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A CHRISTIAN FORGERY

Abstract. While presenting a first critical edition of Pseudo-Iustini 
Epistula ad Zenam et Serenum, the author argues that the Epistle was 
composed by a mediocre Christian rhetorician masquerading as Justin 
Martyr and producing a quilt consisting of Stoic and Christian common
places in Ethics.

1
The Epistle to Zenas and Serenus opens with Ιουσ τί νος Ζηνά 

και Σερήνφ τοίς άδελφοίς χαίρειν and closes with 'Η  χάρις μετά 
πάντων υμών (77 3:15; Heb 13:25). It was attributed to Justin Martyr 
(who suffered martyrdom ca. A.D. 165) and included in the bulky and 
heterogeneous Corpus Pseudo-IustiniK That the Epistle has nothing 
to do with Justin Martyr is proven by the fact that its author copied 
from Clement of Alexandria (ca. A.D. 150-215). How then is ’Ιου
στίνος of the inscription to be explained?

Back in 1881, Adolf Harnack suggested an unknown Justin as 
the author of the Epistle1 2. The problem with this suggestion is that we 
know nothing of another Christian writer called Justin, and that the 
name ’Ιουστίνος, without additional information, would be identified 
at once as 'Αγιος ’Ιουστίνος φιλόσοφος και μάρτυς, as is the case 
with the inscription to the Epistle in Parisinus gr. 450 (copied in 
1363): Ή θικαι ύποθήκαι και παραινέσεις τού αγίου ’Ιουστίνου 
φιλοσόφου και μάρτυρος ... (fol 6V in mg, alia manu). And in a 
Scholion to Ep. 10.12 in Parisinus gr 451 (copied in 913/14 by

1 On this Corpus (consisting of ten treatises) see now Christoph Riedweg in 
Reallexikon f. Antike u. Christentum, s.v. Iustinus Martyr II (Pseudo-justinische 
Schriften) (sub prelo).

2 Adolf Harnack, Die Überlieferung der griechischen Apologeten des zweiten 
Jahrhunderts in der alten Kirche und im Mittelalter, T.U. 1.1—2 (Leipzig, 1882), p. 
160 f.: "Das wahrscheinlichste ist, nach der unverdächtigen Aufschrift, dass wirklich 
ein Justin den Brief geschrieben hat, und dass dieser Umstand in späterer Zeit dazu 
verführte, ihn dem gefeierten Apologeten beizulegen." The same suggestion in his 
Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, 1.1 (Leipzig 1893; Reprint 
Leipzig, 1958), p. 113 f.: "vielleicht rührt der Brief von einem anderen Justin her."
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Baanes) we read: Τούτο μέν ..., άγιε ’Ιουστίνε, έπ ’ άνθρώποις ήν 
άδύνατον.

The conclusion that the author of the Epistle is pretending to be 
Justin Martyr I think cannot be discarded3. Add to this the fact that 
the author attributes to himself a previous work called Προς άρχον
τας {Ep. 1.6). Scholars understand it to mean Προς άρχοντας τής 
εκκλησίας, i.e., To the Bishops (cf. Constit. apost. 2.28.6; 8.4.3; Eus. 
H.E. 3.36.5). But again further information is expected: To what 
bishops of which city and Christian community? On the contrary, if 
we take the title Προς άρχοντας in the simple sense of To the RuleYs 
(sc. of the Roman Empire; cf. Rm 13:3; 1 Ep. Clem. 60.2), while 
having in mind that its author is ’Ιουστίνος from the inscription to 
the Epistle, then the probability that the author is alluding to Justin 
Martyr’s famous Apology addressed to the Rulers Antoninus Pius and 
Marcus Aurelius (with its Appendix)4, I think cannot be ruled out.

I am then suggesting that the author of our Epistle is a Christian 
rhetorician masquerading as Justin Martyr to produce a quilt (or a 
cento) consisting of Christian, Stoic and Cynic commonplaces in Eth
ics. The suggestion that the forger is a mediocre rhetorician stitching 
together a προγύμνασμα may be substantiated by the following con
siderations.

1. Poor style. Although the entire Epistle is a brief summary, 
its author employs rhetorical expressions which are justified only in 
an extensive discourse or oration. Such as: Συνελόντι δ ’ είπείν 
(5.13; 10.20; 18.1); Γνώμην 6 μιν δίδωμι (2.20); Εΐ θέλετε άκούσαι 
(5.3); Τί γάρ μοι λέγειν; (6.5); Εί χρή το αληθές είπείν (7.2); Το 
γουν β μοι δοκού ν εΐποιμ’ αν (7.3-4). In nineteen brief chapters of 
the Epistle, he employs the term τφ δόγματι, in the sense of "at the 
whim of" {iussu, per decretum), six times: τφ δόγματι τής οργής 
(2.8); τής καταφοράς (2.16); τής προαιρέσεως (6.1); τής οίήσε- 
ως (9.14-15); τής διαθέσεως (9.20); τής έννοιας (13.5-6).

2. Lack o f organization. The author deals with the same topic 
two or more times: Γυνή (8.1-6; 15.1-15; 16.1-2); Οίνος (7.9-11; 
12.1-15); Τροφαί (5.1-2; 13.1-14); Πενία (5.3; 14.1-5); Το νουθε- 
τεΐν (2.13-24; 7.13-15; 11.23-28 et al.); Σιωπή (3.4 ff.; 4.1-4 and 
18-21; 9.2-5); ’Οργή (2.1-12; 4.5-6; 9.3-4; 11.17-23); ’Επιθυμία 
(3.18; 16.7). On top of that, there are two conclusions to the Epistle:

3 This is exactly the suggestion Harnack (Die Überlieferung, p. 161) was war
ning against while writing: "Ganz unglücklich wäre die Hypothese, der Verfasser habe 
für den Apologeten gelten wollen. Hierauf führt geradezu Nichts in dem Briefe." In 
his footnote 140 Harnack interprets Προς άρχοντας (Ερ. 1.6) as "die Gemeindeleiter 
überhaupt."

4 Compare Iustini Martyris Apologiae pro Christianis, ed. M. Marcovich, 
Patristische Texte u. Studien, 38 (Berlin, 1994).
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Ταυτα δέ ύμίν έγγράφως ύπεθέμην ... (14.6) and Τ αυθ’ ύμίν, ω 
άδελφοί, συμβουλεύων πράττειν ... (19.14-17).

3. Bizarre content. While the leitmotif of the Epistle is well 
taken-Ο ύ γάρ έσμεν έκ τούτου του κόσμου (cf. John 17:16; 2 Cor 
7:10): Ep. 1.13-14; 5.11-12 and 20; 7.4; 10.9; 14.4-5; 18 .1-3- it  is 
spoiled by bizarre ideas advanced by the author. A few examples. If 
one has embarked on a discussion with a nasty adversary and cannot 
find the proper answer to a question, it is not a bad idea to excuse 
himself, go to the bathroom and there think at ease what to answer 
(11.3-7). In the same way in which a father in the New Comedy pre
tends not to notice the excesses of his prodigal son, a good Christian 
should disregard (sic) the words and deeds of those without a strict 
discipline (11.7-12). The best way to blunt the ridicule of your enemy 
is to recite (recount) how clever he is (10.16-19). Women like to 
secretly bend over a basin with hot water or oil, in order to make their 
face blush (ΐνα έρυθραίνωσιν) and thus easier seduce a male (15.7- 
10). Or a seductress would devise a casual physical contact with her 
prospective victim: First she would covertly bring her hairdress in 
disorder. Then she would try to bring it back to order, and while so 
doing she would artfully touch either the cheeks or the chin of the 
male sitting close to her with the tips of her fingers (15.10-14). Last 
but not least, the author compares a glutton to Geryon with three 
heads and three mouths, and to Briareus with one hundred hands-and 
fifty heads (and mouths). But we do not know whether Briareus was 
πεντηκοντακέφαλος: clearly our author is jumping to the wrong 
conclusion while improvising (13.11-14).

4. Direct borrowings.

The Epistle Its Source

1.15-16
το ά π οτέλεσμ α  τή ς  εν ού ρ α νο ις  
δυνάμεω ς

Clem. Strom. 1.157.2
τά τ ή ς  δυνάμεω ς (του θ εο ύ )  
ά π οτελέσ μ α τα

4.10
επί τω ν σχοινιών ώ σπερ βαδί- 
ζων

Epict. Diss. 3.12.2
το επί σχοινιού περ ιπατεΐν; John 
Chrysostom (f  407) saepius

5 .1 -2 Clem. Paed. 2.1.4

Τ ροφ αίς δέ χρηστέον ού διά τήν  
άπ όλαυσιν, ά λλά  διά το βού- 
λεσθαι ζή ν  επί τι χρήσιμον.

... ήμίν δέ ό παιδαγω γός έσθίειν  
πα ρ α γγέλλει, Ϊνα ζώμεν.

5 .8 -9
Ο ύτε ο ύ ν  φιλ<ονεικ>ίαν επ ίγε ι
ον ζητητέον, ούτε αύ πολυτέλει
αν

Musonii Rufi Fr. 3 (ρ. 10.13 Hense) 
μηδέ φιλόνεικον ε ίνα ι, μή πολυ
τελή
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The Epistle
6 .13 -16

Κ αθάπερ <γάρ> ό λίαν μεγα
λοφώ νω ς τον Ό ρ έσ τ η ν  ύποκρι- 
νόμένος φοβερός είνα ι καί μέγας  
παρά τ ο ίς  άνοή τοις  διά τών 
ξύλινων ποδώ ν καί κοιλίας  
επ ίπλαστου  καί σ τολή ς άλλο- 
κότου καί προσώ που τερατώ δους  
ύπείλη πται, τρόπφ  τφ α ύ τφ  ...

6 .19 -20
ώ σπερ αί Βάκχαι διά σχή μ α τος  
ειρηνικού τ ά ς  λ ό γχα ς  έν τ ο ίς  
θύρσοις περ ιφ έροντες

7 .9 -1 0
Ο ϊνφ δέ χρηστέον, έπ ε ιδ ά ν  μη- 
κέτι τ ο ίς  άναγνώ σμασι σχολά- 
ζωμεν.

12.1-3
'Ο δέ οίνος μήτε όσημέραι επί το 
μεθύειν πινέσθω, μήτε ώς ύδωρ 
έπ ιζητείσθω . Τά μεν γ ά ρ  έκά- 
τερα θεού π οιήματα  έστιν· άλλα  
το μεν ύδωρ ά να γκ αίον, ό δέ 
οίνος βοήθειας χάριν τού σώμα
τος γέγονεν.

12. 8-10
δέον τού  μέν χειμ ώ νος διά το 
κρύος πίνειν (sc. τον οίνον) μέχρι 
τού μή ριγούν, τού δέ θέρους διά 
τήν των εντός θεραπείαν.

