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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ 

ΛΟΓΟ ΚΑΣΑ ΕΙΔΩΛΩΝ 

Μεηάθξαζε (Αξρηκ. Δσξόζενο Πάπαξεο) 

Εισαγωγή - Περίληψη 

Ο ιόγνο απηόο ηνπ Μ. Αζαλαζίνπ γξάθηεθε πηζαλόλ πεξί ηα έηε 317-319 κ.Χ., θαη όπσο 

θαίλεηαη θαη από ηνλ ηίηιν ηνπ, θαηαθέξεηαη θαηά ηεο αξραίαο εηδσινιαηξηθήο 

ζξεζθείαο πνπ επηθξαηνύζε ζηνλ ηόηε γλσζηό θόζκν ζε δηάθνξεο ζπγθξηηηζηηθέο 

παξαιιαγέο. 

Σην πξώην κέξνο ν άγηνο Αζαλάζηνο θαηαγγέιεη ην ςέκα ηεο εηδσινιαηξείαο. Θεσξεί σο 

αηηία ηεο ηελ θαθία. Αλαηξεί ηελ εηδσινιαηξεία απνδεηθλύνληαο ηνλ παξαινγηζκό θαη 

ηελ αζέβεηα κηαο ηέηνηαο πίζηεο. 

Σην δεύηεξν κέξνο ηνπ ιόγνπ πεξηγξάθεη ηελ νδό ηεο αλύςσζεο πξνο ηελ αιεζηλή 

γλώζε ηνπ Θενύ θαη Λόγνπ κε ηελ ελόξαζε θαη ηε ζεώξεζε ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ 

κέζα ζηελ αξκνλία θαη σξαηόηεηά ηνπ. 

Η γλώζε ηνπ Θενύ μεθηλά από ηε γλώζε ηεο ςπρήο. Η νδόο ηνπ Θενύ είλαη κέζα καο. 

Γηα λα γλσξίζεη όκσο ε ςπρή καο ην Θεό πξέπεη λα είλαη θαζαξή. Η γλώζε ηνπ Θενύ 

ζπλερίδεηαη κε ηελ ελόξαζε ηεο θηίζεσο. Η ηάμε θαη ε αξκνλία ηεο καο νδεγεί ζην Λόγν 

ηνπ Θενύ. Ο Υηόο θαη Λόγνο θηλεί θαη πξνλνεί ηνλ θόζκν σο εθπξόζσπνο ηνπ Παηέξα. 

Επνκέλσο, κέζσ ηεο θηίζεσο γλσξίδνπκε ηνλ Λόγν θαη Απηόο καο νδεγεί ζηνλ Παηέξα. 

Σε κηα επνρή πνπ θπηξώλνπλ παξάμελεο ζξεζθείεο κε ινγηθέο· πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

λα επαλέιζνπκε ζε κηα λέα κνξθή εηδσινιαηξείαο· αμίμεη, λνκίδνπκε, λα κειεηήζεη 

θαλείο ην ιόγν ηνπ Μ. Αζαλαζίνπ, δηόηη παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπ γηα ηελ απόξξηςε ηεο εηδσινιαηξείαο· ηαπηόρξνλα, καο 

πξνζαλαηνιίδεη ζηελ νξζή πίζηε ζην κόλν αιεζηλό Θεό. 

1. Ἡ μὲν περὶ τῆσ κεοςεβείασ καὶ τῆσ τῶν 

ὅλων ἀλθκείασ γνῶςισ ο  

τοςοῦτον τῆσ παρὰ τῶν ἀνκρϊπων 

διδαςκαλίασ δεῖται, ὅςον ἀφ᾿  

ἑαυτῆσ ἔχει τὸ γνϊριμον· μόνον γὰρ οχὶ 

κακ᾿ μζραν τοῖσ ἔργοισ  

κζκραγε, καὶ λίου λαμπρότερον ἑαυτὴν 

διὰ τῆσ Χριςτοῦ διδαςκαλίασ  

Θ γνϊςθ τθσ αλικειασ για τον Κεό και τον κόςμο  

δεν είναι τόςο ανάγκθ να ζχει ωσ δαςκάλουσ 

ανκρϊπουσ.  

Μπορεί από μόνθ τθσ να γίνει γνωςτι. Σθν 

κακιςτοφν γνωςτι  

τα ζργα τθσ και κυρίωσ θ διδαςκαλία του Χριςτοφ 

που τθν παρουςιάηει πιο  

λαμπρι κι από τον ιλιο.  
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ἐπιδείκνυται·  

