καθάπερ δε

εν αρχή είρηται, και υπό του ανθρώπου ανωμoλόγηται,

και υπό του θείου λόγου κεκύρωτα ταύτα τα των γο

νέων προς τους εαυτών παίδας καθήκοντα « Παίδευε

υιον, και αγαπήσει σε, και δώσει κόσμον τη ση ψυχή » (α),

« Οι πατέρες, φησί, μη παροργίζετε τα τέκνα υμών,

αλλ' εκτρέφετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου » (β).

Ο δε σοφος Σειραχ αποφαίνεται ούτω, « Κρείσσονείς

υιός δίκαιος, ή χίλιοι ασεβείς κρείσσον άτεκνον θανείν,

ή ασεβή τέκνα έχειν» (γ). Και εκ των νόμων άρα

της φύσεως, και εκ των λόγων του Θεού δηλούται

τρανώς το των γονέων προς τα τέκνα καθήκον, ότι

ουκ αρκεί μόνον της ζωϊκής ανατροφής επιμελείσθαι,

αλλά και της λογικής αγωγής της τη αξία και τη κλήσει

αυτών προσηκούσης, και τούτο πράττειν, μέχρις αν δυ

νηθώσι δι' αυτής, και φρονείν, και λέγειν, και πράττειν

αφ' εαυτών κατά την αξίαν και την κλήσιν του ανθρώπου,

και προς το κράτιστον τέλος προβαίνειν τε και προσεγ

γίζειν. Διο και ουχ όλον επράχθη το καθήκον, εάν φρον

τίζωσι μόνον, όπως φιλόπονά τε και επιτήδεια εν τω

παρόντι βίω και τη πολιτεία γένωνται, και άφθονον αυ

τοις περιουσίαν καταλίπωσιν, αλλά και περαιτέρω δεί προ

βαίνειν την του ανθρώπου αγωγην, ίνα κρείττων ή της

των κτηνών, και τη ανθρωπίνη φύσει εντελώς αρμότ

τουσα ο γαρ άνθρωπος, ώς εκ ψυχής τε και σώματος

συνιστάμενος, έστι μεν αισθητικόν, έτι δ' όμως και λογι

(α) Παροιμ. κθ'. 17. (β) Εφ, ς', 4, (γ) Σειρ. ις'.
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κόν ζώον, και ετέθη επί της γης, ουχίνα, διαμείνας ολίγον
Α' 3 " 2 ν. "y 3 W. «η Α' * *Υ *Υ 3 "ν

χρόνον επ' αυτής, ύστερον εις το μηδέν επανέλθοι, αλλ' ίνα,

ώς αφθάρτου τε και αθανάτου φύσεως μετειληφώς, εις

αφομοίωμα του Θεού και πατρός γίγνοιτο, και διά πά

σης της αιωνιότητος την της θείας εικόνος ανάπτυξίν τε

και διαμόρφωσιν προάγοι της δ' επιτυχίας του κρατί

στου τούτου τέλους την αγωγήν χρή ποιήσαι την αρχήν

και τιθένα τον θεμέλιον. Τούτο ούν έργον εστί των
" W Α' « * ν Α' μ'

γονέων το κυριώτατον, τα δ' άλλα πάντα επουσιώδη,

και οιονεί βοηθήματα προς αυτό.

S. 28. Καθήκοντα των παίδων προς τους γονείς.

"Ωσπερ τους γονεύσι προς τα τέκνα, ούτω πάλιν

και τους τέκνοις προς τους εαυτών γονείς εισιν ίδιά τινα

καθήκοντα, εκ της προς αλλήλους αυτών σχέσεως και

ταύτα γεννώμενα. Κυριώτατα δε τούτων ει ί, ά, σέβας ί

διον και τιμή προς αυτούς β, αγάπη θερμή και προσκόλ

λησις σταθερά προς αυτούς γ', εκούσιος και πρόθυμος

υπακοή τώ θελήματι αυτών δ, ευγνωμοσύνη ζωηρά

και ενεργός. Εν τούτοις ένεστι πάν, όπερ οι μεν γονείς

αιτείν παρά των τέκνων δικαιούνται, τα δε τέκνα τοις

γονεύσι παρέχειν προθύμως τε και αγογγύστως οφεί

λουσι τοις πάσι μεν γαρ πάντα άνθρωπον, διά την

αυτού αξίαν, σέβεσθαι και τιμάν καθηκόν έστι, το δε

προς τους γονείς σέβας και την τιμην εξαίρετα και

ιερώτατα και απαραβίαστα είναι δεί, διά τούτο, ότι γο

νείς, και ότι τον πλείστον του βίου καταναλίσκοντες,

περί της προσκαίρου και αιωνίου ευδαιμονίας των τέ

κνων μεριμνώσι και μοχθούσιν. Εκ τούτου και η θεία

εντολή, «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου »

ή προστίθησιν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός « ο κα
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κoλογών πατέρα ή μητέρα θανάτω τελευτάτω» (α) έτι

δε μάλλον ο και πλέον τι καταφρονών ή ατιμάζων αυ

τούς. Και η μεν τιμή εν τη πάντων των αποφατικών

καθηκόντων εκτελέσει δηλούται, το δε σέβας, ώς τιμής

κρείσσον, προσήκει μεν πάσι, το δε των τέκνων προς τους

γονείς εστιν η ευλάβεια και προσοχή εις το απέχειν

πάντων, α αν οχληρά πως αυτοίς ή, ή όνειδος φέρη. Η

δε αγάπη εν τώ επιτελεί πάντα τα καταφατικά κα

θήκοντα μετά χαράς δείκνυται σπουδή γάρ εστι του

πράττειν πάντα τα τοις γονεύσιν αρεστά και ζωηρά δε

και τρυφερά λέγεται, όταν εξ ευνοίας, και μετά φιλο

φροσύνης και προθυμίας ενεργή ταύτα, και προλαμβάνη,

ερευνώσα και ανιχνεύουσα τας εκείνων επιθυμίας, και

μη επιταγάς καραδοκούσα, ίνα τι των εφετών αυτοις πρά

ξη. Και η υπακοή δε εις τας παραινέσεις και συμ

βουλας των γονέων περί της χρηστής διαγωγής, και

περί της κατ' οίκον ευταξίας τε και φιλοπονίας, αναφέ

ρεται. Δεί δε ταύτην πρόθυμον και αγόγγυστον, και α

κριβή, και καρτερικήν είναι, ίνα μη αφορμήν λύπης

παρέχωσι τοις γονεύσιν. Ούτω διακελεύεται ο θείος

Παύλος, «Τα τέκνα υπακούετε τοις γονεύσι κατά πάντα

τούτο γάρ εστιν ευάρεστον εν Κυρίω» (β). Ο δε Θεός

και σωτήρ ημών τώ ιδίω μάλλον παραδείγματι, η τοις,

λόγοις το καθήκον τούτο συνέστησε, « Και ήν, φησιν,

υποτασσόμενος τους γονεύσιν αυτού» (γ). Φησί δε και

ο Σολομών περί τούτου, « "Ακουε υιε παιδείαν πατρός

σου, και μη απώση θεσμούς μητρός σου στέφανον γαρ

χαρίτων δέξηση κορυφή, και κλοιόν χρύσεον περί σώ

τραχήλω. Υίε! μή σε πλανήσωσιν άνδρες ασεβείς, μηδε

βουληθής, εάν παρακαλέσωσίσε λέγοντες, ελθε μεθ' ημών

(α) Ματθ. ιέ Α. (β) Κολ. γ. 30. (γ) λουκ. β'. 51.
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κοινώνησον αίματος, κρύψωμεν δε εις γην άνδρα δί

καιoν αδίκως, καταπίωμεν δε αυτόν, ώσπερ άδης, ζώντα.. .

την κτησιν αυτού την πολυτελή καταλαβώμεθα, πλή

σωμεν δε οίκους ημετέρους σκύλων, τον δε σον κλήρον

βάλε εν ημίν, κοινόν δε βαλάντιον κτησώμεθα πάντες,

και μαρσίπιον εν γενηθήτω ημίν κ.τ.λ. Υιέ μου ! μη

πορευθής εν οδώ μετ' αυτών, έκκλινον τον πόδα σου

εκ των τρίβων αυτών, οι γαρ πόδες αυτών εις κακίαν

τρέχουσι, και ταχινοί εισι του εκχέαι αίμα. Αυτοί γαρ

οι φόνου μετέχοντες, θησαυρίζουσιν εαυτοίς κακά, ή

δε κατστροφή ανδρών παρανόμων κακή (α).» Κορωνίς

δε πάντων των προς τους γονείς καθηκόντων τυγχάνει

η ευγνωμοσύνη, προθυμία τις ούσα ενεργός και δρα

στήριος του ανταποδούναι καλά τους γονεύσι τροφεία,

εφ' οίς τοσούτον έμόχθησαν εν αγάπη και στοργή προς

τα τέκνα. Αρχεσθαι δε δεί ταύτην ευθύς από της αρχής

της των παίδων ενηλικιώσεως, και διά παντός του βίου

διαμένειν, έργοις τε και λόγοις προς τους γονείς, μέχρις αν

ούτοι εν τώ βίω διατελώσι, δεικνυομένην, μάλιστα δε

τη προθύμω βοηθεία, εάν εκ του γήρως, ή εκ πενίας

και άλλων δυστυχημάτων, χρήζωσι ταύτης οι γονείς,

έτι δε και τώ πιστεύειν αδόλως τους γονεύσι, και συμ

βουλεύεσθαι ειλικρινώς εν τοις σπουδαιοτάτοις μετ'

αυτών, κάν απηλλαγμένοι ώσιν ήδη της πατρικής

εξουσίας, και τώ συμμετέχειν αυτοίς τών τε ήδέων και

των λυπηρών επίσης, και ανέχεσθαι συγκαταβατικώς,

εάν υπό του γήρως δυσκόλως τε και ασθενώς έχωσιν,

Υπόδειγμα δε και τούτου, καθάπερ και πασών των άλ

λων αρετών, έδωκεν ημίν ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός,

δς κάν τη εσχάτη ώρα και επί του Σταυρού προσηρτη

(α) Παροιμ. ζ'. 7-18.
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μένος, εφρόντιζε περί της μητρός (α). Το δε προς τους

γονείς οφειλόμενον σέβας και η αγάπη και υπακοή και

προς τους πάππους, και τους άλλους προγόνους, και

παιδαγωγούς και διδασκάλους και κηδεμόνας, εάν ώσι

τοιούτοι, οφείλονται. Ολως δ' ειπείν, είτι μέλλοι αγα

θόν έσεσθαι εκ των τέκνων, αναγκαίον επιμελείσθαι

σπουδαίως τους γονείς εν καιρώ, μηδεν παραλείποντας,

της των παίδων αγωγής και παιδείας, αλλ' όμως και

τα τέκνα οφείλουσι προθύμως υπακούειν, και μηδέν πα

ραλείπειν τών, α άν ράδιον και ευμαρες το της αγω

γης πολύμοχθον έργον καθιστώσι ταύτα δ' εισι, μετά

των ανωτέρω ειρημένων καθηκόντων, και η προθυμία και η

φιλοπονία ούτω γαρ ή αμοιβαία και των γονέων και των

τέκνων ευδαιμονία προάγεται, ή εν τώ παρόντι βίω εφικτή,

και η μακαρία ελπίς της αιωνίου σωτηρίας γεννάται και

στηρίζεται.

S. 29. Περί της του οικοδεσπότου και των οικετών

σιέσεως, και των εξ αυτής αμοιβαίων καθηκόντων.