12.11-13
Χρή δέ μή καθάπερ  άσωτευο- 
μένους ή μ ά ς  π α ρ α χρ ή σ θ α ι τ ο ίς  
τού θεού  ποιή μ ασιν, τή ν  δίψαν 
είς τήν μέθην ελκοντας

Its Source
Luc. De salt. 27

φ οβερόν θέαμα είς μήκος άρρυθ- 
μον ήσκημένος άνθρω πος, έμβά- 
ταις ύψ ηλοίς επ οχούμ ενος, πρόσ- 
ωπον υ π έρ  κ εφ α λή ς άνατεινό- 
μενον επικείμ ενος ... Έ ώ  λέ- 
γειν προστερνίδια  καί προγα- 
στρίδια, π ρ οσ θ ετή ν καί έπ ιτεχ- 
νητήν π αχύτη τα  προσποιούμενος  
...; lupp. Trag. 41 .5

Diod. 4.4.2
κατά δέ τάς στρα τεία ς  
γυναικών π λ ή θ ο ς  π ερ ιά γεσθα ι  
(sc. Δ ιόνυσον) καθοπλισμένω ν  
λ όγχα ις  τεθυρσω μέναις

Clem. Paed. 2.22.1
Εις δέ έσπέραν τού δείπνου περί 
τήν ώραν οϊνφ  χρηστέον, έπειδάν  
μηκέτι τ ο ίς  άναγνώ σμ ασιν σχο- 
λάζω μεν τ ο ίς  νη φ αλιω τέροις.6

Clem. Paed. 2.23.3
Κ ίρνασθαι δέ άριστον ύ δ α τ ι ώς 
πλείστψ  τον ο ίνον  καί μή ώς 
ύδωρ έπ ιζη τείσ θ α ι καί άπαμ- 
βλύνεσ θα ι π ρος τή ν μέθην [καί 
μή ώς ύδωρ έπ εγχείσ θ α ι seclusi] 
διά τήν φιλοινίαν· άμφω μέν γάρ  
τού θεού  π ο ιή μ α τα , καί τ α ύ τ η  
προς υγεία ν συνεργεί ή κράσις ή 
άμφοιν, ύ δ α τ ό ς  τε καί οίνου, δτι 
έκ τού  άναγκαίου καί τού  
χρησίμου ό βίος συνέστηκεν.

Clem. Paed. 2.29.2
Ά ρέσκει τοίνυν τφ  λ ό γφ  τφ  
όρθφ χειμώ νος μεν διά το κρύος  
πίνειν (sc. τον ο ίνον) μέχρι τού  
μή ρ ιγού ν , ο ίς  ε υ χ ε ρ έ ς  το 
ριγούν, τού δέ άλλου καιρού διά 
τήν τών έντοσθεδίω ν θεραπείαν.

Clem. Paed. 2.9.2
Ού χρή ού ν  καθάπερ  άσωτευο- 
μένους ή μ ά ς ... π α ρ α χρ ή σ θ α ι  
το ίς  τού π ατρός δω ρήμασιν

5 Pointed out by Riedweg (note 1).
6 Compare Paul Wendland, Ouaest. Musonianae (Diss. Berolin. 1886), pp. 45 -  

47; Otto Stählin, Clemens Alexandrinus, IV (Leipzig, 1936), p.28.
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The Epistle Its Source
13.1-2 Clem. Paed. 2.10.1

Π αραιτητέον δε  και τη ν λιχ- 
νείαν, ολίγω ν τινών και τών 
άναγκαίω ν μ εταλαμ βάνοντα .

Διό π αρ αιτη τέον τη ν λιχνείαν, 
ολίγω ν τινώ ν και άναγκαίω ν  
μεταλαμβάνοντας.

In conclusion, the Epistle to Zenas and Serenus belongs to the 
lowest drawer of Patristic literature. One last question: While playing 
the role of Justin Martyr and, at the same time, copying from Clement 
of Alexandria, was not our forger aware of this anachronism? My 
answer would be: Even if he ever gave thought to such an anachronism 
(amounting to some 20-30 years), our author considered it insignifi
cant, for he probably lived several centuries later (Harnack too allows 
a time span of 400 years for the allocation of our author.)7 8

My main concern in this paper, however, is with the text of the 
Epistle. it is preserved in two independent manuscripts, both of them 
famous: the codex Arethae, Parisinus gr 451 (copied by Baanes in 
913/14), fol. 155r— 163v ( = A), and the codex lustini, Parisinus gr. 
450 (copied in 1363, most probably in Mistra near Sparta), fol. 6V-  
16v ( = P). All other extant manuscripts of the Epistle are apographs 
either of A or of P, as Harnack had established in 1881s. Two oldest 
apographs of A are: cod. Mutinensis Mise. gr. 126 (alias S. 5. 9, olim 
III D 7), saec XI ineuntis, fol. 174 ff, and Parisinus gr. 174, saec. 
XII, fol. 85r-92r ( = a).

The Epistle was first published by Robertus Stephanus [lustini 
Opera omnia], Paris, 1551, pp. 1-8. Estienne used all three Paris 
MSS (A, a, P), while jumping from one to another. Friedrich Sylburg, 
lustini Opera, Heidelberg, 1593, pp. 388-98, and Prudence Maran, 
lustini Opera, Paris 1742 ( = P.G. 6, Paris 1857 = 1884, coll. 1183— 
1204), have slightly improved the transmitted text (Maran divided the 
Epistle into 19 chapters). The latest edition is by Carl von Otto (Cor
pus Apologetarum Christianorum saeculi secundi, III. 1, Jena, 1846; 
3rd ed., 1880), pp. 66-99. Back in 1846, Otto knew nothing of the 
interdependence of the MSS. As a result, he produced an edition which 
too often sensu caret. Unfortunately, this fact remained unnoticed by 
subsequent scholars. I have discussed the shortcomings of Otto’s text 
elsewhere9. The point is that the text of the Epistle, as preserved in A 
and P, is extremely lacunose, corrupt, interpolated and dislocated. 
Here is then a critical edition of the Epistle.

1 Die Überlieferung, p. 161.
8 O.c., pp. 32, 51-53, 68-72, 76-79.
9 Scripta Classica Israelica 16 (1997) = Studies in Memory o f  Abraham Was

serstein, Vol. II 113-120.

II
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ΙΟ ΥΣΤΙΝΟ Σ Z H N A I ΚΑΙ ΣΕΡΗ ΝΩ Ι 
ΤΟΙΣ Α ΔΕ Λ Φ Ο ΙΣ  X A IPE IN

1. Π ερί μέν τ ή ς  κ ατά  πρόλη μμ ά  τινω ν α λογίστου  π α ιδ ε ία ς , μαθήσε- 
ώ ς τε  ά νω φ ελοϋς, κατά  π α ρ ά δ ο σ ιν  ά νθρ ώ π ω ν <άνοήτω ν> κληρονομη- 
θ είσ η ς υ π ό  τώ ν τα  δμ οια  τ ο ις  Φ αρισαίοις νοο ύ ντω ν  τε και π ρα ττόντω ν, 
έν τή  Π ρος Π ά π α ν επ ισ τολή  μετά  π ά σ η ς ά κ ρ ιβ εία ς έξεθέμ ην. 'Ίνα  δέ μή 

5 π άνυ  μ εμ πτικ ός ε ίν α ι  δόξα ιμ ι, π α ρ έχο ιμ ι δέ και λ α β ά ς  σω τηρίους τ ο ις  
βου λ ομ ένο ις  εύ  π ρ ά ττειν , έν τή  γ ρ α φ είσ η  Π ρ ος ά ρ χ ο ντ α ς  μοι λ ία ν  
έπ ιμ ελώ ς, ώ ς έγώ  νομίζω , συντά ξα ς , ούκ ώ κνησα καί ύ μ ίν  έπ ισ τ ε ίλ α ι, 
χά ρ ιν  τού γινώ σκ ειν  υ μ ά ς  τά ς  π α ιδ α ρ ιώ δ ε ις  τ ινώ ν π ο λ ιτ ε ία ς . Το γάρ  
ε ίδ έν α ι τώ ν μή κ ατά  λ ό γο ν  π ολιτευόμ ενω ν την ά να σ τρ οφ ή ν σω φ ρονίζει 

10 τ ο ύ ς  μή έμ π ίπ τειν  ε ι ς  τα  δμ οια  σ π ε ύ δ ο ν τ α ς .

'Υ μ ά ς μέν ούν καλώ ς εχει το έκ π α ρ α σ κ ευ ή ς ά ν δ ρ α γ α θ ε ιν · ά λλ’ έπεί 
τού νυν α ΐώ ν ο ς  τ α ις  π ερ ιφ ο ρ α ΐς  τα  τ ή ς  γνώ μ η ς σ υ ντα ρ ά ττ ετ α ι ημών 
κατασπω μένω ν ε ίς  τον κόσμον, δθεν ό Σωτήρ, ούκ είναι λέγω ν έα υτόν καί 
ήμάε το ύ τ ο υ , τ ή ς  π ρος τούτον κοινω νίας ά π έσ τρ εψ ε , σ υμ β ουλεύω  ύ μ ίν  

15 φ ίλους τ ή ς  ά λ η θ εία ς  γ ίνεσ θ α ι, καί το ά π ο τ έλ εσ μ α  τ ή ς  έν ο ύ ρ α νο ίς  
δυνά μ εω ς κ α τ α δ εχό μ ενο υ ς  π ά ν  το κ α τά  το θέλη μ α  τού π α τ ρ ό ς  τώ ν  
α ιώ νω ν ά π α ρ τ ίζε ιν , μ ά χη ς δέ καί ζη λ ο τυ π ία ς  κ οσμ ικ ή ς μακράν  
ΐσ τ α σ θ α ι.