ποκοῦντι δζ ςοι ὅμωσ τὰ περὶ ταφτθσ 

ἀκοῦςαι, φζρε, ὦ  

μακάριε, ὡσ ἂν οἷοί τε ὦμεν, ὀλίγα τῆσ 

κατὰ Χριςτὸν πίςτεωσ  

ἐκκϊμεκα, δυναμζνῳ μζν ςοι καὶ ἀπὸ τῶν 

κείων λογίων ταφτθν ερεῖν,  

φιλοκάλωσ δὲ ὅμωσ καὶ παρ᾿ ἑτζρων 

ἀκοφοντι. ατάρκεισ μὲν γάρ εἰςιν  

αἱ ἅγιαι καὶ κεόπνευςτοι γραφαὶ πρὸσ τὴν 

τῆσ ἀλθκείασ ἀπαγγελίαν·  

εἰςὶ δὲ καὶ πολλοὶ τῶν μακαρίων μῶν 

διδαςκάλων εἰσ ταῦτα  

ςυνταχκζντεσ λόγοι· οἷσ ἐάν τισ ἐντφχοι, 

εἴςεται μζν πωσ τὴν τῶν  

γραφῶν ἑρμθνείαν, ἥσ δὲ ὀρζγεται 

γνϊςεωσ τυχεῖν δυνιςεται. ἀλλ᾿  

ἐπειδὴ τὰσ τῶν διδαςκάλων ςυντάξεισ ἐν 

χερςὶ νῦν οκ ἔχομεν,  

ἀναγκαῖόν ἐςτιν ἃ παρ᾿ ἐκείνων ἐμάκομεν, 

ταῦτα καὶ ἀπαγγζλλειν καὶ  

γράφειν ςοι· λζγω δὴ τὴν κατὰ τὸν ωτῆρα 

Χριςτὸν πίςτιν· ἵνα μιτε  

ετελῆ τισ τὴν τοῦ κακ᾿ μσ λόγου 

διδαςκαλίαν γιςθται, μιτε  

ἄλογον τὴν εἰσ Χριςτὸν πίςτιν πολάβῃ·  

ὁποῖα διαβάλλοντεσ Ἕλλθνεσ χλευάηουςι, 

καὶ πλατὺ γελῶςι  

κακ᾿ μῶν, οδὲν ἕτερον ἠ τὸν ςταυρὸν 

τοῦ Χριςτοῦ προφζροντεσ·  

ἐφ᾿ ᾧ μάλιςτα καὶ τὴν ἀναιςκθςίαν ατῶν 

οἰκτειριςειεν ἄν τισ,  

ὅτι, τὸν ςταυρὸν διαβάλλοντεσ,  

οχ ὁρῶςι τὴν τοφτου δφναμιν πςαν τὴν 

οἰκουμζνθν  

πεπλθρωκυῖαν, καὶ ὅτι δι᾿ ατοῦ τὰ τῆσ 

κεογνωςίασ ἔργα πςι  

πεφανζρωται. οκ ἂν γάρ, εἴπερ ἤςαν καὶ 

ατοὶ γνθςίωσ ἐπιςτιςαντεσ  

ατοῦ τῇ κεότθτι τὸν νοῦν, ἐχλεφαηον τὸ 

τθλικοῦτον· ἀλλὰ μλλον  

Επειδι όμωσ ποκείσ ν' ακοφςεισ τα ςχετικά μ' 

αυτι τθ  

γνϊςθ, ζλα, αγαπθτζ μου, να ςου πω λίγα, απ' 

όςα γνωρίηω, για τθ  

χριςτιανικι πίςτθ. Μπορείσ βζβαια να τα μάκεισ 

κι από τθν Αγία Γραφι, αλλά  

κι απ' άλλουσ, αφοφ αγαπάσ τθ γνϊςθ. Θ Αγία 

Γραφι,  

όντασ κεόπνευςτθ, αρκεί από μόνθ τθσ να ςου 

γνωρίςει τθν αλικεια  

Τπάρχουν ακόμθ γι' αυτό το ςκοπό και πολλά 

ςυγγράμματα των αγίων  

Πατζρων. Όποιοσ τα μελετά, κα μάκει τθν ορκι 

ερμθνεία τθσ Γραφισ  

Και κα πάρει τθ γνϊςθ που επικυμεί.  

Επειδι όμωσ δεν ζχω ςτα χζρια μου τα 

ςυγγράμματα των Πατζρων,  

οφείλω να ςου πω και να ςου γράψω όςα ζμακα 

από εκείνουσ.  

Εννοϊ βζβαια για τθν πίςτθ ςτο ωτιρα Χριςτό. 

Ζτςι, κανείσ δεν κα  

κεωρεί ανάξια λόγου τθ χριςτιανικι μασ 

διδαςκαλία, αλλά και οφτε κα τθν  

πιςτεφει για ανόθτθ.  

Διότι οι ειδωλολάτρεσ, με πρόςχθμα το ςταυρό 

του Χριςτοφ,  

μασ ςυκοφαντοφν χλευάηοντασ και 

κοροϊδεφοντασ τθν πίςτθ μασ.  

Κι είναι εφκολο να γκρεμίςει κανείσ τισ ανόθτεσ 

απόψεισ τουσ  

για το ςταυρό του Κυρίου.  

Δεν βλζπουν τθ δφναμθ του ςταυροφ που 

διαδόκθκε ς' όλο τον κόςμο;  

Δεν βλζπουν πωσ με τθ δφναμι του 

φανερϊνονται ς' όλουσ τα ζργα του Κεοφ;  

Δεν κα κορόϊδευαν το τόςο μεγάλο ςθμείο του 

ςταυροφ, αν και οι ίδιοι είχαν  

ςτ' αλικεια παραδεχκεί τθ κεότθτα του Κυρίου. 

Σο αντίκετο μάλιςτα·  

κι αυτοί μαηί μασ κά πίςτευαν το ωτιρα του 

κόςμου και κα παραδζχονταν  
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καὶ ατοὶ τοῦτον ἐπεγίνωςκον ωτῆρα τοῦ 

παντόσ, καὶ τὸν ςταυρὸν  

μὴ βλάβθν ἀλλὰ κεραπείαν τῆσ κτίςεωσ 

γεγονζναι.  

εἰ γὰρ τοῦ ςταυροῦ γενομζνου, πςα μὲν 

εἰδωλολατρεία κακῃρζκθ,  

πςα δὲ δαιμόνων φανταςία τῷ ςθμείῳ 

τοφτῳ ἀπελαφνεται,  

καὶ μόνοσ ὁ Χριςτὸσ προςκυνεῖται, καὶ δι᾿ 

ατοῦ γινϊςκεται ὁ Πατιρ,  

καὶ οἱ μὲν ἀντιλζγοντεσ καταιςχφνονται, ὁ 

δὲ τῶν ἀντιλεγόντων  

ὁςθμζραι τὰσ ψυχὰσ ἀφανῶσ μεταπείκει·  

πῶσ εἰκότωσ γὰρ ἄν τισ εἴποι πρὸσ ατοφσ  

ἔτι ἀνκρϊπινον ἔςτιν  

ἐπινοεῖν τὸ πργμα, καὶ ο μλλον 

ὁμολογεῖν Κεοῦ Λόγον  

καὶ ωτῆρα εἶναι τοῦ παντὸσ τὸν ἐπὶ τοῦ 

ςταυροῦ ἀναβάντα;  

πάςχειν δὲ καὶ οὗτοί μοι δοκοῦςιν ὅμοιον, 

ὡσ εἴ τισ τὸν μὲν  

ἣλιον πὸ νεφῶν ςκεπόμενον διαβάλλοι, 

τὸ δὲ τοφτου φῶσ καυμάηοι,  

βλζπων ὅτι πςα  κτίςισ πὸ τοφτου 

καταλάμπεται.  