Η των οικετών και του οικοδεσπότου σχέσις, και τοι

κοινοτάτη, ουχ ούτως οικεία και σταθερά ευρίσκεται, ώς

περ ή εκ του γάμου. Και οικοδεσπότης μέν έστιν ο πα

τήρ, ή δε μήτηρ οικοδέσποινα, oικέται δε πάντες οι διά

ρήτρας, η συμβολαίου επί χρόνον ώρισμένον, ή και αόρι

στον την θεραπείαν του οίκου αναδεχόμενοι. Και εκ ταύ

της ούν της σχέσεως δικαιώματά τε και καθήκοντα αμ

φοτέροις, τοίς τε κυρίοις, φημι, και τοις oικέταις, γεν

νώνται, ανάλογα ταύτη ακριβώς κατά την ρήτραν ή το

συμβόλαιον, Και του μεν οικοδεσπότου καθήκοντα τα

(α) Ιωαν. ιθ'. 26. 27'
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κυριώτατα εισι ά, ή των προσώπων εκλογή β, το συμ

βάλλεσθαι αυτοίς γ', το χρήσθαι μέχρις αν παρ' αυτώ

διαμένωσι κατά την ρήτραν και το συμβόλαιον. Και εν

μεν τη εκλογή, τους δεδοκιμασμένους επί χρηστότητι του

ήθους, και δεξιότητι και προθυμία του επιτελεί τα ε

πιτρεπόμενα αυτοίς ζητείνει γαρ μη ο οικοδεσπότης επι

βλέποι ταύτα, ου μικρός ο κίνδυνος, μή και τα τέκνα και οι

λοιποί των οικείων, εκ της διαφθοράς του αχρείου δού

λου μιανθώσιν, ή και κινδυνεύει αποβαλείν τους παραλη

φθέντας προ καιρού, διά το ανεπιτήδειον αυτών και το α

πρόθυμον εις την υπηρεσίαν, όπερ και τώ οικοδεσπότη ο

χληρον, και τώ οικέτη πολλάκις επιζήμιον, και αμφοτέροις

λυπηρόν αποβαίνει. Εν δε τους συμβολαίοις, καθήκόν έστι,

ά, αναλογίαν τινα σταθεράν της αντιμισθίας προς τα

έργα, α επιτρέπεται τώ οικέτη, τηρείν β, μή υπέρ το

δέον αναγκάζειν τους επί μισθώ οικέτας εις ευτελή αντι

μισθίαν γ, εμμένειν πιστώς τη επαγγελία, και πλέον τι

του επηγγελμένου ποιείν, εάν οι υπόμισθοι προθύμως τε

και πιστως τα εαυτών χρέη επιτελώσf δ', μή προ του ο

ρισθέντος καιρού, χωρίς αποχρώντος λόγου, τους άπαξ

παραληφθέντας απολύειν. Ταύτα δεί εν τοις συμβολαίοις

τηρείσθαι. Αλλως δε ακουέτωσαν της θείας φωνής διακε

λευομένης ούτως: « Ουκ αποστερήσεις μισθόν πένητος και

ενδεους εκ των αδελφών σου, ή εκ των προσηλύτων των

εν ταις πόλεσί σου αυθημερόν αποδώσεις τον μισθόν αυ

του ουκ επιδύσεται ο ήλιος επ' αυτώ, ότι πένης εστί, και

εν αυτώ έχει την ελπίδα » (α), αλλά και απειλούσης τους

απειθέσιν ούτως, «Ιδού ο μισθός των εργατών των αμη

σάντων τας χώρας υμών, ο απεστερημένος αφ' υμών,

κράζει, και αι βοαι των θερισάντων εις τα ώτα Κυρίου

(α) Δσυτερ. κδ'. 15.



Η Θ ΙΚΗΣ Μ Ε Ρ. Γ'. 447

Σαβαώβ εισεληλύθασιν» (α). Ετι δε και εν τη χρήσει των

οικετών κατά τον καιρόν της υπουργίας, ουδέποτε επι

λανθάνεσθαι χρή τους δεσπότας, ά, ότι άνθρωποι και οι

οικέτα εισι, και ώς τοιούτοις χρήσθαι μετά φειδούς και

αγάπης ώς εν Χριστώ αδελφοίς, και τον αυτόν Θεόν και

πατέρα εν ουρανοίς έχουσιν, δν και αυτός ο οικοδεσπό

της. Έτιδε, β', μηδεν αυτοίς φαύλον, ή κακόηθες επιβάλ

λειν, αλλά μηδε παροράν μηδενός, εκ της άγαν πραότητος

ή υπεροψίας, εν τη οικία, ή εκτός της οικίας, υφ' ού αν εις

πειρασμόν εμπέσoιεν γ', και παρέχειν δε, κατά την ρή

τραν και το συμβόλαιον, τήν τε τροφήν και την αντιμι

σθίαν εν τώ ώρισμένω χρόνω, και προσεπιχορηγείν δέ τι

ευγνωμόνως, ένεκα της χρηστής αυτών διαγωγής και

της πίστεως και της φιλοπονίας, ει τοιούτοι εφάνη

σαν δ, και την ειρήνην δε εν τοις οικέτας, εάν πλείους

ώσι, διατηρείν, και προνοείν, όπως μηδεις υπό του ετέ

ρου εκ δυσμενείας, ή δόλου και πανουργίας, λυπήται έ,

μη επιτιθέναι αυτοίς έργα υπέρ δύναμιν, μηδε εις κίνδυ

νον της ζωής και της υγιείας εμβάλλειν αυτούς, μάλ

λον δε, και ασθενούντων πατρικώς αντιλαμβάνεσθαι, και

περί της ιάσεως αυτών προνοείν, κατά το παράδειγμα του

εν ευαγγελίοις εκατοντάρχου (β) ς', τελευταίον δε, και

φροντίζειν περί των οικετών, μάλιστα δε, ει πολύν χρόνον

διετέλεσαν υπηρετούντες πιστώς και ευσυνειδήτως, όπως

τα κατ' αυτούς βελτίω και ευδαιμονέστερα γένηται. Πάντα

ταύτα τα καθήκοντα του οικοδεσπότου προς τους οικέ

τας τη τε φιλανθρωπία και τη δικαιοσύνη, έτι δε και τη

ιδιαιτέρα σχέσει αυτών επερείδονται, διό και ο θείος λόγος

παραγγέλλει, « Οι κύριοι το δίκαιον και την ισότητα τοις

δούλοις παρέχεσθε, ειδότες, ότι και υμείς έχετε κύριον εν

(α) Ιακωβ. έ. 4. (β) Ματθ. ή 5-13.
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Ουρανοίς » (α), ο δε σοφος Σειράχ παραινεί λέγων, «Μη

κακώσης oικέτην εργαζόμενον εν αληθεία, μηδε μίσθιον

διδόντα την ψυχήν αυτού. Οικέτην συνετον αγαπάτω σου

η ψυχή, μη στερήσης αυτον ελευθερίας» (β). Των δε

οικετών προς τους οικοδεσπότας καθήκοντά εισι ταύτα

ά, σέβεσθαι και τιμάν τους εαυτών κυρίους εν πάση αυ

των τη διαγωγή β, υπακούειν αυτοίς κατά πάντα, οίς

εκουσίως συνεφώνησαν γ', επιτελείν πιστώς και προ

θύμως τα παραγγελλόμενα δ', μηδεν υφαιρείν των

τοις κυρίοις, ή τους συνδούλοις προσηκόντων, μηδε

φθείρειν δι' ασωτίαν, ή δι' ολιγωρίαν και ακηδίαν, και

ζημιoύν ούτω τον πλησίον έ, μηδέν των ιδίων μυστικών,

ή ελαττωμάτων των κυρίων, ή των συνδούλων προς τους

έξω εκφέρεινς, ειρηνεύειν δε και ομονοείν πάσι τοις εν

τη οικία προς το αγαθόν, και τας μυστικάς συμπερι

φοράς φεύγειν και τον φθόνον και την υπεροψίαν. Ταύτα

τοίνυν τα καθήκοντα εκ της σχέσεως της προς τους

κυρίους αυτών γεννώνται, και τη φιλανθρωπία και δικαιο

σύνη και ταύτα επερείδονται, και υπό του θείου λόγου δί

αυτό παραγγέλλονται « Οι δούλοί, φησιν, υπακούετε τοις

κυρίοις κατά σάρκα, μετά φόβου και τρόμου, εν απλό

τητι της καρδίας υμών, ώς τώ Χριστώ. Μη κατ' οφθαλμο

δουλίαν ώς ανθρωπάρεσκοι, αλλ' ώς δούλοι του Χρις ού,

ποιούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μετ' ευνοίας,

δουλεύοντες τω Κυρίω, και ουκ ανθρώποις, ειδότες, ότι

ο αν έκαστος ποιήση αγαθόν, τούτο κομιείται παρά του

Κυρίου, είτε δούλος, είτε ελεύθερος » (γ) και πάλιν « δού

λους ιδίοις δεσπότας υποτάσσεσθαι, εν πάσιν ευαρέστους

είναι, μη αντιλέγοντας, μη νοσφιζομένους, αλλά πίστιν

πάσαν ενδεικνυμένους αγαθήν, ίνα την διδασκαλίαν του

(α) Κολ. δ. 1. (β) Σειραχ. ζ. 22-23. (γ) Εφ. σ'.5-8.
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σωτήρος ημών Θεού κοσμώσιν εν πάσιν. (α)» Εισί δε και

έτερα προς τους ειρημένοις καθήκοντα των διά της

υπηρεσίας ζητούντων την εαυτών συντήρησιν και τον

άρτον οιον ά, Το τοιαύτας υπηρεσίας ζητείν, εν αίς επ'

ελάχιστον κινδυνεύει ή του ήθους χρηστότης και η α

ρετη, και ελάσσονα απαντώνται κωλύματα εις τα της

χριστιανικής πίστεως έργα, εις την παράστασιν κατά την

θείαν λατρείαν το γαρ της πνευματικής ώφελείας κατα

φρονείν διά το πρόσκαιρον κέρδος, ου καλόν ουδ' ώφέλιμον

κρίνεται β,Εν τηυπηρεσία αυτών ποιείν ακριβώς τα καθή

κοντα, ου μόνον της μικράς αντιμισθίας ένεκα, αλλά και

πιστώς και ευσυνειδήτως προς τέλος κρείττον γ', Ευχαρί

στως τον βίον διάγειν,την εαυτών στέργοντας τύχην,σεβο

μένους την πάνσοφον και πανάγαθον του Θεού πρόνοιαν,

την ούτω κληρώσασαν αυτούς, και εκ της ταπεινότητος

αυτών ταύτης ώφελουμένους, την χρηστότητα και όσι

ότητα μάλλον ασκείν δ, Εθίζεσθαι από της νεότητος

κατατιθέναι αεί το εκ της υπηρεσίας αυτών γινόμενον,

οικονομούντας φρονίμως, και την ματαιότητα και την εν τη

περιβολή πολυτέλειαν, και την λιχνείαν εν τω βίω φεύ

γοντας, ίνα εις τας αναγκαίας χρείας της προβεβηκυίας

αυτών ηλικίας μη μένωσιν εν απορία και αμηχανία έ,

Επιμελείσθαι δε και της έξεως περί τα έργα της τάξεως

αυτών, και μηδέν επιχειρείν, o αν μώμον ή ελάττωσιν

του αγαθού ονόματος αυτών φέρη. Τους καθήκoυσι τού

τοις τών τε οικοδεσποτών και των οικετών αντιπαρά

κειται και δικαιώματα, περί ών περιττόν αν είη νυν

λέγειν κατά μέρος πρόδηλα γαρ εξ εαυτών, μετά την

γνώσιν των καθηκόντων. Ότι δε εκ της πιστής των

καθηκόντων τούτων εκτελέσεως, και της φρονίμου χρή

(α) Τιτ. β' 9.

30
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σεως των αντιπαρακειμένων δικαιωμάτων, μέγα και κοι

νόν τοις ανθρώποις αγαθόν προέρχεται, ουδε υπομνήσαι

αναγκαίον οι γαρ πλείστοι των ανθρώπων ουκ άνευ τοι.

αύτης σχέσεως διατελούσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Περί πολιτείας και της εν αυτή σχέσεως

των άρχόντων και των αρχομένων ,

S.30. Ιδιότης και τέλος της εν τη πολιτεία σχέσεως,

Πολιτεία εστίν ανθρώπων πλειόνων κοινωνία, υπό

μίαν νόμιμον ηγεμονίαν και κυριότητα ηνωμένων, όπως

ασφαλέστερον και προς αλλήλους, και από των έξωθεν

επερχομένων προσβολών, κατά πάντα τα εαυτών διά

γωσιν. Εντεύθεν ούν και το ίδιον και το τέλος της τοι

αύτης σχέσεως καταφαίνεται το μεν γαρ, ότι πλήθος

ανθρώπων υπό μίαν και μόνην νόμιμον ηγεμονίαν ή

νωται, το δε τέλος η πάντων των κατ' αυτούς ασφά

λεια, οίον της ζωής, της του σώματος ακεραιότητος,

της ελευθέρας χρήσεως και εφαρμογής πασών των υ

παρχόντων αυτοίς ει γάρ καταμόνας έζων, ουκ αν τοι

αύτης ασφαλείας ετύγχανον διό και συνενούνται και

συμπαραμένουσιν ή δε συνένωσις πάλιν και συμπαραμονή

ουκ αν είη διαρκής, ει μη και νόμιμος παρείη αρχή

και ηγεμονία, η χρή πείθεσθαι τους πάντας. Ένα δε όν

τως την ειρημένην ασφάλειαν διατηρή ή αρχή, ανάγκη

περιλαμβάνειν εν εαυτή τριττήν τινα εξουσίαν, την του

νομοθετείν, την του κρίνειν τας συμπιπτούσας διαφο

ράς, και την του εκτελεί τα νενομισμένα, ή σαφέστερον

φάναι, τη νομίμω αρχή αναγκαία υπάρχει η νομοθετική
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εξουσία, η δικαστική, και η εκτελεστική ή δε τριττη

αύτη εξουσία δύναται μεν και εν ενί μόνω προσώπω

συνείναι, δύναται δε και μεταξύ πολλών διηρήσθαι ούτως,

ώστε τοις μεν το νομοθετείν μόνον προσήκειν, τοις δε το

κρίνειν, ετέροις δε το εκτελείν τα νενομισμένα. Και οι

μεν την εξουσίαν ταύτην περιβεβλημένοι άρχοντες κα

λούνται και ηγεμόνες, άρχόμενοι δε, ή υπήκοοι οι υπό

την αρχήν ηνωμένοι.