c. 1 1 κατά πρόλημμά : cf. Tatiani Orat. 27.1; Corp. Herrn. 12.3 2 άνθρώπων
<άνοήτων> : cf. Clem. Paed. 2.118.1 6 Προς άρχοντας : cf. Iustini Martyris 1
Apol. 1 (ad Antoninum Pium et M. Aurelium); eiusdem Dial. 120.6; Rm 13:3; 1 Ep. Clem. 60.2 
(Vel Προς άρχοντας (sc. τής εκκλησίας) = Ad episcopos (cf. A. Harnack, Die Überlieferung, 
161). Cf. Constit. apost. 2.28.6; 8.4.3; Eus. H.E. 3.36.5) 8 παιδαριώδεις : cf. Clem.
Paed. 1.25.1; 1.35.1 9 κατά λόγον : i.e. κατά τόν ορθόν λόγον. Cf. 10.31; Iustini 2
Apol 2.2; 7.7; 9.4; Clem. Paed. 1.101.1; 2.29.2 et saepius 13-14 Io 17:16 15 τής
άληθείας : i.e. του θεού. Cf. Ep. Polyc. 3.2; 5.2; 2 Ep. Clem. 20.5 et saepius | το άπο
τέλεσμα : cf. Clem. Strom. 1.157.2 τά τής δυνάμεως (τού θεού) άποτελέσματα

c. 1 inscriptio Ιουστίνος ζήνάι (ζηνάι a) καί σερήνωι τοις άδελφοίς χαίρειν A : 
deest inscr. in P, qui a verbis 11 έκ παρασκευής incipit : |  ήθικαί ύποθήκαι καί 
παραινέσεις τού άγιου Ιουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος βουλόμεναι καί σπεύδουσαι 
καταρτίσαι ήμάς πρός τό άτάραχον καί ένάρετον καί τέλειον + in mg Ρ alia manu 2 
άνοήτων supplevi (cf. 5.9; 6.14; 8.16) 9 τήν άναστροφήν scripsi : τάς άναστροφάς
A 11 τό scripsi : τά A 12 περιφοραΐς corr. ex παραφοραΐς A | ημών 
συνταράττεται A Ρ, transposui 14 τούτου in mg Acorr | συμβουλεύω ύμίν Maran, 
Otto : συμβουλεύων ήμίν A, συμβουλεύων ήμάς Ρ 17 δέ ΑΡ corr Ρ : τε Aa corr
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2. Διαφέρεται γαρ έαυτφ πας ό όργιζόμενος και το τής θυμομαχίας 
είδος εις εαυτόν καταντάν εϊωθεν. ’Ήδη γούν τινας ϊσμεν, έφ’ οίς αν 
κινηθώσιν <άπό> τών πλησίον, δΓ οϋς τα τής λύπης αύτοις άποβέβηκε, 
μηδέν είδότας, εαυτούς δέ έσθίοντας και όδυνώντας. 'Ρητέον ούν προς 
τον έναντιούσθαι <ήμΐν> πειρώμενον χαλεπόν μηδέν, καθεσταμένη δέ τή 
γνώμη και άταράχφ τή διαθέσει τοσούτον· Ούχ ούτως εσται σου το τής 
Ισχύος δυνατόν, ΐνα μου κινήσης την προαίρεσιν. Προνοητέον δέ και τής 
προς τούς διαφερομένους ειρήνης και μη τφ δόγματι τής οργής 
συναποφερομένους ποτέ μέν λέγειν Φύσεώς είμι τοιαύτης και ου δύναμαι 
μη όργίζεσθαι, ποτέ δέ και τής κοινωνίας <τής> κατά την ευχήν 
άποχωρεΐν. Τό μέν γαρ ετι κατά φύσιν βιοϋν ούδέπω πεπιστευκότος έστίν, 
τό δέ ζηλοτυπείν διά φθόνον μακράν τής άληθείας ίσταμένου.

Παιδευτέον ούν πάντα όντινούν άμνησικάκως, μη κατεπιτηδεύόντας 
την νουθεσίαν. ’Ήδη δέ τινας ϊσμεν κατά τό σαρκικόν έν προκοπή 
γινομένους, ελκοντας προς την εαυτών οργήν τό εύαγγέλιον και 
βουλομένους έφαρμόζειν τφ δόγματι τής καταφοράς αυτών τα λόγια τού 
Σωτήρος ήμών· οις εί άποβεβήκει τό δύνασθαι έν γεέννη παραδιδόναι 
τινας, και ό κόσμος αν δλος ύπ’ αυτών κατηνάλωτο- πλήν, τό δσον έφ’ 
έαυτοίς, και κατακρίνουσι και τού πυρός τάς καμίνους άνοίγουσιν. Διά 
τούτο μή ώμεν ήμείς τοιούτοι. Και ετι γνώμην ύμίν δίδωμι, βλέπειν α 
προσήκει νουθετεΐν, και παιδεύειν τον πλησίον ώς δέον έστίν, αύτόν τινα 
πρώτον μελετήσαντα πολλάκις τό ύπονοούμενον, μήτι άρα ψευδοδοξεί· 
και εί δόξειεν εύ φρονεΐν, νουθετειν τότε, μέχρις αν ή πεισθή ταΐς 
συμβουλίαις ή αυτός αύτόν κατάφωρον ποίηση.

e. 2 1 τής θυμομαχίας : cf. Polyaeni Strateg. 2.1.19 8 τφ δόγματι : i.q. iussu
vel per decretum. Cf. v. 16; 6.1; 9.14 et 20; 13.5 11 πεπιστευκότος : i.e. Christiani
12 τής άληθείας : cf. 1.15 (q.v.); 4.13 13 κατεπιτηδεύ όντας : i.q. laborantes, de
industria facientes. Cf. 3.1 et Dion. Halic. Thuc. 42 19 cf. Mt 13:42 et 50; Dan 3:6

c. 2 3 άπό addidi (cf. 6.6; 9.28) : κατά addi suad. Maran 5 ήμίν addidi 9 
λέγειν ποτέ μέν A, Ρ transposui 10 τής2 addidi 13 κατεπιτηδεύ όντας Ρ : 
κατεπιπαιδεύόντας A 16 τάς καταφοράς Ρ | αυτών A Ρ 21 νουθετειν scripsi
coni. v. 23 : θεωρείν AP 24 αύτόν A : αυτόν Ρ | κατάφωρον a : κατάφορον A Ρ
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3. Παρέχεσθαι δ’ ήμίν άταραξίαν πολλήν δύναται τό̂  μή κατεπιτη- 
δεύειν πρωτείων άπολαύειν, μηδ’, εί βούλοιντό τινες είναι τοιούτοι, 
λυπεΐσθαι, παραχωρείν δέ τοίς έγκρίνουσιν εαυτούς έφ’ άπερ ό Σωτήρ 
τούς πιστεύοντας ού προσκέκληκεν. Προς δέ τον κεκραγότα σιωπητέον, 
και τον οίόμενον περιγεγονέναι τίνος <ού> καταγελαστέον, μη<δέ> υπό 
κενοδοξίας ματαίας άγόμενον <δεΐ> διά τούς παρόντας και ακούοντας 
ταΐς τών λόγων άνθυποφοραΐς έπ’ ίσης καί αυτόν την έπανάστασιν 
κρατύνειν. Λογιζέσθω μεν γάρ ό καλώς άποφαινόμενος δτι Καί ήδίκησε, 
καί άντειπειν ούκ ήθέλησα [ή ούκ έτόλμησα], παρείη δέ μοι δια την 
άγαθήν συνείδησιν εύφρασία καί άνάπαυσις· ό δέ άδικων μή ύπερηφα- 
νείτω πείθειν τον άδελφόν· καί ό νουθετών μή όργιζέσθω, παρακαλείτω 
δέ αυτός τον οίκεΐον. Συναντάν γάρ έαυτοίς προσήκει τούς δύο προς τήν 
ειρήνην κατάγεσθαι σπεύδοντας, δτι καί ό πατήρ τω μετανοήσαντι 
συναντήσας υίω φαίνεται καί ού περιμείνας, άνθυπενεγκών δέ εαυτόν 
προς τήν έκείνου μετάνοιαν. Χρηστότης γάρ ή κατά πίστιν έκατέροις 
έργάζεται τήν ειρήνην, καί ό μέν άδικήσας πείθει διά τήν άμαρτίαν τον 
φίλον, ό δέ άδικηθείς μετανοήσει καί αυτός δτι προς τον οίκειον ώργίσθη.

Πάσης ούν έπιθυμίας καί όρέξεως σαρκικής έκτος είναι δει τον 
πιστόν- ληστεύει γάρ ό μή τοιοϋτος καί τον ναόν τού θεού ίεροσυλεΐ, καί, 
ΐνα τολμηρότερον εϊπωμεν, έκβάλλει τον θεόν αύτός άφ’ εαυτού. Καί 
<γάρ> διά τήν <κακήν> συνείδησιν άπηλγηκώς έστι, καί προς τούς 
νουθετούντας άλλοτρίως διάκειται, καί τον Άδάμ προβάλλεται, καί τή 
πράξει τής Ευας σεμνύνεται, δέον συναποθνήσκειν τω Χριστφ.

c. 3 13 ό πατήρ -  15 μετάνοιαν : cf. Le 15:20 19 τόν ναόν τού θεού : i.e.
άνθρωπον. Cf. 1 Cor 3:16 Ούκ οϊδατε δτι ναός θεού έστε et al.; 2 ep. Clem. 9.3; Orig. C. 
Cels. 8.19 τά σώματα ημών ναός τού θεού έστι κτλ.; Lampe, Pair. Lex., s.v. ναός, D 21 
άπηλγηκώς έστι : cf. Eph 4:19; Clem. Strom. 7.13.5 23 cf. Rm 6:8 El δέ άπεθάνομεν
σύν Χριστφ, πιστεύομεν δτι καί συζήσομεν αύτφ

c. 3 5 ού addidi | μη<δέ> scripsi : μή A Ρ 6 δει addidi (cf. ν. 12 προσήκει
et ν. 18 δει) 7 αύτόν A : αύτών Ρ 8 καλώς Ρ : κακώς A 9 ήδίκησε 
acorr : ήδίκησα A Ρ | ούκ ήθέλησα ή ούκ έτόλμησα Ρ : ούκ έτόλμησα A | ή ούκ 
έτόλμησα seclusi ut glossema 10 δέ scripsi : τε A Ρ | αδικών A : άδικεΐν δοκών 
Ρ 10-11 ύπερηφανείτω A : ύπερηφανευέσθω Ρ 11 νουθετών scripsi coni. ν. 
17 ό δέ άδικηθείς : νουθετούμενος A Ρ 21 γάρ addidi | κακήν supplevi coni. ν. 10 
et 6.5 I έστι Ρ : έτι A
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4. Προσήκει δέ ήμάς, πολλά σκεπτομένους προς έαυτούς, άκατη- 
γορήτους ποιείσθαι τάς ομιλίας, μηδέ λαλειν διά το βούλεσθαι φλυαρείν, 
σιωπώντας δέ το πλεΐστον μεμετρημένως άποκρίνεσθαι προς ους και ή 
χρεία κατεπείγει. Φευκτέον δέ και ύπονοίας πονηράς, και την ύπόληψιν 
την εαυτών δοκιμαστέον. Και ήσυχαστέον μακροθυμοΰντα και μη 
όργιζόμενον. Άλλ’ ούδέ φθονητέον φιλοστοργουμένφ τινί, την τε 
υπηρεσίαν <διά δόξαν> ούκ έπιτηδευτέον, ούδ’ ώσπερ κατά πρόλημμα 
δουλευτέον, το πικρόν, ώς φασιν, άκουσίως καταπίνοντα.