ὡσ γὰρ καλὸν τὸ φῶσ, καὶ καλλίων ὁ τοῦ 

φωτὸσ ἀρχθγὸσ ἣλιοσ·  

οὕτω κείου πράγματοσ ὄντοσ τοῦ τὴν 

οἰκουμζνθν πςαν τὴν ατοῦ  

γνϊςεωσ πεπλθρῶςκαι, ἀνάγκθ τὸν 

ἀρχθγὸν καὶ γεμόνα τοῦ  

τοιοφτου κατορκϊματοσ εἶναι Κεὸν καὶ 

Κεοῦ Λόγον.  

Λζγομεν οὖν ὡσ ἐφικτὸν μῖν, πρότερον 

διελζγξαντεσ τὴν τῶν  

ἀπίςτων ἀμακίαν· ἵνα, τῶν ψευδῶν 

διελεγχκζντων, λοιπὸν  ἀλικεια  

δι᾿ ἑαυτῆσ ἐπιλάμψῃ, καὶ καρρῇσ καὶ 

ατόσ, ὦ ἄνκρωπε, ὅτι ἀλθκείᾳ  

πεπίςτευκασ, καὶ τὸν Χριςτὸν γινϊςκων 

οκ πατικθσ. πρζπειν δζ ςοι  

ότι ο ςταυρόσ δεν αποτελεί ηθμιά αλλά μεγάλθ 

ωφζλεια του κόςμου.  

Διότι με τθ ςταφρωςθ του Κυρίου ζςβθςε θ 

δφναμθ τθσ ειδωλολατρείασ.  

Ακόμθ, με το ςθμείο του ςταυροφ φυγαδεφεται 

κάκε ψεφτικθ δφναμθ του  

ςατανά. Με το ςταυρό, μόνο το Χριςτό 

προςκυνάμε και χάρθ ς' αυτόν  

γνωρίηουμε και το Κεό Πατζρα. Ντροπιάηονται οι 

αντίκετοι.  

Ο ςταυρόσ κακθμερινά φωτίηει και αλλάηει 

μυςτικά τισ καρδιζσ των εχκρϊν του.  

Μετά απ' όλ' αυτά, πϊσ μπορεί να ιςχυρίηεται 

κάποιοσ  

ότι πρόκειται γι' ανκρϊπινο τζχναςμα και να μθν 

παραδζχεται ότι αυτόσ που  

ανζβθκε ςτο ςταυρό δεν είναι άνκρωποσ αλλά ο 

Κεόσ Λόγοσ και ωτιρασ  

Κφριοσ;  

Μου φαίνεται ότι οι ςυκοφάντεσ του ςταυροφ 

είναι ςαν εκείνον που,  

ενϊ καυμάηει το φωσ του ιλιου που φωτίηει όλθ 

τθν κτίςθ,  

κατθγορεί όμωσ τον ίδιο τον ιλιο όταν τον βλζπει 

ςκεπαςμζνο με ςφννεφα.  

Και όπωσ το φωσ μασ οδθγεί ςτο ανϊτερό του, 

τον ιλιο, που είναι θ πθγι του  

φωτόσ, ζτςι και θ κεία γνϊςθ που κατζκλυςε όλο 

τον κόςμο  

μασ παραπζμπει υποχρεωτικά ςτον αίτιο και 

δθμιουργό αυτοφ του  

κατορκϊματοσ, που δεν είναι άλλοσ από το Κεό 

και τον Τιό Λόγο του.  

Κα μιλιςουμε, όςο μασ είναι δυνατό, ελζγχοντασ 

πρϊτα τθν αμάκεια  

όςων δεν πιςτεφουν. Ζτςι, αφοφ αποδειχκοφν τα 

ψζμματά τουσ, κα λάμψει  

θ αλικεια από μόνθ τθσ. Και ςυ, άνκρωπζ μου, 

που αςπάηεςαι τθν αλικεια  

κα πάρεισ κάρροσ· δεν διαψεφςτθκεσ για τθν 

εμπιςτοςφνθ ςου ςτο Χριςτό.  
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γοῦμαι φιλοχρίςτῳ ὄντι τὰ περὶ Χριςτοῦ 

διαλζγεςκαι, ἐπεὶ καὶ  

πάντων τιμιωτζραν τὴν περὶ τοφτου γνῶςιν 

καὶ πίςτιν γεῖςκαί ςε  

πεπίςτευκα.  

2. ξ ἀρχῆσ μὲν οκ ἤν κακία· οδὲ γὰρ 

οδὲ νῦν ἐν τοῖσ ἁγίοισ ἐςτίν,  

οδ᾿ ὅλωσ κατ᾿ ατοὺσ πάρχει αὕτθ· 

ἄνκρωποι δὲ ταφτθν ὕςτερον  

ἐπινοεῖν ἢρξαντο, καὶ κακ᾿ ἑαυτῶν 

ἀνατυποῦςκαι· ὅκεν δὴ καὶ τὴν  

τῶν εἰδϊλων ἐπίνοιαν ἑαυτοῖσ 

ἀνεπλάςαντο, τὰ οκ ὄντα ὡσ ὄντα  

λογιηόμενοι.  