S. 31. Περί των υπό του θείου λόγου παραγγελλομένων

κατά την πολιτικήν σχέσιν.

α w Α" ν ν / ργ α»

Υπο του θείου λόγου σαφώς διδασκόμεθα ά, ότι η

πολιτική κοινωνία, και η εν τη κοινωνία ταύτη νόμιμος

αρχή και εξουσία θείας εστί προνοίας και διατάξεωςρχη ρ

διο και σέβειν αυτήν και τιμάν χρή προσηκόντως, β',

ότι τους ηγεμόνας, ώς Θεού διακόνους τε και επιτρόπους

επί της γης δεί λογίζεσθαι γ, ότι ταις αυτών νομίμοις

διαταγαίς υπακούειν χρή ευσυνειδήτως τε και μετ' α

γαθής θελήσεως δ, ότι τοίς ηγεμόσιν οφείλεται παρά

των υπηκόων τέλος, τιμή, και σέβας. Εν τούτοις ούν
Ρ ν - φ " -4 w ν ν

πάντα τα των αρχομένων καθήκοντα προς τους άρχοντας

συνοπτικώς περιέχονται, και τώ αρχικώ τέλει της πο

λιτικής κοινωνίας ερείδονται, και τη ιδία συμφωνία τη
ν σ' Α' ι σ' ν σ' ν Α' Αν μ'

μεταξύ ηγεμόνων τε και υπηκόων. Οι δε λόγοι της θείας

Γραφής, εν οις ταύτα διδάσκεται, εισιν ούτοι «Απόδοτέ,
ρ' Α' ρ» - 2. - ν " ν "

φησιν ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, απόδοτε τα Καί

σαρος Καίσαρι, και τα του Θεού τω Θεώ (α). » Και τώ

ιδίω δε παραδείγματι την εντολήν εκράτυνε, τελέσας

αυτός υπέρ εαυτού και υπέρ των εαυτού μαθητών φόρον

(α) Ματθ. κβ. 21.
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τοις του Καίσαρος. Ο δεμακάριος Πέτρος «τον Θεόν, φησι,

φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε. »(α) Εν τω Καίσαρι δε

και τώ βασιλεί εννοούνται πάντες οι ηγεμόνες, όπως

αν καλώνται. Τούτο εκ των του θείου Παύλου τρανώς

διασαφείται λέγοντος « Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχού

σας υποτασσέσθω ου γάρ έστιν εξουσία, ειμή από Θεού'

αι δε ούσαι εξουσία υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν ώστε

ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του Θεού διαταγή αν

θέστηκεν, οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται,

οι γάρ άρχοντες ουκ εισί φόβος των αγαθών έργων,

αλλά των κακών. Θέλεις δε μη φοβείσθαι την εξουσίαν,

το αγαθόν ποίει, και έξεις έπαινον εξ αυτής, Θεού γαρ

διάκονός εστιν εις το αγαθόν. Εάν δε το κακόν ποιής,

φοβού, ου γαρ εική την μάχαιραν φορεί. Θεού γαρ διά

κονός εστιν, έκδικος εις οργήν τώ το κακόν πράσσοντι;

διο ανάγκη υποτάσσεσθαι, ου μόνον διά την οργήν, αλλά

και διά την συνείδησιν. Απόδοτε ούν πάσι τας οφειλάς,

τώ τον φόρον, τον φόρον τώ το τέλος, το τέλος τώ

τον φόβον, τον φόβον τώ την τιμήν, την τιμήν. (β)»

Χωρίς νόμου και δίκης, ουδείς αν εν τω κόσμω βιώη.

Τοις δ' ειρημένοις προστίθησι και τούτο το καθήκον ο

θείος Παύλος «Παρακαλώ ούν πρώτον πάντων ποιεί

σθαι δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ

πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν

υπεροχή όντων, ίνα ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν

εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι (γ)». Κακείνο δε αναν

τίρρητον, ότι τοσούτος οφείλεται τους βασιλεύσι φόρος

παρά των αρχομένων, όσος επαρκεί τώ αξιώματι αυ

των προς την ανάλογον θεραπείαν και σιτισμόν, και

εις διατήρησιν τηλικαύτης δυνάμεως, όση αναγκαία υ

(α) Πετρ. β. 17. (β) Ρωμ. ιγ'. 1-7. (γ) Β'. Τιμ. β'. 1,2.
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πάρχει αυτοίς, ίνα την κοινήν ασφάλειαν και τάξιν δια

τηρώσι, και την πολιτείαν άπασαν από των έξωθεν επι

βουλώντε και προσβολών κραταιώς προστατεύωσιν. Εις δε

την ματαίαν πολυτέλειαν και ασωτείαν και αλαζονείαν

ουδέν οι αρχόμενοι κατά συνείδησιν οφείλoυσι.

S. 32. Περί των καθηκόντων τους πολίταις προς

την πατρίδα και τους εαυτών συμμάχους,

Κυριώτατα των τοιούτων καθηκόντων εισί τα επόμενα

ά, Εξ αγάπης και τιμής προς την πατρίδα φεύγειν έ

καστον πάντα επιμελώς τα δυνάμενα βλάψαι, η φθειραι

το κοινόν, ή το ίδιον αγαθόν, μάλλον δε και αγωνίζεσθαι

έκαστον, όσον οίόντε, απελαύνειν ταύτα της χώρας, υπ'

αλλοτρίων σκοπούμενά τε και ενεργούμενα. β, Αιρείσθαι

έκαστον τάξιν τινά, εν ή δύναται ωφέλιμος είναι τη

πατρίδι, πάσαις αυτού ταις δυνάμεσι σωματικαίς τε και

πνευματικαίς προς τούτο χρώμενος, άλλως δε αγαπάν

όν έλαχε παρά της προνοίας κληρον γ', Τον αδόλως

την πατρίδα φιλούντά τε και τιμώντα, ώς προσήκει,

μηδέποτε μετά δόλου και ραδιουργίας υπουργίαν θηρεύειν

κληθέντα δε παρά της υπερτάτης Αρχής οικονομεί και

διοικείν επιμελώς πάνυ και δικαίως τα επιτετραμμένα,

και μηδενός πόνου φείδεσθαι, ίνα ένδοξον την πατρίδα

επί τη πίστει και τη χρηστότητι διατηρή τό καθ' εαυ

τον δ, Μηδένα μέντοι επί τοσούτον την πατρίδα φιλεϊν

τε και σέβεσθαι, ώστε και άδικα, ή αθέμιτα προς τους

ξένους υπέρ αυτής πράττειν, μάλλον δε ειδέναι και

λογίζεσθαι χρή σπουδαίως, ότι άπαν το ανθρώπινον γένος

μίαν και μόνην αποτελεί οικογένειαν, και ενός τινος κατα

φρονουμένου, ή αδικουμένου, οποίος δήποτ' αν ή, αυτή η

της ανθρωπίνης φύσεως αξία ολιγωρείται και καταφρο
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νείται, έ, Επει δε πάσης ευδαιμονίας ο θεμέλιος, και

της πατρίδος η δόξα και ο στέφανός εστιν η χριστια

νική θρησκεία και η αρετή, αμφότερα ταύτα προστατεύειν

και προάγειν λόγω και έργω, ήτοι τώ οικείω πα

ραδείγματι, όσον οίόντε, μετά διακρίσεως, και χωρίς

παραβάσεώς τινος των προς την ανθρωπότητα καθηκόν

των. ς', Έτι φιλοφρονητικώτερον χρήσθαι τους εαυτού

συμπολίταις, ή τοις ξένοις, και αγωνίζεσθαι εντιμοτέ

ραν καθιστάναι την πατρίδα τη καλλιτεχνία και τη βιο

μηχανία, και τη πρός έκαστον χρηστή διαγωγή. Πάντα

ούν ταύτα δεί έκαστον τηρείν, ου μόνον διά το πρόσ

καιρον κέρδος, αλλά διότι δίκαια και καθήκοντα διά

τούτων γαρ ου μόνον η κοινή ευτυχία αύξει και πλη

θύνεται, αλλά και η ηθική μόρφωσις ανυψούται, Αμαρ

τάνουσιν άρα μεγάλως οι κατεσθίειν και παχύνεσθαι μό

νον από του λίπους της εαυτων πατρίδος βουλόμενοι,

μηδεμίαν αποφέροντες αυτή ώφέλειαν, αλλ' εις έργα και ε

πιτηδεύματα μηδενός άξια ασχολούμενοι, περί δε του

αγαθού της πατρίδος όλως αμεριμνούντες. Έτι δε μάλλον

αμαρτάνουσιν οι προς πάντα εθισμόν, τα μεν των ξένων

τεχνουργήματα και κατασκευάσματα περί πλείστου ποιού

μενοι, των δε της πατρίδος καταφρονούντες, και απορρί

πτοντες και χρήσθαι ουκ αξιoύντες. Αλλ' ουχ ήττον αμαρ

τάνουσι και οι τοις αλλοδαπούς υπερηφάνως εντυγχάνον

τες, και έν αλαζονεία καταφρονούντες αυτών, δι' ουδεν

άλλο, ειμή, διότι αλλοδαποί πάντα γάρ ταύτα προς

το κοινον σέβας και την αγάπην τα προς τον πλη

σίον, ώς κατ' εικόνα Θεού όντα, οφειλόμενα διαμάχoν

ται, και σκαιόν τι και απάνθρωπον δεικνύουσι.
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S. 33. Περί των κυριωτέρων τους ηγεμόσι καθηκόντων.

Επειδή δε οι των εθνών και των πολιτειών ηγεμόνες,

υπηρέται εισί και διάκονοι έξοχοι του Θεού, και ώς τοιού

τους δεί λογίζεσθαι και τιμάν κατά την θείαν διδασκα

λίαν, διά τούτο και καθήκον δήπου αυτοίς, ά, Εντή του

υψηλού αυτών αξιώματος οικονομία, κατά το θέλημα

και την εντολήν του Θεού πολιτεύεσθαι, τούτο αδια

λείπτως λογιζομένους, ότι και ούτοι οφείλουσί ποτε δου

ναι λόγον ακριβή τω Θεώ, περί πάσης αυτών της εν

τη οικονομία του αξιώματος διαγωγής υπό γαρ του

Θεού εις το υψηλόν αυτών αξίωμα ορισθέντες προς την

ασφάλειαν και το αγαθόν της ανθρωπότητος, και ιδίως

προνοείν περί τούτων και αγρυπνείν επ' αυτά οφείλουσι

β', Επιμελείσθαι παντί σθένει, μηδενός φειδoμένους πό

νου, όπως οι χρηστοί και τίμιοι των πολιτών αει και

πανταχού ισχυρώς προστατεύωνται, και τα των διεφθαρ

μένων ανθρώπων μηχανήματα αποθώνται, και μάταια

αποβαίνωσιν, η δε των επιτετραμμένων αυτοίς λαών ευ

δαιμονία αύξη και κρατύνηται, και εν τούτω μάλιστα πά

σαν αυτων τιθένα την δόξαν, αλλ' ουχί εν τη περί αυ

τους ματαία λαμπρότητι και μεγαλοπρεπεία γ, Εν εκά

στω των υπηκόων και τώ ελαχίστω την του ανθρώπου

αξίαν τιμάν, και των δικαίων αυτού προίστασθαι, κα

θάπερ και των του πλουσίου και πολυκτήμονος, μεμνη

μένους αεί, ότι ανθρώπων άρχουσιν, ώς άνθρωποι δ',

Πατέρας είναι αληθείς και απροσωπολήπτους των υπη

κόων, και ούτω χρήσθαι αυτοίς, ώστε μηδεμίαν εαυτούς

συγχωρείν αυθαιρεσίαν, ή δεσποτισμόν, ή άλλην τινά

δυσκολίαν, αλλ' ως οικονόμους και διακόνους πιστούς

του Θεού επί της γης αγωνίζεσθαι εν τη κυβερνήσει
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αυτών προσεγγίζειν, όσον οιόντε, τη του Θεού αγία τε