Πρακτέον δέ πάν το κατά πίστιν όρθφ κανόνι· πας γάρ ό μη τοιούτος 
<άβέβαιος> και έπι τών σχοινιών ώσπερ βαδίζων δσον ούδέπω 
καταπεσεΐται, καν θαυμαστός πάνυ είναι δόξη τοίς διά την Ιδίαν 
άπραξίαν κεχηνόσι προς την ετέρων μεγαλαυχίαν. Ίστέον ούν, τί μέν το 
έπιτηδευόμενον δόξης ενεκα, ποταπόν δέ τό κατά άλήθειαν πραττόμενον. 
Και διά τούτο οίακιστέον την εαυτού νήα μή<τε> καταψευδόμενον τής 
κυβερνητικής, μήτε δεδιττόμενον τούς χειμώνας και πάν το έξ έναντίας 
άποβησόμενον προσδοκώντα. Σάρκες γάρ άκμήν έσμεν, και ούδέν ήμίν 
άγαθον ένοικεΐ. Παρακλητέον ούν τον ιατρόν προς την θεραπείαν· ό γάρ 
ουτω διακείμενος ίαθήσεται καί την νόσον φεύξεται. Σπουδαστέον δέ 
μήτε ιδιώτην περί τον λόγον φαίνεσθαι, μήτε άνερρωγότι τφ στόματι 
καταχρήσθαι· το μέν γάρ οκνηρόν ή άπιστον, το δέ θηρατικόν τού κατά 
τον κόσμον σπουδαίου δείκνυσιν.

c. 4 7 κατά πρόλημμα : i.q. spe lucri. Cf. Tatiani Orat. 3.7 9 όρθφ κανόνι :
cf. 7.5; 14.8; Clem. Strom. 3.105.1; 6.124.5 et al. 10 έπί τών σχοινιών ώσπερ βαδίζων : 
cf. Epicteti Diss. 3.12.2 το επί σχοινιού περιπατεΐν; Io. Chrysost. P.G. 56, 114 BC et al.; 
Daremberg-Saglio, Diet. 2 (1896), s.v. Funambulus 13 κατά άλήθειαν : cf. 1.15; 2.12 
16-17 cf. Rm 7:18

c. 4 1 ήμάς P : υμάς A 2 μηδέ A : μηδέν P 5 καί1 ss. A 7
διά δόξαν supplevi coni. v. 13 δόξης ένεκα 10 αβέβαιος supplevi 14 μή<τε> 
scripsi : μη A P 15 μήτε scripsi : μηδέ A P | δεδιττόμενον A : δεδιώς P : 
δεδιότα Stephanus 16 προσδοκώντας A P, corr. Stephanus
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5. Τροφαίς δέ χρηστέον ού δια την άπόλαυσιν, άλλά διά το 
βούλεσθαι ζην έπί τι χρήσιμον. ’Εάν δέ ποτέ και ύπό ένδειας κατα- 
ληφθώμεν, προς την πενίαν εύαρεστώμεν. Και εί θέλετε άκούσαι τής 
άλυπίας κατά συντομίαν το είδος, έν πάσιν ευάρεστοι γίνεσθε* και ούτε 
πλουτήσαντες διά την μεγαλαυχίαν καταπεσείσθε, ούτε έν ένδεία 
διάγοντες ύπό τής λύπης πτερνισθήσεσθε, τής έννοιας υμών άει κατά τον 
ένάρετον λόγον μονοπροσώπου φαινομένης. νΕτι δέ ύποληπτέον πάντα 
τον κόσμον άλλότριον, και μη<δέν> ίδιον πλέον πίστεως. Ούτε ούν 
φιλ<ονεικ>ίαν έπίγειον ζητητέον, ούτε αύ πολυτέλειαν ύπό άνοήτων 
μακαριζομένην έν μεγέθει πόλεως ή δαψιλεία τών έπιτηδείων, ών ούδ’ 
έπιθυμητέον. Ού γάρ έσμεν έκ τούτου τού αίώνος, χωρίς εί μη συγγενείς 
είναι τούτου τού κόσμου βουλόμεθα.

Συνελόντι δ ’ είπειν, ό θέλων εύ διάγειν μήτε όράτω πολλά, μήτε 
άκούειν έπιτηδευέτω, μήτ’, αν άκούη ή θεωρή, βλέπειν ή άκούειν <τι> 
νομιζέτω· τό γάρ τής άταραξίας είδος έντεϋθεν λαμβάνει την αρχήν. Ό 
δέ πολλά πραγματευόμενος εαυτόν άδικει, και τον πλησίον έτι καν 
άκουσίως άμαρτάνειν διά την προς αύτόν φιλονεικίαν ποιεί. Πολλάκις 
ούν διασκεπτέον το ύποπεπτωκός πράγμα, και τότε <ού> μόλις χωριστέον 
άπ’ αυτού τον μήτε καυστήρσι μήτε σμιλίοις την νόσον φυγείν 
δεδυνημένον. 'Ομιλητέον δέ κοσμικόν ούδέν, άλλα τό καταρτίζον ήμάς 
προς την αρετήν* τούτο γάρ ήν μη γίνηται, πολλήν ήμίν την εύτραπελίαν 
έργάζεται, καί ό φιλόνεικος έντεύθεν λαμβάνει την άφορμήν.

c. 5 1 Τροφαίς -  2 χρήσιμον : cf. 13.10-11; Clem. Paed. 2.1.4 ... ήμίν δέ ό
παιδαγωγός έσθίειν παραγγέλλει, ϊνα ζώμεν (et Staehlin ad loc.); Otto (Die Sprichwörter der 
Römer), No 588: Oportet esse, ut vivas, non vivere, ut edas (Sylburg) 6 πτερνισθή- 
σεσθε : cf. Clem. Strom. 6.60.3; Lampe, s.v., 4 7 μονοπροσώπου : cf. Clem. Paed.
2.38.3; 3.53.4; Lampe, s.v., 1 8 πλέον = πλήν : cf. J.H.S. 50 (1930), p. 267 9
φιλ<ονεικ>ίαν ... πολυτέλειαν : cf. Musonii Rufi Fr. 3 (p. 10.13 Hense) μηδέ φιλόνεικον 
είναι, μή πολυτελή; Clem. Strom. 3.63.3 φιλαργυρίαν, φιλονεικίαν, φιλοδοξίαν 11 
cf. 1.13-14; Ιο 16:17 19 άπ’ αύτοϋ : sc. άπό τού πράγματος 21 την
εύτραπελίαν : cf. Eph 5:4

c. 5 4 ευάρεστοι γίνεσθε Ρ : εύάρεστον γίνεται A 6 υμών Ρ : ήμών A
8 μη<δέν> coni. Otto : μή A Ρ 9 φιλ<ονεικ>ίαν scripsi coni. νν. 17 et 22 : 
φιλίαν A Ρ, def. Otto ('favor') : τι λίαν coni. Maran 14 τι addidi 16 καν 
scripsi : καί AP 18 ού addidi
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6. "Ηδη γούν τινας ίσμεν δόγματι τής εαυτών προαιρέσεως, το δσον 
έφ’ έαυτοίς, την ήμέραν νύκτα ποιούντας, και διά την έσκιρωμένην 
φαντασίαν άλλόκοτον άπιστούντας τοίς ένίων κατορθώμασιν, άχθο- 
μένους δέ επί τούτοις, και άμα τφ πονηρόν τι άκοϋσαι τφ καταψευδομένφ 
μάλλον πιστεύοντας. Τί γάρ μοι λέγειν περί των δια το δυσσυνείδητον τας 
άπό τών πλησίον ομιλίας εις εαυτούς έλκόντων καί, ϊνα άλλο τις 
φθέγξηται περί ούτινοσούν, οίομένων προς αυτούς τείνειν το λεγόμενον 
άναπλαττόντων τε κατά τό είκος έκ τούτων δράμα και σκηνήν, οίς άπόχρη 
το καθ’ ύπόνοιαν λέγειν και γράφειν;

Γελάσαιμι δ ’ αν καί τούς έν παραβύστφ μετά τίνος τών πλησίον 
συντάττοντας λόγων κεφάλαια καί ομιλίας προς μηδέν εύθετον άνηκού- 
σας, μάχας δέ διά τών <άλλων> ψιθυρισμούς καί πολέμους έξαρτίζοντας, 
άνω τε καί κάτω σκηνοβατοϋντας. Καθάπερ <γάρ> ό λίαν μεγαλοφώνως 
τον Όρέστην ύποκρινόμενος φοβερός είναι καί μέγας παρά τοίς άνοήτοις 
διά τών ξύλινων ποδών καί κοιλίας έπιπλάστου καί στολής άλλοκότου 
καί προσώπου τερατώδους ύπείληπται, τρόπφ τφ αύτφ καί οί ζήλον έχειν 
έπαγγελλόμενοι καί το παρρησιαστικόν έπιτηδεύοντες, διά το βούλεσθαι 
νικάν, πάν είδος έλευθερίας προσποιητού περιτιθέασιν έαυτοίς, οί 
φιλόνεικοι τον ζηλωτήν καταπεπωκότες, ώσπερ αί Βάκχαι διά σχήματος 
ειρηνικού τας λόγχας έν τοίς θύρσοις περιφέροντες.

c. 6 1 δόγματι : cf. ad 2.8 2 cf. Is 5:20 oi τιθέντες το σκότος φως καί το φως
σκότος 13 ό λίαν μεγαλοφώνως -  16 ύπείληπται : cf. Luciani De salt. 27 et Iupp. 
Trag. 41 19 αί Βάκχαι -  20τά ς  λόγχας έν τοίς θύρσοις : Scholion in mg a :
Μεθ’ αν Διόνυσος έκστρατεύσας είλε τής γης το πλεΐστον, έν σχήματι γυναίων μεμεθυσ- 
μένων τούς άνοήτους τών ανθρώπων κατεργαζόμενος. Cf. Diod. 4.4.2 κατά δέ τας στρα- 
τείας γυναικών πλήθος περιάγεσθαι (sc. Διόνυσον) καθοπλισμένων λόγχαις 
τεθυρσωμέναις; Athen. 5, 200 D et ν. θυρσόλογχος

c. 6 7 αυτούς A Ρ : έαυτούς Otto 8 άναπλαττόντων τε scripsi post C. Otto
(άναπλαττόντων) : άναπλάττειν τε A P 12 άλλων addidi | ψιθυρισμούς scripsi : 
ψιθυρισμών A Ρ | έξαρτίζοντας scripsi : έξαρτιζούσας A P  13 γάρ addidi | ό 
λίαν A : ομιλίαν Ρ 16 έχειν A : έχοντες Ρ 20 περιφέροντες scripsi :
περιφέρουσιν A Ρ
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7. ’Έτι δέ και τούτο φυλακτέον, το μή ποτέ μέν φαιδρώ τφ προσώπφ 
προϊέναι, ποτέ δέ σκυθρωπφ· και εί χρή τό άληθές είπείν, παραιτητέον 
πάν το δωδεκαμερές καθ’ έκάστην ήμέραν άπαγγελλόμενον δράμα. Το 
γούν έμοί δοκούν εΐποιμ’ αν, δτι πας ό την γνώμην κοσμικός και τού 

5 ορθού κανόνος έξω γινόμενος αύτοκατάκριτός έστιν, είδώς α πράττει 
κατ’ έπιτήδευσιν και γινώσκων μέν τον έν αύτφ πόλεμον, την δέ ειρήνην 
έν τοις σπλάγχνοις μή έπισπώμένος.