ὁ μὲν γὰρ τοῦ παντὸσ δθμιουργὸσ καὶ 

παμβαςιλεὺσ Κεόσ, ὁ περζκεινα  

πάςθσ οςίασ καὶ ἀνκρωπίνθσ ἐπινοίασ 

πάρχων, ἅτε δὴ ἀγακὸσ καὶ  

πζρκαλοσ ὤν, διὰ τοῦ ἰδίου Λόγου τοῦ 

ωτῆροσ μῶν Ἰθςοῦ  

Χριςτοῦ τὸ ἀνκρϊπινον γζνοσ κατ᾿ ἰδίαν 

εἰκόνα πεποίθκε· καὶ τῶν  

ὄντων ατὸν κεωρθτὴν καὶ ἐπιςτιμονα διὰ 

τῆσ πρὸσ ατὸν ὁμοιϊςεωσ  

κατεςκεφαςε, δοὺσ ατῷ καὶ τῆσ ἰδίασ 

ἀϊδιότθτοσ ἔννοιαν καὶ γνῶςιν,  

ἵνα, τὴν ταυτότθτα ςϊηων, μιτε τῆσ περὶ 

Κεοῦ φανταςίασ ποτὲ  

ἀποςτῇ, μιτε τῆσ τῶν ἁγίων ςυηιςεωσ 

ἀποπθδιςῃ, ἀλλ᾿, ἔχων τὴν  

τοῦ δεδωκότοσ χάριν, ἔχων καὶ τὴν ἰδίαν ἐκ 

τοῦ πατρικοῦ Λόγου  

δφναμιν, ἀγάλλθται καὶ ςυνομιλῇ τῷ Κείῳ, 

ηῶν τὸν ἀπιμονα καὶ  

μακάριον ὄντωσ ἀκάνατον βίον. οδὲν γὰρ 

ἔχων ἐμπόδιον εἰσ τὴν περὶ  

τοῦ Κείου γνῶςιν, κεωρεῖ μὲν ἀεὶ διὰ τῆσ 

ατοῦ κακαρότθτοσ τὴν τοῦ  

Πατρὸσ εἰκόνα, τὸν Κεὸν Λόγον, οὗ καὶ κατ᾿ 

εἰκόνα γζγονεν·  

περεκπλιττεται δὲ κατανοῶν τὴν δι᾿ 

Επειδι αγαπάσ το Χριςτό, κζλεισ και να ςυηθτείσ 

για Εκείνον.  

Γι' αυτό, πιςτεφω ακράδαντα ότι θ γνϊςθ για τον 

Χριςτό και θ πίςτθ ς' Αυτόν  

αποτελεί το πολυτιμότερο αγακό απ' όλα.  

Από τθν αρχι δεν υπιρχε κακία. Οφτε και τϊρα 

δεν υπάρχει μεταξφ των  

αγίων, κακόλου μάλιςτα. τθ ςυνζχεια, οι 

άνκρωποι δθμιοφργθςαν τθν  

κακία και τθ χρθςιμοποιοφν ο ζνασ εναντίον του 

άλλου. Ζτςι ζφταςαν ςτο  

ςθμείο να πλάκουν ςτο νου τουσ τθ φανταςία 

των ειδϊλων. Φαντάηονται  

να υπάρχουν αυτά που δεν υπάρχουν.  

Διότι, ο δθμιουργόσ και βαςιλζασ του κόςμου 

Κεόσ, που είναι πάνω από κάκε  

ανκρϊπινθ φπαρξθ και νόθςθ, επειδι είναι 

αγακόσ και υπζρκαλλοσ,  

δθμιοφργθςε τον άνκρωπο όμοιο με τθ δικι του 

εικόνα. Σον  

δθμιοφργθςε ο ίδιοσ ο Τιόσ του Κεοφ και Λόγοσ, ο 

Κφριόσ μασ Λθςοφσ  

Χριςτόσ. Καταςκεφαςε τον άνκρωπο όμοιο με τον 

εαυτό Σου, να μπορεί  

να μελετά και να γνωρίηει όλα τα δθμιουργιματα. 

Σον προίκιςε με τθ  

δυνατότθτα να γνωρίηει τθν αϊδιότθτα του Κεοφ.  

Ζτςι, διατθρεί τθν ομοιότθτα με το Κεό και ποτζ 

δεν ξεφεφγει από τθν  

ορκι αντίλθψθ για Εκείνον. Ζχοντασ ο άνκρωποσ 

τθ Χάρθ του Κεοφ,  

δεν διακόπτει τθν κοινωνία με τουσ Αγίουσ. Με τθ 

δφναμθ του Κεοφ  

ο άνκρωποσ χαίρεται να ςυνομιλεί με το Κεό. Ηει 

τθν ανϊδυνθ και  

ευτυχιςμζνθ ηωι που δεν γνωρίηει κάνατο. Σίποτε 

δεν τον εμποδίηει  

ςτθ γνϊςθ του Κεοφ. Ανάλογα με τθ κακαρότθτά 

του βλζπει τθν εικόνα  

του Κεοφ Πατζρα, δθλαδι τον Τιό Λόγο, τον 

οποίο και εικονίηει.  
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ατοῦ εἰσ τὸ πν πρόνοιαν,  

περάνω μὲν τῶν αἰςκθτῶν καὶ πάςθσ 

ςωματικῆσ φανταςίασ  

γινόμενοσ, πρὸσ δὲ τὰ ἐν ορανοῖσ κεῖα 

νοθτὰ τῇ δυνάμει τοῦ νοῦ  

ςυναπτόμενοσ. ὅτε γὰρ ο ςυνομιλεῖ τοῖσ 

ςϊμαςιν ὁ νοῦσ ὁ τῶν  

ἀνκρϊπων, οδζ τι τῆσ ἐκ τοφτων 

ἐπικυμίασ μεμιγμζνον ἔξωκεν ἔχει,  

ἀλλ᾿ ὅλοσ ἐςτὶν ἄνω ἑαυτῷ ςυνὼν ὡσ 

γζγονεν ἐξ ἀρχῆσ· τότε δι, τὰ  

αἰςκθτὰ καὶ πάντα τὰ ἀνκρϊπινα διαβάσ, 

ἄνω μετάρςιοσ γίνεται, καὶ  

τὸν Λόγον ἰδϊν, ὁρᾶ ἐν ατῷ καὶ τὸν τοῦ 

Λόγου Πατζρα, δόμενοσ  

ἐπὶ τῇ τοφτου κεωρίᾳ, καὶ ἀνακαινοφμενοσ 

ἐπὶ τῷ πρὸσ τοῦτον πόκῳ.  

ὥςπερ οὖν τὸν πρῶτον τῶν ἀνκρϊπων 

γενόμενον, ὃσ καὶ κατὰ τὴν  

῾Εβραίων γλῶτταν Ἀδὰμ ὠνομάςκθ, 

λζγουςιν αἱ ἱεραὶ γραφαὶ κατὰ  

τὴν ἀρχὴν ἀνεπαιςχφντῳ παρρθςίᾳ τὸν 

νοῦν ἐςχθκζναι πρὸσ τὸν Κεόν,  

καὶ ςυνδιαιτςκαι τοῖσ ἁγίοισ ἐν τῇ τῶν 

νοθτῶν κεωρίᾳ, ἡν εἶχεν ἐν  

ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, ὃν καὶ ὁ ἅγιοσ Μωχςῆσ 

τροπικῶσ παράδειςον  

ὠνόμαςεν. ἱκανὴ δὲ  τῆσ ψυχῆσ 

κακαρότθσ ἐςτὶ καὶ τὸν Κεὸν δι᾿ ἑαυτῆσ  

κατοπτρίηεςκαι, κακάπερ καὶ ὁ Κφριόσ 

φθςι· «Μακάριοι οἱ κακαροὶ τῇ  

καρδίᾳ, ὅτι ατοὶ τὸν Κεὸν ὄψονται».  

3. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Δθμιουργόσ, ὥςπερ 

εἴρθται, τὸ τῶν ἀνκρϊπων  

γζνοσ κατεςκεφαςε, καὶ μζνειν κζλθςεν· οἱ 

δὲ ἄνκρωποι,  

κατολιγωριςαντεσ τῶν κρειττόνων, καὶ 

ὀκνιςαντεσ περὶ τὴν τοφτων  

κατάλθψιν, τὰ ἐγγυτζρω μλλον ἑαυτῶν 

ἐηιτθςαν, ἐγγφτερα δὲ  

τοφτοισ ἤν τὸ ςῶμα, καὶ αἱ τοφτου 

Μζνει κατάπλθκτοσ από τθ πρόνοια του Κεοφ για 

τον κόςμο.  

Ο κατ' εικόνα Κεοφ άνκρωποσ ξεπερνά κάκε τι το 

αιςκθτό, ακόμθ και το  

ίδιο του το ςϊμα, και ενϊνεται νοθτά με τα 

ουράνια κεία ενεργιματα.  

Όταν ο ανκρϊπινοσ νουσ ξεφφγει από τα αιςκθτά  

και δεν επικυμεί τίποτε απ' αυτά τα γιϊνα, τότε 

υπερβαίνει τον εαυτό του  

και βρίςκεται ςτθν αρχικι κατάςταςθ τθσ 

δθμιουργίασ πριν τθν πτϊςθ.  

Τπερβαίνει κάκε τι το ανκρϊπινο και αιςκθτό, 

μεταρςιϊνεται και  

βλζπει τον Τιό Λόγο και μαηί και τον Πατζρα Σου  

Χαίρεται ς' αυτι τθ κεοπτία και ανανεϊνεται 

μζςα του ο κείοσ πόκοσ.  

υμβαίνει ό,τι ζγινε με τον πρϊτο άνκρωπο, που 

ςτα εβραϊκά  

ονομαηόταν Αδάμ. Λζει θ Αγία Γραφι, ότι ο 

πρϊτοσ άνκρωποσ χωρίσ  

ντροπι και με παρρθςία είχε ςτραμμζνο το νου 

του προσ το Κεό.  

Απολάμβανε με τουσ αγίουσ (αγγζλουσ) τθ 

κεωρία των νοθτϊν που  

ηοφςαν ς' εκείνο τον τόπο του παραδείςου, όπωσ 

τον ζλεγε μεταφορικά  

ο Μωχςισ. Διότι, θ κακαρότθτα τθσ ψυχισ είναι 

ικανι να κακρεπτίςει  

το Κεό μζςα τθσ. Σο λζει και ο ίδιοσ ο Κφριοσ: 

«Ευτυχιςμζνοι όςοι ζχουν  

κακαρι καρδιά, διότι αυτοί κα δουν με τα ίδια 

τουσ τα μάτια το Κεό».  

Ζτςι, λοιπόν, όπωσ διθγθκικαμε παραπάνω, ο 

Δθμιουργόσ ζφτιαξε το  

ανκρϊπινο γζνοσ· κι ζτςι κζλει να μείνει για 

πάντα. Οι άνκρωποι, όμωσ,  

παραμζλθςαν τα υψθλά και αδιαφόρθςαν για τθν 

ςπουδι τουσ.  

Αγάπθςαν περιςςότερο ό,τι βρίςκεται κοντά τουσ· 

και πιο κοντά τουσ  

είναι το ςϊμα και οι αιςκιςεισ του.  
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αἰςκιςεισ.  

ὅκεν τῶν μὲν νοθτῶν ἀπζςτθςαν ἑαυτῶν 

τὸν νοῦν, ἑαυτοὺσ δὲ  

κατανοεῖν ἢρξαντο. ἑαυτοὺσ δὲ 

κατανοοῦντεσ, καὶ τοῦ τε ςϊματοσ  

καὶ τῶν ἄλλων αἰςκθτῶν 

ἀντιλαμβανόμενοι, καὶ ὡσ ἐν ἰδίοισ  

ἀπατϊμενοι, εἰσ ἑαυτῶν ἐπικυμίαν ἔπεςαν, 

τὰ ἴδια προτιμιςαντεσ  

τῆσ πρὸσ τὰ κεῖα κεωρίασ· ἐνδιατρίψαντεσ 

δὲ τοφτοισ, καὶ τῶν  

ἐγγυτζρω μὴ ἀποςτῆναι κζλοντεσ, ταῖσ μὲν 

τοῦ ςϊματοσ δοναῖσ  

ςυνζκλειςαν ἑαυτῶν τὴν ψυχιν, 

τεταραγμζνθν καὶ πεφυρμζνθν πάςαισ  

ἐπικυμίαισ· τζλεον δὲ ἐπελάκοντο τῆσ ἐξ 

ἀρχῆσ ατῶν παρὰ Κεοῦ  

δυνάμεωσ. Σοῦτο δ᾿ ἄν τισ ἴδοι καὶ ἐκ τοῦ 

πρϊτου πλαςκζντοσ  

ἀνκρϊπου ἀλθκζσ, ὡσ αἱ ἱεραὶ περὶ ατοῦ 

λζγουςι γραφαί.  

κἀκεῖνοσ γάρ, ἕωσ μὲν τὸν νοῦν εἶχε πρὸσ 

τὸ Κεὸν καὶ τὴν τοφτου  

κεωρίαν, ἀπεςτρζφετο τὴν πρὸσ τὸ ςῶμα 

κεωρίαν· ὅτε δὲ ςυμβουλίᾳ  

τοῦ ὄφεωσ ἀπζςτθ μὲν τῆσ πρὸσ τὸν Κεὸν 

διανοίασ, ἑαυτὸν δὲ  

κατανοεῖν ἢρξατο, τθνικαῦτα καὶ εἰσ 

ἐπικυμίαν τοῦ ςϊματοσ ἔπεςαν,  

καὶ ἔγνωςαν ὅτι γυμνοὶ ἤςαν, καὶ γνόντεσ 

ᾐςχφνκθςαν. ἔγνωςαν δὲ  

ἑαυτοὺσ γυμνοὺσ ο τοςοῦτον ἀπὸ 

ἐνδφματοσ, ἀλλ᾿ ὅτι γυμνοὶ τῆσ  

τῶν κείων κεωρίασ γεγόναςι, καὶ πρὸσ τὰ 

ἐναντία τὴν διάνοιαν  

μετινεγκαν.  