και δικαία κυβερνήσει έ, Ιδίως δε καθήκον των ηγε

μόνων εστι το φροντίζειν, όπως μηδεμία γίνητα του

δικαίου, ούτε του ιδίου, ούτε του κοινού αθέτησίς τε και

καταπάτησις, της δε όπως ποτέ γενομένης αδικίας ε

ξέτασιν ακριβή ποιείσθαι, όπως οι αδικήσαντες φανεροί

γένωνται, και φανερωθέντες εις την απότισιν του δικαίου

αναγκάζωνται, και προσηκόντως τη αδικία αυτών κο

λάζωνται ς', Εγκαθιστάν πανταχού της πολιτείας τους

τώ πλήθει και τη εκτάσει της χώρας αναγκαίους δια

κόνους της δικαιοσύνης ζ, Διανέμειν προσηκόντως τα

της δημοσίου υπηρεσίας, επιτρέποντας αυτήν τοις χρησ

τοτέροις και δοκιμωτέροις των ανδρών, μηδέποτε εις

πρόσωπον αποβλέποντας, και επί τους καταστάντας εις

τάς αρχάς επαγρυπνείν, όπως μη αμελώς έχωσι περί

τα έργα της διακονίας αυτών, μηδε τη εξουσία κα

ταχρώνται ή, Μόνον τον αναγκαίον κατά νόμον φόρον

και την άλλην υπουργίαν επιβάλλειν τοίς αρχομένοις,

και τούτον κελεύειν μετά μετριότητος και οικονομίας

εισπράττεσθαι, κατά λόγον της εκάστου περιουσίας και

των άλλων περιστάσεων θ', Μόνα τα δίκαια και τώ

κοινώ ώφέλιμα κελεύειν, και τά διατεταγμένα εντόνως

διακατέχειν, και εμμένειν αυτοίς, και μηδέν τούτων

χωρίς ανάγκης ούτω ραδίως μεταβάλλειν ήκιστα δε

συγκαταβαίνειν τισί, μή ακριβώς τα τεταγμένα επιτε

λούσιν, ει μη το κοινον αγαθόν, ή άλλο ισχυρόν αίτιον

τοιαύτην συγκατάβασιν απαιτοί ί, Προνοείν και επιμε

λείσθαι περί της διαδόσεως και της προόδου των ε

πιστημών, και της στερεώσεως των εις κρείττονα μόρ

φωσιν συντελούντων καθιδρυμάτων, και των εις περίθαλ

ψιν και διατροφήν και παραμυθίαν των ενδεών και πα

σχόντων, έτι δε και μή κωλύειν, αλλά μάλλον αγωνί
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ζεσθαι υπέρ του αυξάνειν την των αρχομένων ευπορίαν,

ευκολίαν τη βιομηχανία και τη γεωργία, και τώ εμ

πορίω παρέχοντας ιά, Ουχ ήκιστα δε την ασωτείαν,

και την πομπώδη περί τα ενδύματα και θεάματα πο

λυτέλειαν και εν εαυτοίς και εν τοις αρχομένοις πε

ριστέλλειν. -

S. 35. Προς δε τας άλλας πολιτείας καθήκοντα

των ηγεμόνων εισί ά, Μηδέν άδικον επιχειρείν αυτούς

προς την γείτονα πολιτείαν, μηδε πρός τινα των εκεί

νης πολιτών, μηδ' ανέχεσθαι, ή συγχωρείν πράττεσθαι

τι τοιούτον παρά των αρχομένων β', Και πραχθέν δε, ώς

τάχιστα ικανοποιείν τους αδικηθέντας, και ου μόνον δι

καίους, αλλά και επιεικείς και ελευθερίους φαίνεσθαι

προς τας γείτονας πολιτείας και τους αυτών πολίτας,

και εν ιδίαις ανάγκαις μη αποποιείσθαι την αναγκαίαν

συνδρομήν και βοήθειαν γ', Διατηρείν παντί τρόπω την

ειρήνην και την φιλίαν μετά των ξένων πολιτειών, κάν

δέποτε διαφωνία και διαφοραί συμβώσιν, επιμελείσθαι

ώς τάχιστα και καλώς καταπαύει αυτάς, και μηδέποτε

πόλεμον βίαιον εγείρειν, χωρίς της εσχάτης ανάγκης,

και αφ' ου πρότερον πάντα τα προς διαλλαγήν ειρη

νικά επιχειρήματα ανωφελή και μάταια εδείχθη δ', Και

πολέμου δε γενομένου εν τοις ηγεμόσι των πολιτειών,

πάλιν ετοίμως έχειν δεί αυτούς και προθύμως εν παντί

καιρώ προς την ειρήνην, και συνθήκας δικαίαις ασφα

λίζειν αυτήν τας δε άπαξ γενομένας συνθήκας απαρα

βάτως ώς ιεράς τηρείν μετά δικαιοσύνης και συνειδή

σεως αγαθής. Ει ούν τα ειρημένα καθήκοντα προθύμως

και πιστώς υπό των αρχόντων και υπό των αρχομένων

αμοιβαίως ετηρούντο, πάντως αν ηύξανε και προήγετο

η κοινή ευδαιμονία αγάπη δε αμοιβαία και ειρήνη και

ομόνοια επλήρου πάσαν καρδίαν, και ουδείς αν γογ
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γυσμός την των εθνών ησυχίαν ετάραττε. « Και νυν

Βασιλείς σύνετε! παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες την γην,

δουλεύσατε τώ κυρίω εν φόβω, και αγαλλιάσθε αυτό εν

τρόμω δράξασθε παιδείας, μήποτε οργισθή Κύριος. »

Τ Ε Λ ΟΣ,

4. ΗΥ ΕΕ
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Νικ. Παππαμενουδάκης

Μεσσήνιος. -

Γεώρ. Βλάχος,

Θεόδωρος Σταθόπουλος.

Π. Σεργάκης.

Γοργίας Λάμπρου εξ Ατα

λάντης.

:

Σ)

Σ)

Υ)

Σ)

Υ)

Υ)

Η

Ι

"Ιω.Σωτηρόπουλος εξ Αι

τωλικού. Σώμ. 1

Περικλής Κωνσταντινίδης. » 1

Συμεών Γεωργιου Ιερεύς. » 1

"Ιερεύς Σταμάτιος Λίτσας. » 1

Παναγ. Κυλαβόπουλος. » !

Χ. Βασιλειάδης. » Ι

Μαρία Βοζάρδη. » l

Κωνσταντίνος Δημητρίου

Δημοδιδάσκαλος Φυλής.»

Παντολέων Φελουζάκης Κρής.

"Ιω. Ιερέως Ισιδώρου. »

Εμμ. Μανιτάκης. ))

Θεόδωρος Κομνηνός. ))

Δ. Σκαλιστήρης. ))

Ι. Σισίνης. ))

Π., Κάλκος. ))

Θεόδωρος Κ. Παναγιώτου. »

Ι

1

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Νικόλαος Δελιγιάννης. » 1

Γεώργιος Τζατύλας. » !

Σ. Η. Μπαρότσης. » l

Γ. Δούκας. - » l

Δημήτριος Παππαχιλάκης » 1

Π.Γ.Μέγκλης εξΑστρους. » 1

Ιω. Τρίμης Αθηναίος » l

Α. Ζ. Μάμουκας. » 1

Ιωάννης Π. Κοκκώνης. » 1

Ν. Φλογαίτης. » 1

Ι. Π. Γκινάκας. - » 1

Π. Κλάδος, » 1

Νικόλαος Βαρούχας Κρής. » 1

Παρθένιος Περίδης. » 1

Στέφανος Βεριβιάδης. » 1

'Ιωάννης Μοάτσος, » Ι

ΙΑναγνώστης Αργυρίδου...»

Πορφύριος Ιεροδιάκονος

Νικολαίδης. ))

Ευστράτιος Ι. Κλεόβουλος. » ί

Παίσιος Ζ. Ιωαννίτης...». 1
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Στυλιανός παππά Ιωάννου.Σώμl

Βαρθολομαίος Σωτηριάδης,

Αθανάσιος Κωνσταντίνου

Σκαγιανόπουλος.

Ιωακείμ Μερσιάδης Ιερο

κήρυξ.

Αλέξανδρος Γ. Λυκούργου

Σάμιος, -

Ανθιμος Ολύμπιος.

Κυριακός Αλεξάνδρου Δη

μοδιδ. Πειραιώς.

Μαριγώ Εμμ. Μαραντή.

Παππά Χαρίσης εφημέριος,

Γεράσιμος Θεσσαλός.

Ανθιμος ιερομόναχος Χίος.

Γεράσιμος ιερομόναχος ε

φημέριος,

Κ. Δ. Αλεξανδρίδης,

Παύλος Σταυρόπουλος,

Α. Θεοχάρης.

Διά την Βιβλιοθήκην Πει

ραιώς.

Α. Κοντοσταύλου.

Γεώργιος Τριανταφύλλου

δημοδ. Μεγάρων.

Αντώνιος Α. Θηβαίου.

Αναγνώστης Γαβρίλης εκ

Διστόμου,

Νικ. Παππαδόπουλος Δη

μοδ. Χαιρωνείας.

Ιωάσαφ Στάμου ηγού

μενος της Μονής Μα

καριωτίσσης της επαρχ.

Θηβών.

Δημήτριος Χληρός δημοδ.

Θίσβης.

Ευβοίας,

Γεννάδιος Ευσταθίου ηγού

μενος της μονής Καρυών.

Χ)

))

))

Χ)

))

))

))

1

ίΙ

Ι

Ναθαναήλ Ιωάννου. Σώμ. 1

Κωσναντίνος Α. Γουναρό

πουλος.

Παναγής Ιωάννου Βιολίτου.

"Ιωάννης Χ. Νικολάου.

Γεώργιος Ιωάννου Μαρί

νος Κυμαίος.

Ιωάννης Μαύρος.

Νικόλαος Δημ. Νικολαίδης

Γεώργιος Π. Ροόνδος.

Βελισσάριος Νικολαίδης.

Το Δημοτικόν Σχολείον

Πολιτικών Χαλκίδος.

Εμμ. Ι. Κριεζής δημοδ.

Πολιτικών.

"Ιωάννης Χρήστου Πιλιαφό

πουλος.

Μεθόδιος Δημου Χαλάς Ι

ερομόναχος.

Νεκτάριος Πασχάλης Ι

ερομόναχος

Γαβριήλ Αρνάρης Ηγού

μενος.

Ιωσήφ Μαύρος σχολάρχης

Χαλκίδος.

Ι. Κ. Κοτζιάς

Ι. Χ. Μαδεμοχωρίτης,

Χρ. Μυριανθούσης.

Δ. Κωνσταντινίδης.

Γεώργιος Ι. Μαντάς.

Ίωάννης Στυλιανιώτης. .

Μιχαήλ Βοναφάς Δημοδι

δάσκαλος.

Γεώργιος Μανούσος Δημο

διδάσκαλος.

Θ. Ι. Μαρίνου,

Γεώργιος Ζαχαρόπουλος,

Γεώγιος Αθανασιάδης εκ
Η ί /

Εηροχωριου.

Παναγιώτης Χριστοδούλου,

))

Ι

ι
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Δημ. Κοντονικολάου. Σώμ.

Νικόλαος Γ.Δικαιοφύλακος

Δημοδιδ. Αιγαίων. » .

Αναγνώστης Γεωργίου. »

Ν. Καραπιπέρης Δημοδιδ.

Κονιστρών. ))

Χ. Ν. Λιανόπουλος υπολο

χαγός. »

Παπά Ιωάννης Π. Λουκά.

Δ. Κανελόπουλος δημοδιδ.

Βασιλικού. ))

Κωσταντίνος Ιερεύς Στα

ματιάδης- ))

Ιω. Στάμου δημοδ. Αυλω

ναρίου. ))

Παππά Παναγιώτης Παπ

πά Αναστασίου, ))

Παππά Αναστάσιος Παπ

πά Βελισσαρίου. »

Ι. Τριανταφυλλίδης Δημοδ.

Χαλκίδος. ))

Φθιωτιδοφωκίδος.

Χ. Ιακωβίδης Δημοδιδ.Αν

τικύρρας. ))

Αθανάσιος Γ. Σώπος Δη

μοδ. Κρίσσης. ))

Δ. Χ. Πρίμας Δημοδ. Το

λοφώνος της Δωρίδος. »

Τηλέμαχος Α. Σταθοτό
πουλος, Χ)

Ιωάννης Αναγνωστόπου

λος εκ Παλαιοσταρίου. »

Παναγιώτης Μανδανόπου

λος. ))

Κουμής Κωνσταντίνου. "

Δημ. Αθανασόπουλος εκ

Περεθηωτίσσης, ))

Ν. Αγκυστριώτης Δημοδ. »
Φαλάρων. Σ)

ι

Ι

Ι

Ν. Παππαθανασίου Δημοδ.

"Υπάτης.

Δημ. Οιταιοκαρίδης,

Γιαννούλης Πολυμερόπου

λος.

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Κώνστας Ν. Στάμος στρα

τιώτης του Δ' λόχου του

Γ' τάγμ. των οροφυλά

χΟ)V,

Κωνσταντίνος Τσούκας ώ

σαύτως.

Π. Δαμισύνας εξ Ίου.

Ιω. Αν. Βασιλειάδης επι

λοχίας του Γ’ ελαφρού

τάγμ. της οροφυλακής.

Χ. Α. Χατσόπουλος Δημ.

Παρνασσίων.

Δ. Θεοδωρόπουλος Δημοδ.