Φίλους δέ τιμητέον πάντας· τό τε ελεγκτικόν ού πρακτέον μόνον, 
άλλ’ έτι καί άκουστέον. Οϊνφ δέ χρηστέον, έπειδάν μηκέτι τοίς άνα- 

10 γνώσμασι σχολάζωμεν· ό μέν γάρ <μή> τοιούτος οίνόφλυξ τέ έστι καί 
την γνώμην παράφορος, ώς θερμαίνεται συνεχώς. Λαλούντος δέ τού 
πλησίον <τό μή δέον> ούτε χλευαστέον ούτε κωλυτέον, έατέον δέ μέχρις 
άν διά την σιωπήν αίδεσθείς παύσηται. Συμβουλευτέον δέ το συμφέρον 
δι’ ενός κοινή πάσιν. Νουθετητέον δέ τον άμαρτάνοντα μή κατά κοινόν, 

15 έκτος εί μή χρήζοι διά τό υπεροπτικόν <είναι>.

e. 7 3 τό δωδεκαμερές ... δράμα : ad annum et mundum spectare videtur (Cf. τό
δωδεκάμηνον) 5 αύτοκατάκριτος : cf. 77 3:11 9 Οϊνφ δέ χρηστέον -  10
σχολάζωμεν : cf. c. 12 et Clem. Paed. 2.22.1-2 10 οίνόφλυξ : cf. Clem. Paed.
2.25.1; 2.27.1; 2.28.3a 11 θερμαίνεται : cf. Eurip. Ale. 758; Cycl. 424 14
Νουθετητέον -  15 <είναι> : cf. Mt 18:15-17 15 υπεροπτικόν : cf. Clem. Strom.
7.105.1

c. 1 5 α A : δ P 6 αύτώι A P  10 μή addidi 11 την γνώμην A
(cf. 8.16) : τήι γνώμη Ρ | ώς scripsi : και A P  12 τό μή δέον supplevi coni. 8.18- 
19 ό ... τά μή δέοντα λέγων 15 χρήιζοι Α : χρήιζει Ρ | είναι supplevi
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8. Και γυναιξίν όμιλητέον έπιστρεφέστερον δια το έκτετυφωμένον 
αύτών· μέχρι γάρ τις περίβλεπτον έαυτήν ποιεί και το είναι γυνή 
προβάλλεται και το άπρακτον έπιτετήδευκε, θήλειά έστιν και δια τήν 
τοιαύτην γνώμην ούκ εστι πιστή. Μήτε ούν αύτάς διώκωμεν, αλλά μήτε 
θωπεύωμεν· το δ’ δπερ άγαπώμεν <αύτάς>, <του>το μή κεκινδυνευμένως 
πράττωμεν. Πολυμερείς γάρ αι τής κακίας <αύτών> πραγματειαι.

<*> Διά τούτο γρηγορητέον, τοις λογίοις τού Σωτήρος σχολάζοντας, 
μηδέν περί μηδενός φαϋλον λέγοντας ή άκούοντας· ψωριά γάρ ή γνώμη 
και πολλής έμπέπλησται κακαχυμίας άπό των άλλ<οτρί>ων ομιλιών. Διά 
τούτο άκουστέον μόνον τα ώφέλιμα, και ποιητέον κατά το εύαγγέλιον· τά 
δ’ <άλλα> ώσπερ υποσκελίζοντα τήν γνώμην παραιτητέον.

Ζητητέον δέ περί τών λογίων· καλόν, εί συνετώς, εί δ’ ου, καν ώσπερ 
<έπι> Ιδιώτη. Άνοήτω γάρ επερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται· τφ 
δέ κατά τήν έ αυτού φαντασίαν φρονίμφ δόξαντι είναι πολύ το τής 
άτιμίας προσγραφήσεται. Λέγεται δέ υπό τού πνεύματος άνόητος ό κατ’ 
ιδιωτισμόν παρενεχθεις τήν αϊσθησιν, tv’ ή το άνόητον ιδιωτικόν, ώσπερ 
και το άφελές. Γράφει δέ και Παύλος- Tic; έγνω νούν κυρίου, δς συμ
βιβάσει αυτόν; Και πάλιν- 'Ημείς δέ νούν Χριστού έχομεν. *0 γάρ διά τήν 
άλογιστίαν τα μή δέοντα λέγων ή πράττων, ούτος, δόξας είναι φρόνιμος, 
μωρός λογισθήσεται.

e. 8 1 Και γυναιξίν _ 6 πραγματειαι ; cf. c. 15 1 το έκτετυφωμένον :
cf. Philon. De opif. mundi 1; De spec. legg. 1.28; Leg. ad Gaium 162 3 το άπρακτον :
i.q. άπραξίαν, otium 11 υποσκελίζοντα : cf. Lampe, s.v. 13 Prv 17:28 15
υπό του πνεύματος : sc. του προφητικού 17-18 1 Cor 2:16; Is 40:13

c. 8 4 εστι P : ετι A 5 άγαπώμεν <αύτάς> scripsi et <τού>το coni. Lange :
άγαπώμεν, το A P : άγάπης έστιν Maran, Otto 6 αυτών addidi 7 ante Διά 
τούτο lacunam indicavi 9 κακαχυμίας scripsi : κακοχυμίας A P | άλλ<οτρί>ων 
scripsi : άλλων A P  11 άλλα addidi 13 έπΐ addidi 14 φρονίμωι δόξαντι
A : δ. φρ. Ρ

5

10

15

20



5

10

15

20

25

124 M. Marcovich, A Christian forgery ZA 47(1997)111-134

9. Ταπεινωτέον δ’ αυτούς ού λόγφ μόνον, άλλ’ ετι και τοίς έργοις, 
όπως μή ώμεν γόητες και θώπες, πραεις δέ και μή κόλακες. Και ετι 
προσήκει τον όρθώς πολιτευόμενον ήσυχάζειν τε και άπραγμονεΐν, μή 
όργιζόμενον μηδέ νείκους ενεκεν <μή> σιωπώντα, σκεπτόμενον δέ πάν το 
έγχρήζον, ει καλώς δύναται λέγεσθαι, και τότε μόλις φθεγγόμενον. 
'Ύμνους τε και ψαλμούς και ώδάς κατ’ αίνον ρητέον· μη<δέ δεΐ> ώσπερ 
τον <τόν> διαμαχόμενον αύτφ κατακρίνοντα παρακολουθεΐν ένίοις 
<ρητοΐς> αίνιγματωδώς <και> διά ψαλμορδίας τον πλησίον λυπείν, ινα 
μή δοκή διαφέρεσθαι καί πως τιτρώσκειν ώσπερ διά τέχνης κομίζων 
εκείνον άκατηγόρητον ποιήται τήν φιλονεικίαν.

Άκουστέον δέ και τού συμβουλεύοντος, ού μόνον διδακτέον. Πει- 
στέον δέ <τω πλησίον> κατά τό δμοιον τον βουλόμενον συγκαταινούντα 
αύτφ τον πλησίον γίνεσθαι. Φρονίμους δ’ ύποληπτέον είναι άλλους καί 
το συνετόν ούκ άπονεμητέον έαυτφ μόνον. Δόγματι δέ τής περί αυτόν 
οίήσεως ού κινδυνευτέον. Άλλ’ ούδέ καταφρονητέον τού παιδεύοντος, 
άλλ’ ή δτε μή όρθώς φρονεί, τα περί αυτού διδακτέον, ή καν άληθεύη, 
πειστέον τε αύτφ καί άκολουθητέον. Φιλόνεικος γάρ άνήρ διπλασιάζει 
το άδίκημα· καί δέον μεταθέσθαι, νικάν, ως φησιν ό μύθος, τήν Καδμείαν 
νίκην έσπούδακεν· το δ’ αίτιον, ίνα τε κενοδοξή καθάπερ ούχ άμαρ- 
τάνων καί τφ δόγματι τής κινδυνώδους αυτού διαθέσεως έπαναπαύηται.

Γελοίοι δέ <καί> οί κεκραγότες όσημέραι διά το πιστεύειν έπικρα- 
τειν τίνος πράγματος· ουστινας ή ’Έρις έμβαλούσα το μήλον, έπειδάν 
είρηνεύειν νομίζωσιν, ταράττει, περί τών έν κόσμφ διαφέρειν νομιζο- 
μένων λαλεΐν πραγματευομένη. Μιμώδεις δέ καί άθλιοί τινες οί μηδενός 
άπείρως εχειν λέγοντες, άλλά τούτο μέν τεκτονικήν, τούτο δέ σκυτοτο- 
μικήν καί πάν το ύποβαλλόμενον αύτοίς κατά καιρόν έπιτήδευμα είδέναι 
φάσκοντες, καί προς τον έπέχοντα τον λήρον αύτών διεχθρεύοντες. 
Κενόδοξοι δέ καί οί διά τον άπό τών άνθρώπων έπαινον τών πλησίον τάς 
έπιμελείας ποιούμενοι.

c. 9 2 θώττες : cf. Themist. Or 20, 237 d 6 cf. Col 3:16 | κατ’ αίνον :
sc. τφ θεφ. Cf. Le 18:43; Iustini 1 Apol. 65.3 18-19 τήν Καδμείαν νίκην : cf. Herod.
1.166; Zenob. 4.45; Clem. Strom. 1.47.2 20 τφ δόγματι : cf. ad 2.8 28-29 cf.
Mt 6:1-4

c. 9 1 αυτούς Migne : αυτόν A : αυτόν P 4 ενεκεν A : ενεκα P | μή
addidi 5 έγχρήζον A et in mg P : έν χρείαι Ρ in textu 6 κατ’ scripsi : καί A 
P I μη<δέ δεΐ> scripsi : μή A P 7 τον2 addidi 8 ρητοίς supplevi | καί addi 
suad. Maran 9 μή scripsi : μήτε A Ρ | ττώς A Ρ | τιτρώσκειν Maran : γινώσκειν A 
P I κομίζων Arcerius : νομίζων A P  10 ποιείται A Ρ, corr. Arcerius 12 τφ 
πλησίον supplevi (cf. v. 17) | τον βουλόμενον scripsi : τώι βούλεσθαι A Ρ : τφ 
βουλομένορ Otto | συγκαταινούντα Stephanus : συγκαταίνούν τε Ρ (cum glossemate 
supra lineam ab alia manu σύμφωνον στοιχούντα τήι γνώμηι έκείνου) : συγκάταινόν τε A
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10. Μέγας δέ ό κίνδυνος παρά τοίς ιην ήμέραν κυρίου έπικαλου- 
μένοις· ή πιστεύειν γάρ δέον, δ πως φύγη την κρίσιν, η και τφ πλησίον 
άφιέναι, χάριν τού και αύτφ παρά θεού γίνεσθαι των άμαρτημάτων την 
άφεσιν· οι δέ τή παραφορά τής οργής δεσμεύουσι καθ’ εαυτών συν
αλλάγματα. Φυλακτέον δέ ετι και την τινων αλαζονείαν, οϊ, δέον 
έπανορθούν εαυτούς, πειθόμενοι τοίς συμβουλεύουσι, πάνυ βλακωδώς· 
Ούκ άπολογούμαί σοι, φασίν· έχε ταύτην ήν έχεις υπόνοιαν περί έμού. Τί 
γάρ μοι λέγειν περί των έαυτοίς άρεσκόντων, έπειδάν τις αυτούς βούληται 
νουθετεΐν; Οϊ πάνυ κοσμικώς· Ούτε σύ με, φασίν, σφζειν, άλλ’ ουδέ 
κατακρίνειν ισχύεις. Γινώσκω δέ εγώ πολλούς διά το δυσσυνείδητον καί 
τό μη καθαρόν τής γνώμης τοίς των πλησίον άμαρτήμασιν έπιχαίροντας.