ἀποςτάντεσ γὰρ τῆσ πρὸσ τὸν ἕνα καὶ ὄντα, 

Κεὸν λζγω,  

κατανοιςεωσ καὶ τοῦ πρὸσ ατὸν πόκου, 

λοιπὸν εἰσ διαφόρουσ καὶ εἰσ  

τὰσ κατὰ μζροσ ἐπικυμίασ ἐνζβθςαν τοῦ 

Ζτςι, λοιπόν, απομάκρυναν το νου τουσ από τα 

πνευματικά και  

ςτράφθκαν προσ τα ςωματικά. Θ ςτροφι όμωσ 

του νου προσ το ςϊμα  

και τα αιςκθτά οδιγθςε ςε απατθλι εκτίμθςθ του 

εαυτοφ τουσ.  

Ζπεςαν ςε επικυμία του εαυτοφ τουσ γιατί 

προτίμθςαν τα ανκρϊπινα  

από τα κεία. Απορροφικθκαν ςτ' ανκρϊπινα και 

δεν κζλουν να  

ξεφφγουν από τα γιϊνα. Καταδίκαςαν τθν ψυχι 

τουσ ςτισ ςωματικζσ  

θδονζσ, να είναι πάντα ταραγμζνθ και ηυμωμζνθ 

με τα πάκθ.  

το τζλοσ, λθςμόνθςαν και τθν εξουςία με τθν 

οποία τουσ προίκιςε ο  

Δθμιουργόσ. Και τθν αλικεια για όλα αυτά 

μπορεί κανείσ να τθ  

διαπιςτϊςει από τθ διιγθςθ τθσ Αγίασ Γραφισ 

για τουσ πρωτοπλάςτουσ.  

Διότι και ο Αδάμ, ζωσ ότου είχε το νου ςτραμμζνο 

προσ το Κεό,  

απζφευγε τθν εναςχόλθςθ με τα γιϊνα. Όταν 

όμωσ άκουςε τθ ςυμβουλι  

του διαβόλου που είχε τθ μορφι φιδιοφ και 

αποςτάτθςε από τθ κζα του Κεοφ,  

τότε ςτράφθκε εγωϊςτικά προσ τον εαυτό του. 

Ζτςι οι  

πρωτόπλαςτοι ζπεςαν ςτισ ςαρκικζσ επικυμίεσ 

και αντιμετϊπιςαν τθ  

γυμνότθτα με πονθρία. Γι' αυτιν ζνιωςαν ντροπι.  

Δεν ζνιωςαν ντροπι για τθν ζλλειψθ ενδυμάτων 

αλλά γιατί ζχαςαν  

τθν επαφι τουσ με το Κεό και ςτράφθκε ο νουσ 

τουσ προσ τα πονθρά.  

Θ αποςταςία από τθ γνϊςθ και τον πόκο του ενόσ 

και  

μοναδικοφ Κεοφ, οδιγθςε τουσ ανκρϊπουσ ςε 

διάφορεσ και επί μζρουσ  

ςωματικζσ επικυμίεσ. τθ ςυνζχεια, όπωσ 

ςυνικωσ ςυμβαίνει,  
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ςϊματοσ. εἶτα, οἷα φιλεῖ  

γίνεςκαι, ἑκάςτου καὶ πολλῶν ἐπικυμίαν 

λαβόντεσ, ἢρξαντο καὶ τὴν  

πρὸσ ατὰσ ςχζςιν ἔχειν· ὥςτε καὶ 

φοβεῖςκαι ταφτασ καταλεῖψαι.  

ὅκεν δὴ καὶ δειλίαι, καὶ φόβοι, καὶ δοναί, 

καὶ κνθτὰ φρονεῖν τῇ ψυχῇ  

προςγζγονεν. ο κζλουςα γὰρ ἀποςτῆναι 

τῶν ἐπικυμιῶν, φοβεῖται  

τὸν κάνατον καὶ τὸν χωριςμὸν τοῦ 

ςϊματοσ. ἐπικυμοῦςα δὲ πάλιν,  

καὶ μὴ τυγχάνουςα τῶν ὁμοίων, ἔμακε 

φονεφειν καὶ ἀδικεῖν. πῶσ δὲ καὶ  

ταῦτα ποιεῖ, εὔλογον κατὰ δφναμιν 

ςθμναι.  

4. Ἀποςτςα τῆσ τῶν νοθτῶν κεωρίασ, καὶ 

ταῖσ κατὰ μζροσ τοῦ  

ςϊματοσ ἐνεργείαισ καταχρωμζνθ, καὶ 

ςκεῖςα τῇ τοῦ ςϊματοσ  

κεωρίᾳ καὶ ἰδοῦςα καλὸν ἑαυτῇ εἶναι τὴν 

δονιν, πλανθκεῖςα  

κατεχριςατο τῷ τοῦ καλοῦ ὀνόματι, καὶ 

ἐνόμιςεν εἶναι τὴν δονὴν  

ατὸ τὸ ὄντωσ καλόν· ὥςπερ εἴ τισ, τὴν 

διάνοιαν παραπλθγείσ, καὶ  

ἀπαιτῶν ξίφοσ κατὰ τῶν ἀπαντϊντων, 

νομίηοι τοῦτο εἶναι τὸ  

ςωφρονεῖν.  

ἐραςκεῖςα δὲ τῆσ δονῆσ, ποικίλωσ ατὴν 

ἐνεργεῖν ἢρξατο.  