Αμαλιοπόλεως.

Ι. Καλαμίδας.

Μαριγώ Κουμπαρούτσου

δημοδιδάσκαλος.

Χριστοφ. Αλεξάνδρου εις

Αμφισσαν.

Δήμος Κεριμπραίος.

Αλέκος Σ. Δούκας.

Γ. Τασήκας.

ς"

Ζήσης Σκουμβουρδής,

Ανδ. Φαρδής.

Γεώργιος Κρίτσας,

Λοκρίδος.

Ο Μητροπολίτης Λοκρί

δος Αγαθάγγελος.

Δημ. Τσαμόπουλος,

Ο έπαρχος Λοκρίδος Ν.

Π. Νάκος.

Δημήτριος Καλογερόπου

Δημοδ. Κρεμ. Λαρίσσης.

Σώμ.

Σ)

Χ)

Ι
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,

λος Γραμμ. του Δήμ.

Λαρύμνης. Σώμ.

Ιω. Σακελλαριάδης Δημοδ. »

Παππά Γιάννης Σπεγκαίου. »

Παππά Γκίκας Νικολάου. »

Σπυρίδων Κοντογεωργίου

δημοδ. Αιγιτίου. Υ)

Αίcωλακαρνανίας,

Γεώργιος Καβαδίας Δημοδ.

Ναυπάκτου. ))

Σπύρος Παππαναστασίου

Δημοδ. Απεραντίων. »

Λουκάς Π' Ιγγλέσης Δη

μοδ. Μεσολογγίου, ))

Χρήστος Μακρυνιώτης. ))

Δ. Ζαννάτος εκ μεγάλης

Λομποτινής. Σ)

Παππά Γεώργιος Γεδεών

Δημοδ. Αρακυνθίων. »

Ιω. Αθανασίου Οικονόμου

Δημοδ. Θέρμου, ))

Δημήτριος Δημητριάδου. »

Αναγνώστης Ιωαννίδης. »

Σωτήριος ιερεύς Δημητριάς

δης. )) ,

Δανιήλ Γκολφίνος. ))

Ιω. Χ. Γεωργόπουλος. »

Κωνσταντίνος Μοτσορό

πουλος. ))

Κωνσταντίνος ιερεύς Παπ

πά Σωτηρόπουλος. ))

Δημήτ. Ν. Μπούας. Δημοδ.

Αιτωλικού, »

Δήμος Αμπελογιάννης

Ιερεύς. Σ)

Ιωάννης Μακούλας Ιερεύς. »

Ζαννέτος Σταμάτη έμπορος. »

Σπυρίδων Μπούας δημοδ.

Ι

Νικόλαος Αθανασιάδης

δημοδ. Καρπενησίου.

Δ. Γαληνός δημοδ. εις

Κρικέλλον.

Αργολίδ0ζ.

"Ιωάν. Αξελός.

Α. Τζάννης' Αντισυνταγ

ματάρχης.

Ι. Α. Σκηνος.

Δ. Μακρογιάννης.

Σ. Κυδωνάκης.

Α. Βαλής.

Ελευθέριος Σχινάς ταγ

ματάρχης.

Γ. Κακαναράκης.

Γ. Συναδινός.

Ι. Κυμηνός.

Ν. Ρώμας.

Ιω. Κ. Τσάτσος.

Ιω. Γ. Γλαράκης.

Ε. Φοντάνας Συνταγμα

τάρχης.

1 ΙΙΙ. Βασιλείου.

Δ. Τριγγέττας.

Σ. Μανούσης.

Δ. Πονηρόπουλος,

Γ. Μομφερράτος λοχαγός.

Δ. Α. Π. Κλάδος.

Βότζαρης.

Βασιλική Χ. Σισίνη.

Ν. Μαράτος.

Κ. Πετσάλης.

Ε. Λουριώτης,

Γ. Στεφανόπουλος,

Λ. Λαμπρινός.

Δελιγιάννης.

ματάρχης,

Αμβρακίας. Σώμ.

))

Στ. Παππαδόπουλος ταγ

Ι

Ι
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Κλεώπας. ζw /

Ι- Δαλλονάς.

Α. Ρικάκης.

Θ. Μιχαλίδης.

Π. Α. Κυπαρίσσης.

Λυκούδης.

Ελ. Πλατύκας.

Σ. Β. Βασιλειάδης,

Νικόλαος Ζανέζιος.

"Ι. Σ. Καλογερόπουλος,

Β. Σαπουντζάκης ταγμα

τάρχης,

Ι. Γερανιώτης.

Π. Κιάππας.

Χ. Ζυμβρακάκης,

Γεώργιος Ι. Κόντης,

Σακελλάριος Μαγουλάς.

Γρηγόριος Ιερεύς,Λευιτικά,

Σακελλίων Ρώτας.

Παππά Αναστάσιος Ρώ

τας.

Ζωή Σακελλίωνος διδά

σκαλος.

Αθ. Γ. Δαρρωνάς εκ Μι

δείας. -

Σύγγελος Διονύσιος Κρομ

μύδης.

Παππά Λουκάς Στρίγγος.

Παππά Ιωάννης "Ρομπό

τσης.

Παππά Γεώργιος εκ χωρίου

Φούρνοι.

Λουκάς Δ. Λουκά.

Γεώργιος Θεοδοσιάδης δη

μοδ. Σικυώνος,

Γεώργιος Εμμανουήλ δη

μοδ. Ταινίας,

Γεώργιος Νικολάου Ιερεύς.

Ιερεύς Ανδρέας Οικονόμου

εν Ζαχόλη.

Χ)

Σ. Δ. Ψάρρος.

Ιερεύς Μενιτζέλος Κούσης.

Μήτρος Ιω. Δούλκος.

Ιερεύς Βασίλειος Μενι

τζελίδης,

Αθ. Παναγιωτόπουλος.

Ιω. Γ. Κυριακόπουλος.

Απόστολος

πουλος.

Χρ. Σ. Καλογερόπουλος.

Αναγνώστης Κάσιος.

Δ. Καλκάνης.

Αθ. Δ. Πύρρου, δημοδ.

Πυργέλας Αργους.

Γεωργαντό

Παππά Γεώργης, Εφημέ

ριος Πυργέλας.

Δ. Μαριγώ Φουντουλάκη,

δημοδ. Αργους.

Φηφι Δ. Καλλέργη.

Ευφ. Δ. Δεσύλλα.

Ιω. Ζουλουφιάδης.

Αγγελική Σ. Τσόκρη.

Ευστάθ. Νικολαίδης.

Νικόλαος Βουζιούκος δη

μοδ. Γλυπίας.

Αναγνώστης. Κυριακόπου

Ο ς •

Αναγνώστης Καλπέρης.

Ιω. Στ. Ναύτης,

Κωνσ. Ζαννιάδης δημοδ.

Προνοίας. -

Σ. Καραγιαννακίδης Λέ

σβιος.

Ιω. Δ. Πάνος εξ Αγκι

στρίου δημοδ. Κρανειδίου.

Γεώργιος Νικολαίδης.

Σπυ, Καρασσόπουλος.

Ευθύμιος Βρυζάκης,

Βησσαρίων Ευσταθιάδης. Σώμ.

-

))

Νικόλαος Κυριακόπουλος. »

))

))

:

- 3Ι
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Μ. Λύρης Δήμαρχος Μι

νωας. Σώμ.

Κυριακός Σγουρός. ))

Εμμ. Παππαδάκης δημοδ.

Μινώας. ))

Γ. Πρωτοπαππάς. Χ)

Ματθαίος Ιερεύς Ματθαι

ουδάκης. ))

Μάξιμος Ιερομόναχος Πα

λαμιδίου. ))

Ι. Κ. Σαρίδης δημοδ. Πε

ραχώρας της Κορινθίας. »

Ι. Παππαντωνίου Κοτσάκης.»

Σπυρίδων Αναζηρόπουλος. »

Ελευθέριος Παππά Δημη

τρίου δημοδ. εις Κα

τούναν. ))

Βενετσάνος Ιατρίδης δημοδ.

Λενιδίου. Σ)

Μιχαήλ Τροχάνης. ))

Πανταζής Δολιανίτης. Χ)

Αχαίας και "Ηλιδος

Η του μεγάλου Σπηλαίου

Μονή. ))

Ο Καθηγούμενος Αρσένιος.»

Ο Προηγούμενος Δαμα

σκηνός. ))

Ο Προηγούμενος Ιερόθεος. »

Ο Προηγούμενος Γερμανός

Περλέγκας, ))

Ο Προηγούμενος Γεράσιμος.»

Ο Προηγούμενος Ιωνάς. »

Ο Προηγούμενος Σαμουήλ. »

Σωφρόνιος εκ Ζαρούχλας. »

Διονύσιος Διαμαντάκης. »

Παφνούτιος Κορίνθιος "Ιε

ρολοχίτης, Χ)

Χρύσανθος Ρηγόπουλος. »

Βησσαρίων Αγγελίδης. »

ι

Γαβριήλ Καρυτινός. Σώμ. Ι

Γρηγόριος Καρζάκος εκ

Περιστεράς, » l

Στέφανος Ψίλος Σολεώτης » Ι

Ιωάσαφ Πνευματικός, » 1

Κοσμάς Πανάγου εξ Αν

δρούσης. . » 1

Πατρών.

Λάμπρος Γεωργακόπου

λος. » Η

Μουτερίζης Γεώργιος, » l

Ανδρέας Ρηγόπουλος. » 1

Κωνσταντίνος Παππάζο

γλους. Χ)

Αριστείδης Κασημάτης. »

Α. "Ραδινός.

Γεώργιος Αθ. Γεράκης.
Σ. Σταθόπουλος, Χ)

Αριστοτέλης Τσάτσος. »
"Ι. Αθ. Οικονομίδης. Υ)

Σ. Πετζάλης. Χ)

Θεμιστοκλής Οικονόμου. »

Μ. Βαχατόρης, Χ)

Ευστ. Παλαμάς. Υ)

Χ. Αργυρόπουλος, Υ)

Ανδ. Φακίρης,

Ζαχαρίας Αναγνώστου,

Δημοσθένης Γ. Γεωργίου. »

Θεόδωρος Ζίνης, Χ)

Γ. Τριανταφυλλόπουλος. »
Πέτρος Δόξας. Χ)

Θ. Χάμπας.

Σ. Μ. Σβορώνος.

Επαμ. Σπηληωτόπουλος. »

Νικόλαος Ι. Τέκτων.

Κωνσταντίνος Στρούμπος. »

Χαράλαμπος Γκίκας, ))

Σ. Ι. Κασιμάτης, Υ)

Γ. Σ. Οικονομόπουλος. »
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Σ. Βλασόπουλος, Σώμ.

Ευστ. Τσίπηρας. ))

Γ. Α. Σακελλόπουλος. »

Κωνσταντίνος Ν. Λάπ

πας. ))

Σ. Γερούσης. ))

Κωνσταντίνος Πατρινός. »

Νικόλαος Ι. Θαλασσινός. »

Δ. Γ. Αντωνόπουλος. »

Κωνσταντίνος Παππα

σπυρίδης. - Χ)

Δημήτριος Μητσόπουλος

Δημ. Πατρών. ))

Πριντζόφιλος. Υ)

Αγάπιος Παππά Απο

στόλου Δημοδ. Παρα

σκευής Αιγίου. ))

Πέτρος Ιερεύς Παππά

Χριστοδούλου. ))

Αντώνιος Βασιλειάδης

Δημοδ. Καλαβρύτων. »

Γεώργιος Σόλων Διδά

σκαλος. ))

Γεώργιος Σπηληωτόπου

λος Διδάσκαλος. Σ)

Δανιήλ Λαυριώτης.

Μακάριος Παππά Δημη

τρίου Δημοδ. Ψωφίδος.

Αναγνώστης Σακελλαρό

πουλος. ))

Καλλίνικος Ηγούμενος της

"Ιεράς μονής Λαύρας. »

Ο Προηγούμενος Θεο

Χ)

φανης. ))

Αμβρόσιος Αθανασίου Ιε

ρομόναχος. ))

Σαμουήλ Μοναχός. Χ)

Προκόπιος Παππά Νικο

λάου. ))

Αντώνιος Αντωνόπουλος

Ι

Αναγνώστης Α. Σελλό

πουλος,

Ίω. Δ. Πρινόπουλος.

Σταμάτιος Ιερεύς Οικονό

μος Λυκουρίας Δήμ.

Κλείτωρος.

Γ. Κωνστάκης.

Σ. Ροδόπουλος.

Αν. Κολιόπουλος,

Θεόδωρος Ιερεύς.

Θεοδωράκης Κωνσταντό

πουλος,

Γεώργιος Κρόμμας.

Κωνστ. Μακρόπουλος.

Μήτρος Μπουγιούκας.

Αναγνώστης Παππαγγε

λόπουλος. -

Πάνος Αθανασίου.