Καταγνωστέον <δέ> καί των ψευδομένων δτι μη χαλεπαίνουσιν, καί 
τών πράως μέν όμιλεΐν έπιτηδευόντων, ύπό δέ τού χρώματος καί των 
οφθαλμών καί τού λεληθότος κινήματος ήτοι κεφαλής ή όφρύων καί 
χειρών πατάγου διαβαλλομένων· άδύνατον γάρ μη εαυτού κατήγορόν 
τινα γενέσθαι. Πάς δέ πιστός, έπειδάν διαπαίζεσθαι νομίζηται ύπό τίνος, 
κατα<λέγων> την τού ουτω προς αυτόν διακειμένου σύνεσιν άντιβου- 
κολει την έκείνου κακίαν έν τφ γινώσκειν αυτού τής άγνωμοσύνης την 
διάθεσιν.

Συνελόντι δ ’ είπείν, πας ό κρίνων εαυτόν έξω παντός έσται πλημ
μελήματος· τών δέ κεκραγότων ούδείς σώφρων έστίν. Ό δέ νύν μέν ωχρός, 
είτα έρυθρός, τφ τε συγκρίματι τού σώματος ποικιλλόμενος, ούτος ώσπερ 
χαμαιλέοντες έν τφ καύσωνι καί τή έρημία περινοστεΐ. Κατανοητέον δέ

e. 10 1 την ήμέραν κυρίου : i.e. ultimum iudicium. Cf. 2 Pt 3:10 et 12; Rm 2:16 et
al. 3 -4  cf. Mt 6:12 11 cf. Rm 1:32 12 δτι μή χαλεπαίνουσιν : Scholion in
mg A a: Τούτο μέν, τό μή χαλεπαίνειν τινα κακώς άκούοντα, άγιε Ιουστίνε, επ’ άνθρώποις 
είναι (a : ήν Α) αδύνατον (αγγέλων γάρ ή τών αϊσθησιν ούκ έχόντων)· τό δέ άμα τή 
χαλεπότητι φιλοσοφίας έντός ορών το τής ψυχής κατεΐρξαι (καθείρξαι A a) θυμούμενον 
έγκρατούς άγαν <έστίν addidi> καί τό εαυτού σκεύος είδότος κτάσθαι έν άγιασμφ

14 αυτόν A : αύτών Ρ 15 ουδέ Otto : ούτε A Ρ 16 δτε scripsi : δτι 
A Ρ I φρονεί Ρ ρ corr, Stephanus : φρονεΐν A Ρ a corr | αυτού A : αυτού Ρ 19 
ούχ scripsi : ούδ’ Α, ουδέ Ρ 20 αυτού Otto : αυτού A Ρ 21 δέ <καί> scripsi : 
γάρ A Ρ 22 ante ουστινας ss. add. εις Ρ corr 24 πραγματευομένη Maran : 
πραγματευομένων A Ρ 26 έπιτήδευμα κατά καιρόν A Ρ, transposui

c. 10 1 δέ Otto : τε Α Ρ 4 οί δέ ss. Α 5 καί τήν τινων έτι Ρ 7
Ούκ scripsi : ούδ’ Α Ρ | ταύτην υπόνοιαν ήν εχεις Ρ 9 σώζειν Ρ : σώιζεις Α 
12 δέ add. cod. Etonensis 88 (a. D. 1535 exaratus) 14 καί2 scripsi : ή A Ρ 15 
παττάγου Ρ 16 διαπέζεσθαι Ρ 17 κατα<λέγων> scripsi : κατά A Ρ
20 έσται Α : έστί Ρ 22 τε scripsi : δέ A Ρ 23 χαμαιλέοντες Α : χαμαιλέων 
Ρ I περινοστεί Α : ύπονοστει Ρ
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ετι και τάς ένίων διαθέσεις έπί τής των άναγνωσμάτων έπιτηδεύσεως· 
25 αμα γάρ τις άναγινώσκει, και ό τρόπος αυτού τής φρονήσεως δήλος 

γίνεται παρά τοις έρρωμένως κριτικοις. Ποιότητες δέ ψυχών καί άπό τού 
βίου δείκνυνται· διά γάρ τού περί τήν άναστροφήν έπιτηδεύματος 
γινώσκονται καί τών μή φαινομένων αί ύποστάσεις. Παραιτητέον δέ καί 
τον εριστικόν διά τέχνης αυτόν υποτιθέμενον έν τψ άντιφιλονεικεΐν μή 

30 νικάσθαυ φ άμεινον, υπέρ τού μή κινδυνεύειν νικάν σπουδάζοντα, το μή 
κατά τον ορθόν λόγον <μή> έπιτηδεύειν.

31 τον ορθόν λόγον : cf. ad 1.9

26 έρρωμένως Nolte : έρρωμένοις A P  29 αυτόν A : αυτόν Ρ | υποτιθέμενον
Maran : άποτιθέμενον A Ρ | μή άντιφιλονεικεΐν A Ρ, transposui 30 ώι et το ss. A
31 μή addidi
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11. 'Ομιλίας δέ ποιείσθαι χρή τάς ευσυνείδητους. Και oi περίπατοι 
διά το σωμάτιον γινέσθωσαν, μή διά τινα πραγματείαν <τών> συναλ
λάγματα βίαια κατά τού πλησίον συγκαττυόντων. Ούκ άτοπον δέ χαρι
εντιζόμενους ημάς το δύστροπον άπαλείψαι των ύπερλίαν συνετών. Διά 
γάρ τό κατά φύσιν άναγκαιον, χάριν τού άποτρίψασθαι, έπί τόπων τινών 
άφωρισμένων έθος έστιν ένίοις προσποιητώς ύποχωρείν και το τέλος τής 
κατά τινων σκέψεως έν τοίς άφεδρώσι συντάττειν. "Ωσπερ δέ ό κωμικός 
πατήρ άσωτευόμενον τον υιόν βαστάζειν φησίν, καν όσφρανθή τού 
μύρου, μή όσφραίνεσθαι λέγει, δυσωδία περιγράφειν αυτού το άμάρτημα 
πειρώμενος, ούτως κάγώ συμβουλεύω τοίς <μή> άγαν έσκληραγωγημένοις 
τούς φρονιμωτέρους έμφαίνειν δτι μήτε ά πράττουσιν έπίστανται, μήτε α 
λέγουσι γινώσκουσιν. 'Ο δέ παρ’ έαυτφ φρόνιμος είναι νομίζων άντι- 
κρούει προς τάς νουθεσίας καί άντιδοξει καί τού συμβουλεύοντος άντί- 
δικος γίνεται καί μελετά καθ’ έαυτόν το άνθρώπινον καί άπιστον. Διά 
τούτο παρέχωμεν εαυτούς άλήπτους, μή το δοκούν έαυτοίς μόνον 
<καλόν> πράττοντες, άλλά καί το τοίς πολλοίς, ΐνα σωθώμεν.

Όργιστέον δέ καλόν μέν εί μηδέποτε· μανίας γάρ έστι το τοιούτον 
είδος· εί δέ ποτέ καί κατεπείγει, συγχρηστέον τή οργή προς τήν τού 
πλησίον θεραπείαν. 'Ο γάρ παρά λόγον αυτήν πραγματευόμενος μισεί 
πρώτον μέν έαυτόν, έπειτα δέ καί τον πλησίον, έαυτόν μέν ταράττων, 
έκεΐνον δέ οδυνών. Γέγραπται γάρ δτι Πας ό όργιζόμενος εική χώ άδελφω 
αυτού ένοχος έσται τή κρίσει. Το δέ τού κινήματος <σθένος> αυτός τις 
καθ’ έαυτόν γινόμενος καταμαθεΐν δυνατός. ’Ήδη δέ τινας ϊσμεν διά τής 
προς τούς πλησίον νουθεσίας έαυτούς κατακρίνοντας- δ γάρ τις παιδεύει 
τον έτερον, τούτ’ αυτός ποιείτω πρότερον, μήπως λάθη διά τού πλησίον 
καθ’ έαυτού ποιούμενος τήν άπόφασιν. 'Ρητέον ούν τφ εύγνώμονι προς 
έαυτόν, έπειδάν τινων άμαρτήμασι τον έαυτού χρήση νούν· Μήτι άρα 
κάγώ τοιούτος;

c. 11 2-3 συναλλάγματα βίαια : cf. Is 58:6 5 άποτρίψασθαι : cf. Clem.
Paed. 2.39.2 8 άσωτευόμενον : cf. Clem. Paed. 2.9.2 10 τοίς <μή> άγαν
έσκληραγωγημένοις : cf. Lampe, s.v. 17 Όργιστέον : cf. 2.1 21-22 Mt 5:22
24 έαυτούς κατακρίνοντας : cf. Rm 2:1

c. 11 1 χρή τάς Ρ : χρηστάς A 2 των addidi 3 συγκαττυόντων scripsi :
συγκαττύόντας Α, συγκατιόντας Ρ 5 χάριν τού άποτρίψασθαι Otto : χάριν (τού τά 
add. in mg) τούτων άποτρίψασθαι Α : τούτου χάριν άποτρίψασθαι Ρ | έπί ss. Α 6 
ante έθος addit έφ’ ους Ρ 9 λέγη Ρ 10 μή addidi 13 καί τού
συμβουλεύοντος Ρ : τού συμβουλεύοντος et ss. καί Α 15 παρέχομεν Ρ 16 
καλόν supplevi | τοίς πολλοίς scripsi : των πολλών A Ρ | σωθώμεν scripsi : σωθώσιν 
A Ρ 18 συγχρηστέον Α et in mg Ρ1 : συχωρητέον Ρ in textu 22 σθένος 
supplevi
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12. Ό δέ οίνος μήτε όσημέραι έπί το μεθύειν πινέσθω, μήτε ώς ΰδωρ 
έπιζητείσθω. Τα μέν γάρ έκάτερα θεού ποιήματα έστιν* άλλα το μεν 
ύδωρ άναγκαίον, ό δέ οίνος βοήθειας χάριν τού σώματος γέγονεν. '0  δέ 
<μεθύων> πρώτον μέν την γλώτταν δεσμευόμενος, πύρ δέ ώσπερ άπό τών 