οὖςα γὰρ τὴν φφςιν εκίνθτοσ, εἰ καὶ τὰ 

καλὰ ἀπεςτράφθ, ἀλλὰ τοῦ  

κινεῖςκαι ο παφεται. κινεῖται οὖν οκ ἔτι 

μὲν κατὰ ἀρετιν, οδὲ ὥςτε  

τὸν Κεὸν ὁρᾶν· ἀλλὰ τὰ μὴ ὄντα 

λογιηομζνθ, τὸ ἑαυτῆσ δυνατὸν  

μεταποιεῖ, καταχρωμζνθ τοφτῳ εἰσ ἃσ 

ἐπενόθςεν ἐπικυμίασ, ἐπεὶ καὶ  

ατεξοφςιοσ γζγονε. δφναται γὰρ ὥςπερ 

πρὸσ τὰ καλὰ νεφειν, οὕτω  

καὶ τὰ καλὰ ἀποςτρζφεςκαι· 

οι επιμζρουσ και πολλζσ επικυμίεσ δθμιοφργθςαν 

μια καταναγκαςτικι  

μεταξφ τουσ εξάρτθςθ, ϊςτε να φοβοφνται να τισ 

εγκαταλείψουν.  

Γι' αυτό το λόγο προκλικθκαν ςτθ ψυχι τουσ 

φόβοι, δειλία, θδονζσ και  

γιϊνο φρόνθμα. Δεν κζλει να χάςει θ ψυχι τισ 

ςωματικζσ επικυμίεσ· και  

γι' αυτό φοβάται το κάνατο και το χωριςμό από 

το ςϊμα. Και το  

χειρότερο, όταν δεν ικανοποιοφνται οι επικυμίεσ 

τθσ ψυχισ, τότε οδθγοφν  

ςε φόνουσ και αδικίεσ. Ασ εξθγιςουμε τον τρόπο 

που τα κάμει αυτά.  

Θ ψυχι, μετά τθν αποςταςία από τθ κεωρία των 

κείων, κάνοντασ  

κατάχρθςθ των επιμζρουσ ςωματικϊν επικυμιϊν, 

ευχαριςτείται από τθν  

απόλαυςθ του ςϊματοσ. Σθσ άρεςε θ θδονι. 

Πλανικθκε και ςτθ χριςθ  

ονόματοσ του καλοφ. Νόμιςε ότι αυτι θ θδονι 

αποτελεί το όντωσ καλό.  

υνζβθ κάτι παρόμοιο μ' εκείνον που ςάλεψε ςτο 

μυαλό νομίηει ότι  

κα φζρει τθν τάξθ ςτθν κοινωνία, αν χρθςιμοποιεί 

το ξίφοσ και τα όπλα  

ενάντια ςτουσ απεικείσ.  

Θ ψυχι ερωτεφκθκε τθν θδονι και άρχιςε να τθν 

απολαμβάνει  

ποικιλότροπα. Επειδι είναι ευκίνθτθ θ ψυχι, 

ακόμθ κι όταν απομακρυνκεί  

από το καλό, δεν χάνει τθν ευκινθςία τθσ. Μόνο 

που τϊρα δεν κινείται  

προσ τθν αρετι οφτε προσ τθ κζα του Κεοφ. 

κζφτεται τα ανφπαρκτα.  

αν αυτεξοφςια που είναι, αλλοιϊνει τθν εξουςία 

που ζχει μζςα τθσ και  

κάνει κατάχρθςθ ςε ψεφτικεσ επικυμίεσ. Όπωσ 

μπορεί να ςτραφεί προσ τα  

καλά, μπορεί και το αντίκετο. Θ αποςτροφι των 

καλϊν οδθγεί ςίγουρα  
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ἀποςτρεφομζνθ δὲ τὸ καλόν, πάντωσ τὰ  

ἐναντία λογίηεται·  

παφςαςκαι γρ κακόλου τοῦ κινεῖςκαι ο 

δφναται,  

τὴν φφςιν οὖςα, ὡσ προεῖπον, εκίνθτοσ. 

καὶ γινϊςκουςα τὸ  

ατεξοφςιον ἑαυτῆσ, ὁρᾶ ἑαυτὴν δφναςκαι 

κατ᾿ ἀμφότερα τοῖσ τοῦ  

ςϊματοσ μζλεςι χρςκαι εἴσ τε τὰ ὄντα καὶ 

τὰ μὴ ὄντα· ὄντα δζ ἐςτι  

τὰ καλά, οκ ὄντα δὲ τὰ φαῦλα. ὄντα δζ 

φθμι τὰ καλά, κακότι ἐκ τοῦ  

ὄντοσ Κεοῦ τὰ παραδείγματα ἔχει· οκ 

ὄντα δὲ τὰ κακὰ λζγω, κακότι  

ἐπινοίαισ ἀνκρϊπων οκ ὄντα 

ἀναπζπλαςται.  

ἔχοντοσ γὰρ τοῦ ςϊματοσ ὀφκαλμοὺσ εἰσ 

τὸ τὴν κτίςιν ὁρᾶν, καὶ διὰ  

τῆσ παναρμονίου ταφτθσ ςυντάξεωσ 

γινϊςκειν τὸν Δθμιουργόν·  

ἔχοντοσ δὲ καὶ ἀκοὴν εἰσ ἐπακρόαςιν τῶν 

κείων λογίων καὶ τῶν τοῦ  

Κεοῦ νόμων· ἔχοντοσ δὲ καὶ χεῖρασ, εἴσ τε 

τὴν τῶν ἀναγκαίων  

ἐνζργειαν καὶ ἔκταςιν τῆσ πρὸσ τὸν Κεὸν 

εχῆσ·  ψυχὴ ἀποςτςα τῆσ  

πρὸσ τὰ καλὰ κεωρίασ, καὶ τῆσ ἐν ατοῖσ 

κινιςεωσ, λοιπὸν πλανωμζνθ  

κινεῖται εἰσ τὰ ἐναντία.  

εἶτα τὸ δυνατὸν ἑαυτῆσ, ὡσ προεῖπον, 

ὁρῶςα, καὶ τοφτῳ  

καταχρωμζνθ, ἐνενόθςεν ὅτι καὶ εἰσ τὰ 

ἐναντία δφναται κινεῖν τὰ τοῦ  

ςϊματοσ μζλθ· καὶ διὰ τοῦτο ἀντὶ τοῦ τὴν 

κτίςιν ὁρᾶν, εἰσ ἐπικυμίασ  

τὸν ὀφκαλμὸν ἀποςτρζφει, δεικνφουςα ὅτι 

καὶ τοῦτο δφναται καὶ  

νομίηουςα ὅτι, ἅπαξ κινουμζνθ, ςϊηει τὴν 

ἑαυτῆσ ἀξίαν, καὶ οχ  

ἁμαρτάνει ποιοῦςα ὃ δφναται· οκ εἰδυῖα 

ὅτι οχ ἁπλῶσ κινεῖςκαι,  

ςτθ κεωρία των αντικζτων. Διότι ποτζ θ ψυχι δεν 

ςταματά να κινείται,  

επειδι ζχει ςτθ φφςθ τθσ τθν κίνθςθ. 