Γ., Παππαθανασόπουλος

δημοδ. Λετρίνων,

Κωνστ. Γιαννόπουλος

Γεωρ. Νικολόπουλος δημοδ.

Νωνάκριδος.

Παναγιώτης Καρίκος.

Σωτήριος Πρινόπουλος δημ.

Λαμπείας.

Λακεδαίμονος,

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

δημοδ. Σπάρτης.

Ηλίας Κοπανίτζας.

Νικηφόρος Ιερομόναχος.

Νικόλαος Δοντόπουλος.

Γ. Κριτσιλάκος δημοδ. Α

ρεοπόλεως.

Δημ. Μ. Παππαδόπουλος

Δημοδ. Βοιών.

Παν. Ορφανός Δημοδ. Φά

Ευς άθιος Δ.Μαρκόπουλος.

Δημοδ. Κερτέζης. Σώμ. 1

.

))

))

Ι

Ι
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ριδος εις Παλαιοπαναγιάν.»

Ναθαναήλ Ιερομόναχος. »

Μιχαήλ Π. Μωυσάκης. »

Αθανάσιος Αδαμαντό

πουλος. ))

Γ. Θεοφιλάκης. Χ)

Παίσιος Ιερομόναχος εκ

της μονής Ζερμπίτζας.

Χρ. Κουμουτσίδης δημοδ.

Αβίας. ))

Ν. Παντόπουλος δημοδ.

Βορδωνίας, Σ)

Μαντινείας.

Καλλίνικος ηγούμενος της

μονής Κανδύλας. '»

Ο Δημοδ. Κανδύλας Γε

ώργιος Φουμάκης. Σ)

Σπυρίδων Ιερεύς εκ της

Κανδύλας. χ)

Υ)

Παν. Αναγνωστόπουλος. »

Σπυ. Σακελλαράκηςδημοδ.

Κολλίνων. Σ)

Γεώργιος Ιερεύς Οικονόμου

εκ Κολλίνων. Υ)

Νικ. Ιερεύς Σταματόπουλος

εκ Κολλίνων. ))

Δημ. Ι Φιλάρετος δημοδ.

Τεγέας. Σ)

Κωνς, Ν. Μιχόπουλος

δημοδ. Ορχομενού της

Μαντινείας. Χ)

"1. Ευς. Σπηλιόπουλος

Γραμ. της Επαρχ. Γορ

τυνίας. Χ)

Δημή. Χρυσαφόπουλος Κρής

Οικονομ. Εφορ. της

Επαρ. Γορτυνίας. ))

Φώτιος Δάρας Ταμίας

Γόρτυνος. ))

Μιχαήλ Α. Ιωαννίδης. »
Ι

Πουλίτζα , Α. Δαρειώτου

εκ Κορώνης. Σώμ.

Ευς.Σπυράκης Δημοδ. Γόρ

τυνος. Σ)

Πέτρος Παπαηλιόπουλος

εκ Γρανίτσης της Γορτυν. »

Παναγ. Αθ. Τσεκούρας δη

μοδ. Κλειτορίας της Γορτ.»

Πολυχρόνιος Ιερεύς Πο

λυχρονόπουλος. Υ)

Κωνσταντίνος Ιερεύς Α

ναστασόπουλος. Υ)

Μεσσηνίας

1. Γ. Μητρόπουλος δημοδ.

Πύλου. - Υ)

Αθ. Κωσταντινίδης. Υ)

Αδαμ. Ιωαννίδης Δημοδ.

Παμίσου. Υ)

Ευς. Ιερεύς Πρωτοπαππάς.»

Βησσαρίων Ιερομόναχος. »

Νικ. Κ. Μουσχούλης εξ

Αγουλινίτσης της Ολυμ

πιας. Υ)

Νικ. Δ. Μουσχούλας. Υ)

Γ. Αποστολίδης Δημοδ.

Ανδριτσαίνης. Υ)

Π. Κ. Σαρδέλης ώσαύτως.»

Γιαννάκα Ν. Τσανέττου. »

Γ. Αδαμίδης. »

Πέτρος Κανελλόπουλος

Γεώργιος Χριστόπουλος. »

Φώτιος Πητήρης.

Δημ. Α. Μοσχούλας.

Κ. Κανελλόπουλος δημοδ.

Μεθώνης. Χ)

Γεώ. Παπαντωνίου Κω

τσιάκης δημοδ.Οιχαλίας.»

Παναγ. Παππασαραντό

πουλος. Σ)

Μ. Πολυμενάκης δημοδ.

Σ)

.

::
Ι

:
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Εύας. Σώμ.

Ι. Παππατσόνης. Σ)

Παππά Ευστάθιος. Σ)

Φωτεινός Κωσταντόπουλος.»

Παναγ. Παππά Βασιλείου. »

Πολυξένη Λυκάκη, δημοδ.

Καλαμών. Σ)

Χρήστος Νικολάου, η

Α. Μαυρομιχάλης, ))

Παναγ. Δ Αλούπης. »

Θ. Μαρκόπουλος. ))

Γ. Μιχάλος. Χ),

Καπετανάκης, Μ)

Πανάρετος Αγγελόπουλος.»

Στ. Καπετανάκης, ))

Γεώρ. Π. Καπετανάκης. »

Αγγελική Α.Αναγνωσταρά.»

Καλλιρρόη Ι. Κυριακού. ''»

Το... Δημοτικό σχολείον

Καλαμών. ))

Δ. Γιάννουκλας, δημοδ.

Καλαμών, Υ)

Ν. Ι. Παππαμανόλης. »

Σύρου.

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης

Κυκλάδων Κ. Δανιήλ. » 1

Δανιήλ Αστράγαλος. Σ)

Μ. Καλλιάρχης. λ)

Π. Γεώργιος Γρυπάρης. »

"Ανθιμος Καλογιάννης»

Σεραφίμ Λευκόκυλος, Υ)

Γεδεών Μενεάκης. ))

Θεοφάνης Πολεάνης. ))

Μιχαήλ ιερεύς Χειμώνας. »

Δανιήλ Χ. Θεοφίλου. ))

Φιλόθεος Ευθυμίου. ))

Γρηγόριος Βαρούχας, ))

Αρχιμανδρίτης Ανθιμος. »

ρωτοπαππάς Μυκόνου

Αυξέντιος.

-

Ν

Παππά Ζαχαρίας Καρα

γιαλής.

Μάξιμος Ιερομόναχος.
Σακελλίων Αγάπιος.

Νεόφυτος Φωκάς.

Αρχιμανδρίτης Διονύσιος

Παρίσης εκ Τήνου.

Α. Τριαντάφυλλος Δημοδ.

Υρίας εν Νάξω.

Χ. Ιωάννου Δημοδ.

Σκύρου.

Γεώργιος Σουρίας Καθηγ.

εν τώ γυμνασίω Σύρου.

Γ. Σερούιος Γυμνασιάρχης

Σύρου.

Ίλνερ.

Ι. Ν. Βαλέτας.

Π. Εφραιμίδης,

Ι Ν. Φαρδούλης Καθηγητής.

Θ. Μαισχίνης.

Κ. Χαρίλαος.

Δημ. Δούκα.

Σολομών Νικολαίδης Κύ

πριος.

Δημήτριος Δουραμάνης,

Ι. Γ. Καράλης,

Εμ. Α. Στεφανάκης, -

Δημ. Στεργίου.

Εμ. Μαγκάκης.

θεμ. Καλομενόπουλος.

Γεώργιος Φραγγούλης.

Ι. Κ. Βλαστός.

"Ελένη Δημητριάδου Δη

μοδιδ. Σύρου.

Αργυρή Αναγνωστάκη,

Γ. Ροδίτης δημοδ. Κω

μιακής της Νάξου.

Ιωάν. Ν. Ολύμπιος δη

μοδ. Πάρου.

Σώμ.

Χ)

Χ)

))

))

Ι
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Φ. Λιμπρίτης δημοδ. Ιου.Σώμ. 1

Δ. Βενέρης Πρωτοσύγγελος.»

Α. Σομαρήπας υγειονομο

λιμενάρχης Ίου.

Ζαχαρίας Σαλουστρίδης. »

Δ. Ι. Αγγελόπουλος δη

μοδ. Καλλίςης εν Θήρα.»

Αγγελος Ν. Αγγέλου,

Γ. Ζανάκης δημοδ. Καλ

λίστης εν Θήρα.

Ιγνάτιος Ιερομόναχος

Πρωτοσύγγελος. /

Κύριλλος Ιερομόναχος Ι

ακώβου Μπάλμπας. •

Ιωάννης Ασημης δημοδ.

Θήρας.

Ζάννης Δεϊμέζης.

Γάσπαρος Συρίγος.

Κωνσταντίνος Πετρακάκης

δημοδ. Κορθίου της Αν

δρου.

Π. Γεωργαντόπουλος δη

μοδ. Πανόρμου της Τήνου.»

Λάζαρος Παλαμάρης ιερεύς.»

Νικόλαος Λούβαρης δημοδ.

Υ)

Τήνου. Χ)

Α. Βουρδουμπάκης δημοδ.

Κέας. »

Μαριγώ Ν. Πλέκα. Χ)

Ι. Χωματιανός δημοδ.

"Υδρας. Χ)

Αναστάσιος Κ. Ταπεινός. »

Ζωήτσα Ι. Γκίκα δημοδ.

"Υδρας. ))

Παύλος Πέππας δημοδ.

Αιγίνης. Χ)

Οικονόμος Τήνου Φιλόθεος.»

Διονύσιος Ιερομόναχος Κείος.

Ειρήνη Μοσχάτου. Χ)

Ιωσήφ Πλυτάς. Χ)

Ι

Ι

Ι

Ι

l

ι

» ]

ι

Αθαν. ΠαππάΚώστας δη

μοδ. Σκιάθου.

Δημ. Κυδωνιώτης δημοδ.

Σκοπέλου.

Ο Πρώην Σάμου Θεοδόσιος.»

Ευςρ. Πετρίδης Επαρχος

Σκοπέλου.

Νικόλαος Σταγειρίτης υ

γειoνόμος Σκοπέλου,

Κυριακός Κωνσταντίνου,

Γρηγόριος Μίτας Ιερο

μόναχος Ελληνοδιδ. »

Δημή. Αποστολόπουλος. »

Δαμασκηνός Ιερομόναχος. »

Πολυμ. Ευς. Παππαδό

πουλος, δημοδ. εις Και

νούριον του δήμου Θρο

νίου της Λοκρίδος.

Πόρου,

Το Μοναστήριον της Ζωο

δόχου Πηγής,

"Ο Ηγούμενος Ιγνάτιος

Ιερομόναχος. -

Ο Προηγούμενος Νικηφόρος.»

Πελάγιος Ιερομόναχος. »

Νείλος Μοναχός. Σ)

Αθανάσιος Ιερεύς Σα

κελλίων. ν

Ευγένιος Ιερομόναχος εκ

της εν Ανδρω μονής.

Χ)

))

))

Σ)

))

Σ)

))

Υ)

Χ)

Βασίλειος Ιερεύς Σακελ

λαρίδης, ))

Παρθένιος Ιερομόναχος

Τσεβαίρης Αθηναίος »

Χριστόδουλος ιερεύς παππά

Δημητρίου, Χ)

Γεώργιος Σπυρίδων Κριεζή.»

Γεώ. Βασιλείου Ψάλτης.Σώμ.

Ιερεύς Ανδρέας Σοφιανός. »

Ιι:

Ι

Ι

1

ι
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Γεώργιος Ππ.Κυριακού. Σώμ.

Χ. Ι. Δροσινός Ιατρός. »

Δημήτριος Στ. Οικονόμου. »

Κωνς. Λογοθέτης Δουζίνας.»

Αναγ. Δ. Λογοθέτου. Ε)

Γεώργιος Στ. Θεοφάνη. »

Π. Ανδριανόπουλος γραμ.

του Ειρηνοδ. Πόρου. »

Δ. Παππαδήμος, ΥΥ

Κ. Κασινάρης. Χ)

Κ. Στ. Οικονόμου. Υ)

Κ. Γ. Δουζίνας. ))

Νικολαίδης δημοδ. Τροι

ζήνος. Χ)

"Ιάκωβος Ιωαννίδης δημοδ.»

Παρασκευή Ν. Πραγμα

τάρη δημοδ. Τροιζήνος. »

Αθανάσιος Παππά Χρι

στοδούλου δημοδ. Δρυόπης

Αντώνιος Ψαρουδάκης,

φαρμακοποιός, (Η

Κ. Κιζάννης,φαρμακοποιός.»

Ο Πλοίαρχος Ιωάννης
Νικοδήμου. Χ)

Νικόλαος Πιπίνου. ))

Αναστάσιος Β. Αντωνάκης.»