5 οφθαλμών λάμπων, τρέμων δέ και τάς βάσεις καί άναισθητών, φάρμακον 
προσίεται θανάσιμον, τον μέν σίδηρον ού ποιων δρέπανον ή τι τών 
έργαζομένων την γην, μάχαιραν δέ αύτφ ή καί λόγχην κατασκευάζων 
καί μεταπλάττων τού θεού την οικονομίαν. '0  γάρ οίνοποτών, δέον τού 
μέν χειμώνος διά το κρύος πίνειν μέχρι τού μη ριγούν, τού δέ θέρους διά 

10 την τών έντός θεραπείαν, παραχρώμενος δέ αύτφ ληραίνει καί δίκην 
κυνών ή συών, ρεύματι τής θερμασίας ύπερζέων, άσχημονεΐ. Χρή δέ μη 
καθάπερ άσωτευομένους ήμάς παραχρήσθαι τοίς τού θεού ποιήμασιν, 
την δίψαν εις την μέθην ελκοντας, άλλά μεταλαμβάνειν ποτού χάριν τού 
μη διψάν· δσοι δέ ροφώντες τον οίνον καθάπερ οί πυρέττοντες καυσω- 

15 νιζόμενοι πίνουσιν, δσον ούδέπω διά την άκρασίαν τεθνήξονται.

c. 12 1 Ό  δέ οίνος : cf. 7.9-10 1 Ό  δέ οίνος -  3 γέγονεν : cf. Clem.
Paed. 2.23.3; 1 Tm 5:23 6-7 cf. Is 2:4 8 την οικονομίαν : cf. ν. 2 Τα μέν γάρ
έκάτερα θεού ποιήματα έστιν 8-9 τού μέν χειμώνος -  10 την τών έντός θερα
πείαν : cf. Clem. Paed. 2.29.2 11 Χρή -  12 ποιήμασιν : cf. Clem. Paed. 2.9.2
Ού χρή σύν καθάπερ άσωτευομένους ήμάς ... παραχρήσθαι τοίς τού πατρός δωρήμασιν 
13-14 χάριν τού μή διψάν : cf. Clem. Paed. 2.29.2

c. 12 2 τά μέν γάρ έκάτερα A : έκάτερα μέν γάρ Ρ 4 μεθύων supplevi coni,
ν. 1 το μεθύειν et ν. 13 την μέθην 5 καί1 A, om. Ρ 6 προσίεται Ρ : προϊεται A 
7 μάχαιραν δέ αύτόν ή καί λόγχην κατασκευάζων A : μαχαίραι δέ αύτόν 
ή λόγχηι κατασφάζων Ρ | αύτφ scripsi : αύτόν A Ρ 11 συών ή κυνών Ρ | θερμασίας 
scripsi (cf. 7.11 θερμαίνεται συνεχώς) : θεραπείας A Ρ (cf. ν. 10 θεραπείαν) 13 
δίψαν AP corr Ρ : δίψην A3 corr
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13. Παραιτητέον δέ και την λιχνείαν, ολίγων τινών και τών άναγ- 
καίων μεταλαμβάνοντα. Καθάπερ γάρ σώμα νοσούν πολλών και μυρίων 
δείται φαρμάκων, ούτως και ή δι’ αυτήν άτυχοϋσα ψυχή μονονουχι και 
<εως> δέρματος έμπίμπλασθαι βούλεται. Καν πύθηταί τις το αίτιον, πά
θος άναπλάττει σωματικόν. Προς οϋς ρητέον· Ού πάν έπιτήδευμα δόγματι 5 
τής έννοιας κρατυνόμενον εύαπολόγητον εχει τήν άπόδειξιν, ώς και μέχρι 
μοιχού και φονέως και δραπέτου πολλήν εύρίσκεσθαι τήν άπολογίαν δτι 
καλώς πράττεται το ύπ’ αύτών γινόμενον; Ό δέ είπών <τό πάθος> προς 
τον πυνθανόμενον το αίτιον τού κακού [και άποκρινόμενος] <τό τής 
έννοίας> δόγμα πάνυ θαυμαστώς έξεφώνησεν. Τροφαίς άρα χρηστέον έπί 10 
τό μή πεινάν. Ό δέ <μή> τοιούτος <ώς> έκατοντάχειρ, τό δσον έφ’ έαυτφ, 
βούλεται περίπατεΐν και πεντηκοντακέφαλος, Γηρυόνας τρικεφάλους και 
έξάχειρας ζηλών, πολλοΐς στόμασι και πλείοσι χερσί λαιμαργεΐν έπιτετη- 
δευκώς.

c. 13 1-2 cf. Clem. Paed. 2.10.1 Διό παραιτητέον τήν λιχνείαν, ολίγων τινών και
άναγκαίων μεταλαμβάνοντας; Ρ. Wendland, Quaest. Muson. (Diss. Berolin. 1886), p. 47 
10-11 cf. 5.1-2 11 <ώς> έκατοντάχειρ : i.e. Briareus (cf. Horn. //. 1.402)

c. 13 3 αυτήν A P  4 <εως> δέρματος scripsi : δερμάτων A P | έμπί-
πλασθαι Ρ 8 τό πάθος supplevi coni. νν. 4-5 πάθος άναπλάττει σωματικόν 9 
και άποκρινόμενος seclusi (cf. ν. 8 είπών) 9-10 τό τής έννοιας supplevi coni. νν. 5-6 
δόγματι τής έννοιας 11 πεινάν A et PP corr : πεινήν Pa corr | μή addi suad. Otto (in 
Addendis, III.2, p.426) | ώς addidi 13 ζηλών scripsi : ζητών A Ρ | πολλοΐς 
στόμασι καί πλείοσι χερσί scripsi : πολλαΐς χερσί καί πλείοσι στόμασι A Ρ
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14. Έγκωμιαστέον δέ πλούτον μέν ούδαμώς, πενίαν δέ ού λοιδο- 
ρητέον. *0 μέν γάρ εξ είλεγμένης ύλης κρατύνεται, φθορά δέ τό τέλος 
ύλης έστίν, και σκώληκες και εύλαί, καί πϋρ καί πτώσεις, καί λησταί καί 
τύραννος- ή δέ κεχώρισται μέν τού νύν αίώνος, ζητεί δέ το άληθές μόνον, 

5 υπό μηδενός περισπωμένη πρόσκαιρου.
Ταύτα δέ ύμίν έγγράφως ύπεθέμην, νουθετεΐν βουλόμενος το 

άτάραχον, καταρτίζειν τε υμάς προς το τέλειον καί ένάρετον σπεύδων. Ό 
γάρ μη τοιούτος εξω τρέχει τού δοθέντος αύτφ κανόνος καί διά το 
άτακτον <αύτού> εξαθλος γίνεται- καν πάνυ ταλαίπωρος <ών> τής άπό 

10 των γενναίων αθλητών έπικουρίας τύχη, βρώσεως ή πόσεως ή έσθήτος 
άπολαύσας, δμως ούδέν ήττον άστεφάνωτός εσται. Καί οί μέν είσελά- 
σαντες εις την ήγαπημένην τού πατρός πόλιν γέρως άϊδίου μεταλή- 
ψονται, τοις δέ άποβήσεται διά τής ένταυθοι <δοθείσης> τροφής τής 
κατά άληθείαν άπολαύσεως μη μεταλαμβάνειν.

c. 14 3 cf. Mt 6:19 8 κανόνος : cf. 4.9; 7.5 8-9 δια το άτακτον
<αύτού> : cf. 7.6 et Clem. Paed. 2.10.1; 2.103.4; Strom. 1.96.4 12 εις την
ήγαπημένην τού πατρός πόλιν : i.e. εις την Ιερουσαλήμ τήν έπουράνιον. Cf. Iren. Adv. 
haer. 5.36.1; Clem. Strom. 4.172.2; Orig. C. Cels. 6.23; Lampe, s.v. πόλις, 2 b

c. 14 2 έξ είλεγμένης scripsi : έξηλεγμένης A P  3 ύλης A : τής ύλης Ρ |
πτώσις Ρ 8 έξω -  κανόνος A : έξω τού κανόνος τρέχει τού δοθέντος αύτώι Ρ 
9 αυτού addidi (cf. 7.6) | ταλαίπωρος <ών> scripsi : ταλαιπώρως A P  11 δμως 
A, om. Ρ I έσται scripsi : έστι(ν) A P  12 πόλιν τού πατρός Ρ | γέρως άϊδίου A : 
γέρας άΐδιον Ρ 13 ένταύθα Ρ | δοθείσης supplevi coni. νν. 9-10 τής ... έπικουρίας
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15. Γύναια δέ τιμητέον, προνοούντας μή άρα σφαλώμεν. Και 
προσιτέον αύταΐς ύ γ ιώ ς  και μή περιέργως, δεδιότας τής μετ’ αυτών 
άναστροφής τό κινδυνώδες και προγινώσκοντας τό τε εύμετάβολον αυτών 
και την εις δπερ οϊονται γεγονέναι συνείδησιν. Φυλακτέον δέ προ πάντων 
τάς έν παραβύστφ κωμικάς αυτών επιτηδεύσεις, αΐτινες <ού> κρύφα 
γινόμεναι καταγινώσκονται μέν και ύπ’ αυτών, γίνονται δέ επί το τούς 
πλησίον καταπίνειν. Συμβαίνει γούν ένίαις κλεπτούσαις αυτούς, διά τό 
μή έκ προδήλου τολμάν καλλωπίζειν τάς όψεις, διά τέχνης τούτο πράτ- 
τειν· εις ύδωρ γάρ ή έλαιον <θερμον> κατακύπτουσαι κρίνουσιν έαυτάς, 
εί προς τήν σωφροσύνην δύναιντ’ άν πολεμεΐν. ’Αλλά τις και ετερος 
τρόπος τής τοιαύτης έπιβουλής ύπ’ αύτών πραγματεύεται· κρύφα γάρ 
κεφαλής έπιψαύουσαι τών πλοκάμων, τούς πλησίον κλέπτουσαι ώσπερ 
διακοσμεΐν τάς έθείρας περιέργως <πειρώσαι>, και τών παρειών καί τής 
ύπήνης <αύτών> άκροις δακτύλοις ψαύουσιν. Περιβλέπουσι δέ καί 
έαυτάς τής κεφαλής άκινητούσης.