Βασίλειος Σούρμπας. ))

Δ. Ι. Κιζάνης Χ)

Α. Δουζίνας Κυριακούλης. »

Α. Παππά Σωτηριάδης. »

Δ. Χούντας εκ Μεθάνων. »

Κωνς. Οικονομίδης. Χ)

Αναγν, Ππ. Αντωνίου

Χίος. ))

Α. Ιω. Δ.Παναγιώτου. »

Πέτρος Γ. Πρωτοπαππά. »

Ανδρέας Δερβενιώτης, ))

Αναγν, Ππ. Αντωνίου. »

Νικόλαος Κοφινάς ))

Ανδρέας Μάνεση. ))

Ι

Ι

)) Ι

ί

Μάνθος Μάνεση. ))

Κρήτης.

"Ο Θεοφ. Επίσκοπος Κυ

δωνίας και Κισάμου

Κ. Κάλλιστος. Σώμ.

Ο Πρωτοσύγγελος αυτού

Νικόδημος. ))

Η εφορεία των Εκπαιδ.

καταστημάτων. ))

"Ο Σχολάρχης της Ελλ.

Σχολής Μ. Οικονομίδης.

"Ο Διδάσκαλος της "Ελλ.

Σχολής Ν. Μαραθάκης. Υ)

1|Ο Δημοδ. Γ. Χ. Ψαρου

δάκης. ))

Η Διδάσκαλος Κυρία

Ασπασία Γεωργίου.

"Ο εξ. Ι. Ζερβάκης Ιατρός

έφορος. ))

Υ)

Εμμ. Κασιμάτης έφορος. »

Ανδρέας Ανδρουλινάκης

έφορος. ))

Αλέξιος Αθανασίου έ

φορος, ))

Ιω. Μπογιατσόγλου, ))

Γεώργιος Φουλάκης. »

Εμμ. Μοάτσος. ))

Σόλων Αποστολίδης. ))

Αθαν. Γ. Πλούμ. ))

Ιω. Α. Μαυρουλιανός. »

Γεώργιος Ιω. "Ρενιέρης, Χ)

Αναστασία Γερακάκη. »

Κωνστ. Σπανούδης. Υ)

Χ. Παπαδάκης. ))

Γεώργιος Πλατύ. Χ)

Αδελφοί και Σιδηράκη. »

Κωνστ. Μαλτσάκης. »

Αλέξιος Ψαρουδάκης. »
Ιωάννης Περοκίδης. Χ)

Ι

Ι
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Χριστόφορος Παπαδά

κης. Σώμ.

Χ. Θεόδωρος Μαρκίδης. »

Μερκούριος Μαλατάκης. »

Ιω. Γ. Μιτσοτάκης. ))

Γεώργιος Αλφιέρης. ))

Ιω. Παπαδάκης. Υ)

Αναγν, Γ. Μαρκίδης. ))

Αναγν, Σταυρούδης. Σ)

"Ο"Ηγ. της μονής της Αγ.

Τριάδος Συμεών. ))

"Ο Κ. Ανανίας, Χ)

"Ο Κ. Δαμασκηνός διδά

σκαλος, . ))

Ο Κ. Γεράσιμος Ιερομό

ναχος. Υ)

"Ο Κ. Ζαχαρίας διδάσκα

Οζ. Χ)

"Ο Ηγ. της Ζωοδόχου

Πηγής Ανθιμος. Σ)

"Θ Ηγ. της μονής Γου

βερνέτου Ιωσήφ. Μ)

"Ο Προηγούμενος Χρύ

σανθος. Σ)

"Ο Κ. Παρθένιος Φιλιπ

πίδης. Χ)

"Ο της αγίας Μονής προη

γούμενος Στέφανος, λ,

Το μοναστήριον της ιεράς

μονής Γωνίας. ΣΟ

Παρθένιος Προηγούμενος. »

Νεόφυτος Ιερομόναχος

Σελινιώτης. ))

Μισαήλ Ιερομόναχος. »

Σεραφίμ Ιερομόναχος. »

Μελέτιος Ιερομόναχος. »

Δωρόθεος Μουσικός. ))

ι Στέφανος Ι. Ψαρουδάκης. »

Γεώργιος Μεσαρχάκης. »

Ο Θεοφιλ. Επίσκ. Ρεθύ

μνης και Αυλοποτάμου

Κύρ. Καλλίνικος. Σώμ.

Το Ελλ. Σχολείον Ρεθύ.

μνης, Υ)

"Ο Σχολάρχης αυτής Δω

ρόθεος. - » .

"Ο αλληλοδιδ. αυτής Μ.

Χ. Πετυχάκης. Χ)

Κ. Μαρουλιανός. ))

Ν. Χ. Κωνσταντίνου. Χ)

Ιωάννης Δροσάκης, Χ)

Ζωρζάκης Παπαδάκης. »

Ο Σκευοφύλαξ Γεράσιμος.»

Ο Ηγούμενος Δαμιανός. »

Συμεών Ιερομόναχος. »
Ιάκωβος Ιερομόναχος, Σ)

Μελέτιος, Ιερομόναχος. »

Νέστωρ Ιερομόναχος. »

Μελέτιος Ιερομόναχος. »

"Ο Ηγούμενος Μελέτιος. »

Ανδρέας Σεγουντσης. »

Ν. Πιστάκης ))

Γεώργιος Σαριδάκης, Υ)

Κύπρου.

Ο Μακαριώτατος Αρχι

3

Ι

l

επίσκοπος Κ. Ιωαννίκιος.» 2

"Ο Πανιερ. Μητρ. Πάφου

Κ. Χαρίτων. Χ) Ι

Ο Πανιερ.Μητρ. Κιτίου Κ.» 1

Ο Πανιερ. Μητρ. Κυρη

νίας Κ. Χαρίτων. Χ)

"Ο Σ. Αρχιμανδρίτης της

Αρχιεπισκοπής Κύπρου.»

Μάρκος Περιστιάνης Πρό

ξενος της Σουηκίας. »

Γεώργιος Γλυκύς Αρ

χιδημογέρων Κύπρου. »

Ι

1
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Ο Ελλ. Διδ. Κ. Ονού

φριος. Σώμ.

Παύλος Βαλσαμάκης Ια

τρός. ))

Γεώργιος Τελεβάντος. »

Δημήτριος Θεμιστοκλής. »

Λογιζής Κραμβής. ))

Π. Παύλος Βονδιτσιάνος. »

Νικόλαος Δ. Φραγκούδης. »

Δημήτριος Πιερίδης , ))

Κυπριανός Οικονομίδης. »

"Ιωάννης Ιασωνίδης, Υ)

Γεώργιος Σιβιτανίδης. »

Αδελφοί Λογίζου και Σα. »

Γεώργιος Πελαβάκης. ))

Αλέξ. Γ. Κυλβελίδης. »

Κεφαλληνίας,

Ο Πανιερ. Μητρ. Κεφαλ.

Κ. Σπυρίδων και έξαρχος.»

Ν. Ιερεύς Μαντσαβίνος

Ιερογραμματεύς. ))

αναγής Ιερεύς Ματσού

κης. ))

Γεράσιμος Αρχιδ. Μαντσα

ινος. - ))

Χρύσανθος Ιερομ. "Ραζής

Σακελλίων. ))

Γεράσιμος Ιερεύς Σιμάτος. »

Χρύσανθος Ιερομ. Βαλ

σαμος. ))

Ιωάννης Δ. Χωραφάς. »

Κωνστ. Ευσταθιάδης Με

ταξάς. ))

Γεράσιμος Τυπάλδος Μα

ράτος. Χ)

Γεώργιος Ιερεύς Χωρα

φάς Ρακαντσης. Υ)

"Ιω. Αννινος. ))

Βασίλειος Δ.Πανάς. ))

Ι

2

Ηλίας Ραζής Λουκάτος.Σώμ.1

Ε. Χουρμουζιάδης. ))

Δημ. Μιλλιαρέσης. Χ)

Δημ. Πινιατόρος. ))

Κωνστ. Μ. Φωκάς. ))

Νικόλαος Μεταξάς Τσα

νάτης. ))

Μιχαήλ Τυπάλδος Ξυδιάς.»

Παναγής Λουβέρδος Λα

σκαράτος. Σ)

Διονύσιος ιερεύς Λουβέρδος. »

Γεράσιμος Λοβέρδος Δοτο

ράτος. ))

Ηλίας ιερεύς Αλιπράντης.»

Διονύσιος Ιερομ. Δελλα

πόρτας. ))

Νικόλαος Α. Κοντομίχαλος.»

Ιωάννης Μεταξάς Ιερο

μόναχος. Σ)

Χριστόδουλος Ιερομόναχος

Μηνιάτης. ))

Αγάπιος Ιερομόναχος ο

Μήλας. Χ)

Σπυρίδων Ιερομόναχος ο

Βεργοτής. Χ)

Παρθένιος Ιερομόναχος ο

Καλλιγάς. Σ)

Βασίλειος Ιερομόναχος ο

Σάρλος. λ)

Παρθένιος Ιερομόναχος ο

Μηχαλιτζιάνος. Χ)

Γεώργιος Ιερεύς ο Βυ

ζάντιος. ))

Παναγής Ιερεύς ο Μα

τζούκης, Χ)

Ευαγγελινός Ιερεύς ο Πο

ταμιάνος. Σ)

Μαρίνος Ιερεύς ο Βάρχας. »

Μιχαήλ Ιερεύς ο Κούπας. »

Γεράσιμος Ιερεύς ο Πανάς. »

ί

Ι

32
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Ανδρέας Ιερεύς ο Βέλσης. Σώμ.2

Παύλος Ιερεύς ο Σβορώνος. »

Παναγής Ιερεύς ο Σβο

ρώνος. ))

Σπυρίδων Ιερεύς ο Φασώης.»

Γεώργιος Ιεροδιάκονος ο

Καλλιγάς. ))

Γεώργιος Ιεροδιάκονος ο

Σάρλος, ))

Θωμάς Ιεροδιάκονος ο

"Ρουμβάτος. ))

Ιωάννης Ιεροδιάκονος ο

Κατζαίτης, λ)

Διονύσιος Ιεροδιάκονος ο

Ζακυνθινός. Χ)

Γεράσιμος Αναγνώστης

Μαράτος. Σ)

Παναγής ΑναγνώστηςΠυ

λαρινός. Χ)

Διονύσιος Κονιδάρης. λ)

Γεώργιος Π. Μοντεσάντος. »

Βίκτωρ Σ. Χοϊδάς. ))

Νικόλαος Α. Μελισσινός

Λάσκαρης. ))

Ευαγγέλης Τυπάλδος Δο

τοράτος. )),

Φώτιος Χ. Μουδηλάς. »

Γεράσιμος Φωκάς Πε Θε

οδώρου. Χ)

Σπυρίδων Ι. Κομποθέκρας.»

Σταύρος Μ. Ιγγλέσης. »

Παναγής Ιγγλέσης. Σ)

Γεώργιος Ιγγλέσης. Χ)

Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης. »

Χριστόδουλος Βαλσαμάκης.»

"Ιωάννης Ν. Κουντούρης.»

Αναστάσιος Γ. Καλλιγάς.»

Νικόλαος Ιερεύς ο Δρα

κοντίδης, Χ)

2

Ι

Ι

Ο Υίος αυτού Ανδρέας

Δρακοντίδης. Σώμ.

Κερκύρας.

Ι ΟΠανιερ. Μητροπ. Κερ

κύρας Κ. Χρύσανθος. »

Αθανάσιος ΠολίτηςΠρω

τοσύγγελος, Χ)

Φώτιος Ιερεύς Κάντας Αρ-

χιμανδρίτης. ))

Παντελής Λ. Διλμπέρογλους.»

Βασίλειος Μώρος Ιερεύς. »

Σπυρίδων Στεργός Ιερο
μόναχος, Χ)

Φιλόθεος Καρύδης Ιερο

μόναχος. Χ)

Ιωάννης Ιερομόν, Σκαλ

τσούνης. Χ)

Οι Ιεροσπουδασταί.

Νικ. Κεφαλληνός, Χ)

Αντώνιος Στραβοπόδης. »

Αθανάσιος Μπονσινιόρ. »

Γαβριήλ Στρατσάλης. ))

Κωνσταντίνος Κούρτας. »

Θεαγένης Λειβαδάς. Χ)

Χαραλάμπης Καρούσος. »

Δημητρ. Καβάσιλας. ))

Αλέξανδρος Πιέρης Χαλι
κιόπουλος. Σ)

Παρθένιος Ιερομόναχος
Βριώνης. Χ)

Κωνς. Αρχιδιάκονος Κα

βαδίας. Χ)

Σπυρίδων Μαγνιαρίζης α

ναγνωστης. Χ)

Ελευθέριος Ιωάννου. »

Λιβόρνου.

Κωνς. Τοσήτσας Πρό
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-"

ξενος της Α. Ελλ. Μ. Σώμ.4

Μανουήλ Παντολ. Ροδο

κανάκης. ))

Παύλος Π. Ροδοκανάκης.»

Ζ. Μ. Μαυρογορδάτος. »

Ιωακείμ Βαλαμόντες, ε

φημέριος της εκκλησίας.»

Μεθόδιος Θεοδωρίδης, ώ

σαυτως. ))

Ηλίας Λ. Πανάς. ))

"Ιωάννης Σαλματανάκης. »

Αναστάσιος Δεσπότης Μο

νοπινιώτης. Χ)

Ιωάννης Γ. Καρατσάς. »

Στέριος Ευθυμιάδης. Υ)

Στ. Βαρδάκης. ))

Νικ. Ζ. Μιταράκης. Χ)

Δημήτριος Σατζελής. Χ)

Α. Γιάμαρης, ))

Απόστολος Ν. Μυλωνάς. »

Νικόλαος Σέτερης. ))

Γεώργιος Κουτουφάς. »

Δημήτριος Ζαννετόπουλος.»

Αντώνιος Κοντογούρης. »

Διονύσιος Κ. Τσερώνης. »

Ευθύμιος Α. Γρίβας. ))

Αντώνιος Ριζος. ))

Ιωάννης Μαργαρίτης. »

Γεώργιος Χ. Παχώμης. »

Ανδρέας Π. Πουλιέζος. »

Ε. Σεβαστόπουλος. ))

Ιω. Βαφιαδάκης, ))

Λειψίας,

Ο'Αρχιμανδρίτης Κ.Γρηγ.

Αγαθόβουλος. Υ)

Ο Κ. Διονύσιος Κλεώπας.»
σ' «υ ει»

Ο Κ. Κωνσταντίνος Παππιά.

Μασσαλίας.

"Ο εφημ. της εκκλησίας Κ.

Ι

Ι

)) 2

Γρηγόριος Φωτεινός, Σώμ.

Ο εφημ. των εν Μελίτη

ορθοδόξων.

Τεργέστης.

Η ελληνική Κοινότης. »

Αμβρόσιος Σ. Ράλλης. »

Γεώργιος Γ. Χ. Κώνστα. »

Χαράλαμπος Π. Μητρό

πουλος. Χ)

Αναστάσιος Μηκώνιος. »

Σπήλιος Μέγαρης. * Χ)

Γεώργιος Πατούνας. ))

Διονύσιος Ρωσσιάδης. »

Δημήτριος Δουραμάνης. »

Ιωάννης Κουνενίδης...»

Κωνς. Ποτηρόπουλος. »

Μίνως Κοσκολέκας...»

Αριστείδης Κοσκολέκας. »

Απόστολος Μαντσούφας. »

Διαμάντης Κουφαριώτης. »

Δημήτριος Κουβαράς. »

Μιχαήλ Δ. Αποστολό

πουλος. »

Αντώνιος Δημητρίου, ))

Ο Αρχιμανδ. Ιγνάτιος

Θεολογίτης. ))

Ο Ιεροδιάκονος Γρηγόριος

Ψαλτάκης. ))

Θεοδόσιος Περγαμηνός δι

δάσκαλος. Υ)

Θεόδωρος Δούμας. »

Γεώργιος Φ. Μανούσης. »

Ιωάννης Σκαραμαγκάς. »

Ιωάννης Γ. Χ. Κώνστα. »

Δημήτριος Προκοπίου Καρ

τσιωτης. »

Διονύσιος Μανέτας. ))

Αθανάσιος Μεντσέλος. » .

5

Ι
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Δαμήτριος Γ. Πυριάκος.Σώμ.
Κωνς. Κολλόκας. Σ)

Θεόδωρος Γέγης

Δημήτριος Χασάπης.

Εμμ. Μελιγγός.

Απόστολος Δ. Τριαντα

φύλλου,

Γεώργιος Γέγης.

Μιχαήλ Γ. Γαλάτης,

Ιωαννης Σαραγιάννης,

Ζ. Μ. Απαλύρας.

Λεονής Τσιτσεκλής.

Μ.Α. Ροδοκανάκης.

Μιχαήλ Δέλτας,

"Ιωάννης Ανδρεάδης.

Υ)

))

))

))

Βιέννης.

Η εθνική Ελληνική σχολή.

"Ο Αρχιμ. Κ. Κοσμάς Β.

Λιβερόπουλος.

Προκόπιος Γεωργιάδης.

"Ο εν Ίασίω μέγας Βορνι

κος Κ. Θεόδ. Γκίκας,

Νικόλαος Μαντσουράνης.

Δημήτριος Τύρκας,

Θεόδωρος Τουσίτζας.

Μιχαήλ Δούμπας.

Θεόδωρος Δούμπας.

Νικόλαος Δούμπας.

Αλέξανδρος. Δ. Ξάνθος. »

Εφραίμ. Ί Γερμάνης.

Νικόλαος Μ. Γκιούκα.

Δημήτριος Ν. Γερμάνης.

Μενέλαος Ν. Γερμάνης,

Πέτρος Γ. Τσιχάνης.

Σίμων Γ. Τσιχάνης.

Τραπεζούντος.

Ο Πανιερ. Μητρ. Τραπε

ζούντος Κ. Κωνςάντιος. »

φ

Γρ. Π. Ξανθόπουλος. Σώ

Π. Γ. Παπαδόπουλος. χ)

Αθ. Ι. Αθανασάντης. Χ)

Πλάτων Ν. Παρασκευά. »

Ν. Γ. Γεμουρίτης. ))

Ελ. Χ. Ι. Δομνηνός, ))

Γεώργιος Ευθυμίου Ευμη

ρίδης. Υ)

Γρ. Γ. Καρπούζηλος. Υ)

Γρ. Δ. Γιαννικαπανίδης. »

Ιω. Λ. Καλαφατίδης. ))

Ν. Σιργανίδης. »

Δ. Λ. Καρβουνίδης, ))

Περικλής Τριανταφυλλί

δης. Σ)

Δ. Π. Αυγερινός. ))

Κωνσταντινουπόλεως,

Ο Παν. Μητροπ. Κ. Σα

μουήλ ο Κύπριος, Δι

ευθυντής της Φιλοσοφι

κής του Γένους Σχολής.»

Κ. Ευθυβούλης Καθηγητής.»

Γεώργιος Νεκταρίδης Ραι

εστινος. Χ}

Ι. Α. Φιλαλήθης. Χ)

Αττικής

Η εκκλησιαστική Ριζά

ρειος Σχολή, Χ)

Νικόλαος Πανταλέων δι

κηγόρος. »

Βενιαμίν Κανανός. ))

Σταύρος Γ. Ροδοκανάκης. »

Διονύσιος Ιεροδιάκονος Μαλ

δαρέσκος εκ της Επισκο

πής Ρημνήκου. Χ)

Ηλίας Βενέσκος εκ Κρα

ϊόβης.

Λάζαρος Δρουτζιάνος εκ

Βουκορεστίου.

Ιωάννης Νικολέσκος εκ

))

λ)

μ.

ι

20

Ι
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Βουκορεστίου. Σώμ. 1|Χαράλαμπος Μπακόπουλος.». Ι

Δημήτριος Ρακόβητζ. » 1|Ν. Ι Θαλασσινός, » l

Αργολίδος. Κύριλλος Ιεροδιάκονος Κρής. » 1

Παππά Ανδρέας Σ. Νο- Β. Παυλίδης. » Ι

μοφύλαξ. » 1 Π. Γρηγορόπουλος. » l

Εμμανουήλ Ν. Δανδρές, » 1|Ν. Σπηλιάδης, D l

Δημήτριος Γ. Παππαγι- Ν. Γιαννόπουλος. » l

άννη. » Ι

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α.

2

» 7» 7 το τεχνούργημα

Χ) 3

» 17 » 12 πρακ

» 17 » 13 τικών

» 32 » 28 ώμοιώθη

» 46 » 29 και κατεπείγοντος

19 ούτω

14 μελέτη

» 64 » 27 θερίσει ότι

» 65 » 12 Τούθ' ένεκα

» 79 » 4 σθένειναν

» 86 » 1 απεργάζεται,

» 90 » 3 χρήσιμαι,

» 106 » 8 επιτήδεια εισι,

» 107 » 31 eurat

προυργιαίτερον

τώ ανθρώπω

» 12 » 27 το κέντρον

» 14 » 3 Προήλθον

Γράφε προυργιαίτερον,

» τον τεχνίτην

» τώ ανθρώπω
ε > W

» η αρχη

» Προήλθον

» πρα

» κτικών

» ώμοιώθη'

» και ήττον κατεπείγοντος

» ούτως,

Α'

» μελέτη

» θερίσει ότι

» Τούτου ένεκα

» ασθένειαν

» απεργάζεται,

» χρήσιμοι,
φ Α και

» επιτήδειά εισι,

λ) CΙΙΥΕι



. 115

1 18

Ι 18

119

120

124,

126

129

130

130

130

137

137

142

143

144

151

Ι 60

160

Ι69

171

175

175

180

180

185

188

189

190

190

198

199

203

204

στ. 6 φιλαργυρία ή

» 10 κορενύμενος

» 11 Τούθ' ένεκα

» 20 ιμαστισμώ

» 8 αυτήν ώς

» 31 παρ'

» . 6 προαγωγή

» 8-9 αι-σχρον

» 5-6 λαγ-νεία

» 12 καν

» 15 ών έγνω,

» 21 χάρισματα

» 2-3 βασ-καίνειν

» 27-28 λεπ-τοτέραν

» 20 φησίν,

» 12 Είλωτας

» 12 κάν

» 28 Τούθ’ένεκα

» 29 δένδρω

» 10 νοί

» 28 νοεράτε

» 3 υποστηρίζουσαι

» 19 κακείνο

» 5 Τούθ ένεκα

» 19 εαυτώ

» 14 τώ τε

» 1 Τούθ' ένεκα

» 7 άλλης τινος

» 1 προυποτίθησι,

» 2 της τε

» 24 επειφάνειαν

» 30 εντελέστερον

» 1 αγαπώ το,

» 19 αληθεία,

"

ν γ

Γράφε φιλαργυρία, ή

» κορεννύμενος

» Τούτου ένεκα

» ιματισμώ

» αυτήν, ώς

» παρά

προαγωγή

» αισ-χρον
Α'

» λα-γνεία
«Α

)) καν

αν

» ών έγνω,

» χαρίσματα

» βα-σκαίνειν

» λε-πτοτέραν
ι

• »φησιν,

» Είλωτας

» καν

» Τούτου ένεκα

» δένδρω •

» νοί

» νοερά τε

» υποστηρίζουσαι

και κακείνο,

» Τούτου ένεκα

» εαυτό

» τώ τε

» Τούτου ένεκα

» άλλης τινός

» προυποτίθησι,

» της τε

» επιφάνειαν

» ευτελέστερον

» αγαπώτο,

» αληθεία,
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::..

204 στ. 26 τοσούτω

291

308

309

310

31 Ι

324

335

34Ι

344

359

364

369

370

» 26 χρητά

» 22 υπέρ "ι

";

479

Γράφε τοσούτω "Ε

» χρηστά

» υπέρ .

» Ι 1 αγάπης εγγιγνομένην » αγάπης έγγιγνομένην

» 11-12 ευρίσ-κονται

» 29 τίμιον εστί

» 17-20 διαβεβαίοι

» 25 υπισχείται -

» 18 πάσης εστί

» 26 παιδίαν

» 17 Ιαραηλίταις.

» 12 παρθινία "

» 18 τέλειος εστί

» 4 εκατέρον

» 22 έω, ύστερον

« 28 δενάμεων

» : 6 τήν δύναμιν
«",

» "2 ηδύνατο...
- -

ν

»"22' ζώη .. ".

* "6 βάρους τινος

» 6 εσοιτο .. --

» 27 ήττον

» 28 οστά

» 19 ενεργεία

» 11 αναγκάσαι

» 5 σοκοφαντίαν

» 24 ταυτόν

» 15 δαλλάγηθι

13 προεγγίζειν

» 15 πάση

23 δόλη

» 8 επικίδυνον

Σ)

Χ)

» 17 ικανόν

» 15 καταλαμβάνετο

',

» ευρί-σκονται
Α Α' y

» τιμιον εστι

» διαβεβαιοί

» υπισχνείται

» πάσης εστί

» και παιδείαν

y /

» Ισραηλίταις.

» παρθενία
Λ" " γ

» τέλειός εστι

» εκάτερον
(γ και ο

» ιν υστερον

» δυνάμεων

» της δυνάμεως
y w "

» ηρυνατο και

)) ζώη
ν ι

» βάρους τινός

Χ)

Αν

ξΟ'Ο!ΤΟ

» ήττον

» οστά ν

» ενεργεία

» αναγκάσαι

» συκοφαντίαν

» ταυτόν

» διαλλάγηθι

» προσεγγίζειν

» πάση

» δόλω
γ. ν

» επικίνδυνον

» ικανόν

» κατελαμβάνετο
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* "4..

* καιΆδ. " - Τ.", ".

ιή "". ". ". " μ.

Σελ. 371 στ. 2 τη βιασθείση Γράφε, τη βιασθείση "

- : » 372 » 27 απβλέψας » αποβλέψας
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