'Ομιλητέον ούν προς τάς τοιαύτας ρωμαλεώτερον, τούς κεχυμένους 
κλάδους αύτών άποκόπτοντας· άμα γάρ τφ καταληφθήναι <ύπ’ αύτών> 
κατανεύουσιν, καί ό καρπός υπό τών άλωπέκων κατεσθίεται τών 
φωλευόντων εις τήν γήν. Διά τούτο κατά τον προφήτην κεντριστέον μέν 
τον δνον, μαστικτέον δέ τον ίππον, ινα διεγείρηται μέν ό νωθής, τύπτηται 
δέ υπό τών νουθεσιών διά το άχαλίνωτον ό άφηνιάζων. "Ωστε κατά τον 
'Ιερεμίαν μή καταρτίζωμεν εαυτούς ίππους θηλυμανείς, μηδέ προς τήν 
γυναίκα τού πλησίον χρεμετίδωμεν.

c. 15 1-4 συνείδησιν : cf. 8.1-6 9 κατακύπτουσαι : sc. ϊνα έρυθραί-
νωσιν (cf. ν. 8 καλλωπίζειν τάς όψεις) 19-20 cf. Prv 26:3 22-23 Jr 5:8

c. 15 2 δεδειότας A : δεδιώτας P 5 κωμικάς A (Scholion in mg a: τάς έν
ύποκρίσει λέγει) : κοσμικός Ρ | ού addidi (cf. ν. 5 έν παραβύστφ) 6 καί om. Ρ 
7 αυτούς scripsi (sc. τούς πλησίον, cf. ν. 12) : έαυτάς A Ρ 9 θερμόν supplevi | 
κατακύπτουσαι A : κατακυπτούσας Ρ 12 ώσπερ κλέπτουσαι A Ρ, transposui 
13 πειρώσαι supplevi : έγχειρούσι e.g. addi suad. Sylburg 14 αύτών (sc. τών πλη
σίον) addidi 15 άκινητούσης A : ακινήτου ουσης Ρ 16 ρωμαλαιώτερον Ρ 
17 αύτών A Ρ | ύπ ’ αύτών addidi

5

10

15

20
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16. Γυνή δ ’ έστιν αδελφή μέν πάσα, τού δέ πλησίον εϊρηται γυνή 
<άγνή>, τούτ’ εστιν ’Ιησού Χριστού τού Σωτήρος ήμών (δντινα μετά τήν 
προς θεόν και πατέρα των δλων αγάπην, δτι πλησίον έστιν αύτού, τιμη- 
τέον καί άγαπητέον), ώς Παύλος· Ήρμοσάμην, λέγει, πάντας υμάς ενί

5 άνδρί, παρθένον άγνήν παραστήσαι τώ Χριστώ - ’Έστιν γάρ καί ή <τού> 
πλησίον γυνή σαρξ εν ήμίν, έφ’ ην ου χρεμετιστέον· χρεμετίζει <δέ> καί 
ό μηδέπω πεποιηκώς τήν έπιθυμίαν, άναθυμιωμένης αύτφ τής όρέξεως, 
καν μή λαμβάνη το τέλος.

17. Προσεκτέον δέ καί παιδίοις, δτι ιών τοιούτων έστιν ή βασιλεία 
των ουρανών. Νοσούντων δέ ούκ άμελητέον, άλλ’ ούτε ρητέον δτι Διακο- 
νείν ούκ εμαθον. 'Ο γάρ τήν τρυφερίαν ή το άσύνηθες προβαλλόμενος 
ϊστω καί αυτός τα αυτά πεισόμενος· καί έπειδάν πάσχη τι τοιούτον, τής 
γνώμης αύτού το αύτοκατάκριτον αίτιάσθω, συμβαινόντων αύτφ ταύτά 5 
άπερ καί αύτός διέθηκεν.

Ούδέ ούν τού αμελούς άμελητέον. Θεός γάρ ό κρίνων έστίν. Καί ό 
βουλόμενος εύ πάσχειν θησαυριζέτω διά τής εύποι'ίας τήν εις εαυτόν άπό 
τού πλησίον εύεργεσίαν. Αίσχύνεσθαι δέ ούκ όρθώς εχει <ό δεδιώς> μή 
τις άρα διά τήν αύτουργίαν άθλιους ήμάς καί άβοηθήτους ύπολάβη, 10 
μόνον δέ φυλακτέον μή τις έπί κακία καί πονηρφ βίφ διαβάλη τούς 
είδέναι θεόν φάσκοντας.

c. 16 4-5 2 Cor 11:2 6 cf. 15.22-23 7 άναθυμιωμένης αύτφ τής
όρέξεως : cf. Chrysippi Fr. 886 ab Arnim τού θυμού ... έκ τής καρδίας άναθυμιωμένου ...

c. 16 2 αγνή supplevi coni. ν. 5 άγνήν | δντινα Maran : ήντινα A Ρ 5 γάρ
scripsi : δέ A Ρ | τού addidi 6 δέ add. Maran 7 μηδέπω A : μήπω Ρ |
πεποιηκώς A : πεπεικώς Ρ

c. 17 1-2 Mt 19:14 7 1 Cor 4:4 11-12 τούς ειδέναι θεόν φάσκοντας :
i.e. Christianos

c. 17 2 δέ om. Ρ | άλλ’ ούτε A : ούδέ Ρ | ρητέον A : έατέον Ρ 5
αύτού Migne : αύτού A Ρ | ταύτά coni. Sylburg : ταΰθ’ A P  6 διέθηκεν καί 
αύτός A Ρ, transposui 7 ούδέ Etonensis 88, Otto : ούτε AP 9 ό δεδιώς supplevi
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18. Συνελόντι δέ είπειν, ή μεν τού κόσμου λύπη θάνατον έργάΕεται 
τοίς ύπ’ αυτής κρατουμένοις, ή δέ κατά θεόν λύπη τον ιής ζωής τίκτει 
νουν. Προ πάντων δέ γινώσκωμεν δτι και νόσος άπόκειται τοίς σαρκίοις 
ημών και ζημία και ενδεια, και ό άχαριστήσων έγγύς. Και διά τούτο χρή 
προμελετάν το άποβησόμενον, ΐνα μη συμβαΐνον θαύμα καί έκπληξιν 5 
παρέχη ταΐς καρδίαις ήμών. Ό γάρ τοιούτος έρεί προς το συμβεβηκός 
πάθος· ’Ήιδειν δτι <ε>μελλες έπιέναι, τής προσδοκίας σου ούκ άπέ- 
τυχον, προεγίνωσκόν σου την έφοδον. Καν τοιούτός τις η, στήσεται καί ού 
καταπεσεΐται· το δέ έπί τφ αίφνιδίφ ταράσσεσθαι ή κεκραγέναι, 
πολλάκις δέ καί όδύρεσθαι, λίαν έστί ταλαιπώρου γνώμης. 10

c. 18 1 ή μέν -  3 νουν : cf. 2 Cor 7:10 'Η γάρ κατά θεόν λύπη μετάνοιαν είς
σωτηρίαν άμεταμέλητον έργάζεται· ή δέ τού κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται 4 
ό άχαριστήσων : i.e. ό θάνατος (cf. νν. 6-7 το συμβεβηκός πάθος)

c. 18 3 δέ ss. A 4 ό άχαριστήσων A Ρ : ό χαριστήσων a, Maran, Otto 7
<ε>μελλες coni. Sylburg : μέλλεις A P
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19. Προσεκτέον ούν τη άρετή μόνον και τοίς τά περί αύτής διηγου- 
μένοις προσιτέον· οίς δ’ άν μή παρή τών λεγομένων ή πράξις, τούτοις διά 
το ένεδρευτικόν χαίρειν είπόντες τούς συστρατευ<σ>ομένους ήμίν έπιζη- 
τώμεν. 'Ο γάρ λέγειν μεν έπιτηδεύων δτι Ούκ αρχών είμι και δικαστής, 

5 πράττων δέ άγαθόν μηδέν, ούτος, ώς υπό τυράννων πολλών κρατούμενος, 
λανθάνει τή άμαρτία δουλεύων και άποδιδράσκων τούς όδφ <όρθή> 
βαδίζειν σπεύδοντας.

Μακάριοε ούν ό τη καρδία καθαρός» υπό τούτου γάρ όράσθαι μόνον 
το θειον δυνατόν. Φθόνου δέ και βασκανίας μακράν κεχωρίσθαι δει τον 

10 πιστόν· ευχεσθαι δέ όσημέραι και λόγφ πλουσίους εύρίσκεσθαι και 
πράξει δυνατούς. Μέλη γάρ άλλήλων έσμέν· διά τούτο χω μεν πάσχοντι 
συμπάσχωμεν, χω δέ δοΕαζομένω συγχαίρωμεν. φυλαττόμενοι τούς μή 
οικείους τής Χριστού νομοθεσίας.

Ταύθ’ ύμίν, ώ άδελφοί, συμβουλεύων πράττειν ετι και τούς λοιπούς 
15 δΓ υμών έπι το ποιεΐν τά βουλήματα τού θεού προετρεψάμην. Ό δέ κύριος 

τής δό£ης, ό ών εις τούς αΙώνας, δφη πάσιν ύμΐν τής μετά τών έκλεκτών 
τιμής και άναπαύσεως έπιτυχείν. 'Η χάρις μετά πάντων υμών.

c. 19 6 άποδιδράσκων : cf. Clem. Strom. 7.67.7 άποδιδράσκων τά καλά 6-7
τούς όδφ <όρθή> βαδίζειν σπεύδοντας : cf. Past. Hermae Mand. 6.1.2 ’Αλλά σύ τή ορθή 
όδφ πορεύου ...; Iustini Dial. 8.2; Clem. Strom. 7.94.6; 7.103.7 την ορθήν ού βαδίσαντες 
οδόν; Prv 4:26 8-9 cf. Mt 5:8 11 Μέλη -  έσμέν : Eph 4:25 11 τφ μέν -  12
συγχαίρωμεν : cf. 1 Cor 12:26 15-16 cf. Ps 23:7 ss.; Je 2:1 17 = 77 3:15; Heb
13:25. Cf. C o/4:18; 1 Tm 6:21; 2 Tm 4:22

c. 19 2 τούτοις P : τοισδε A 3 είπόντας A | συστρατευ<σ>ομένους scripsi :
συστρατευομένους A P  5 μηδέν A : ούδέν Ρ | ώς om. A 6 άποδιδράσκων 
Maran : άποδιδύσκων A Ρ | ορθή supplevi 15 τά βουλήματα A : το θέλημα Ρ 
17 ή χάρις A : ού και ή χάρις είη Ρ