Κατανοϊντασ το αυτεξοφςιό τθσ,  

διαπιςτϊνει τθ δυνατότθτα που ζχει να κινεί τα 

μζλθ του ςϊματοσ και  

προσ τα δφο, και προσ υπάρχοντα και προσ τα μθ 

υπάρχοντα. Τπάρχοντα  

είναι τα καλά και μθ υπάρχοντα είναι τα κακά. 

Λζω τα υπάρχοντα καλά,  

διότι ζχουν το πρότυπό τουσ ςτο Κεό που είναι ο 

υπάρχων. Και λζω τα  

μθ υπάρχοντα κακά, διότι  

τα ζχει πλάςει θ φανταςία των ανκρϊπων· γι' 

αυτό είναι ανφπαρκτα.  

Και ςυμβαίνει το εξισ παράδοξο: το ςϊμα ζχει τα 

μάτια για να βλζπει  

τα δθμιουργιματα και από τθν αρμονία τθσ τάξθσ 

του ςφμπαντοσ ν'  

αναγνωρίηει το Δθμιουργό·  

παρόμοια, ζχει και αυτιά γιά ν' ακοφει τα λόγια 

του Κεοφ και τισ εντολζσ  

Σου· το ίδιο ζχει και χζρια, για τισ αναγκαίεσ 

εργαςίεσ και για να τα  

υψϊνει ςτθ διάρκεια τθσ προςευχισ προσ το Κεό. 

Αντίκετα, θ ψυχι,  

επειδι αποςτάτθςε από τθ κεωρία των καλϊν και 

τθν κίνθςθ προσ αυτά,  

βρίςκεται ςε πλάνθ και κινείται προσ τα κακά.  

Ζπειτα, όπωσ είπα παραπάνω, βλζποντασ θ ψυχι 

τισ δυνατότθτζσ τθσ  

να κάνει κακι χριςθ, ςκζφτθκε ότι μπορεί να 

κινιςει τα μζλθ του  

ςϊματοσ και προσ τα αντίκετα. Με αποτζλεςμα, 

το μάτι αντί να βλζπει  

τα δθμιουργιματα, να κινείται προσ τισ 

επικυμίεσ. Πιςτεφει ότι κι αυτό  

μπορεί να το κάνει.  

Νομίηει θ ψυχι ότι, εφόςον κινείται, πιςτοποιεί 

τθν αξία τθσ και ότι δεν  

αμαρτάνει εφόςον κινεί τισ δυνάμεισ τθσ. 
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ἀλλ᾿ εἰσ ἃ δεῖ κινεῖςκαι γζγονε· τοφτου γὰρ 

χάριν καὶ ἀποςτολικὴ  

παρεγγυᾶ φωνι· «Πάντα ἔξεςτιν, ἀλλ᾿ ο 

πάντα ςυμφζρει».  

5. Ἀλλὰ τῶν ἀνκρϊπων  τόλμα οκ εἰσ τὸ 

ςυμφζρον καὶ πρζπον,  

ἀλλ᾿ εἰσ τὸ δυνατὸν ςκοπιςαςα, τὰ ἐναντία 

ποιεῖν ἢρξατο· ὅκεν, καὶ  

τὰσ χεῖρασ εἰσ τὸ ἐναντίον κινουμζνθ, 

φονεφειν πεποίθκε, καὶ τὴν ἀκοὴν  

εἰσ παρακοὴν παριγαγε, καὶ τὰ ἄλλα μζλθ 

εἰσ τὸ μοιχεφειν ἀντὶ νομίμθσ  

τεκνογονίασ· καὶ τὴν μὲν γλῶτταν ἀντὶ 

εφθμίασ εἰσ βλαςφθμίασ καὶ  

λοιδορίασ καὶ ἐπιορκίασ, τὰσ δὲ χεῖρασ αὖ 

πάλιν εἰσ τὸ κλζπτειν καὶ  

τφπτειν τοὺσ ὁμοίουσ ἀνκρϊπουσ· καὶ τὴν 

μὲν ὄςφρθςιν εἰσ ὀδμῶν  

ἐρωτικῶν ποικιλίασ· τοὺσ δὲ πόδασ εἰσ 

ὀξφτθτα τοῦ ἐκχζαι αἷμα· καὶ  

τὴν μὲν γαςτζρα εἰσ μζκθν καὶ κόρον 

ἀπλιρωτον· ἅπερ πάντα κακία  

καὶ ἁμαρτία ψυχῆσ ἐςτιν.  

αἰτία δὲ τοφτων οδεμία, ἀλλ᾿  τῶν 

κρειττόνων ἀποςτροφι. ὡσ γὰρ  

ἐὰν νίοχοσ, ἐπιβὰσ ἵπποισ ἐν ςταδίῳ 

καταφρονιςῃ μὲν τοῦ ςκοποῦ, εἰσ  

ὃν ἐλαφνειν ατὸν προςικει, ἀποςτραφεὶσ 

δὲ τοῦτον, ἁπλῶσ ἐλαφνῃ  

τὸν ἵππον ὡσ ἂν δφνθται· δφναται δὲ ὡσ 

βοφλεται· καὶ πολλάκισ μὲν  

εἰσ τοὺσ ἀπαντῶντασ ὁρμᾶ, πολλάκισ δὲ καὶ 

κατὰ κρθμνῶν ἐλαφνει,  

φερόμενοσ ὅπου δ᾿ ἂν ἑαυτὸν τῇ ὀξφτθτι 

τῶν ἵππων φζροι, νομίηων  

ὅτι οὕτω τρζχων, οκ ἐςφάλθ τοῦ ςκοποῦ· 

πρὸσ γὰρ μόνον τὸν  

δρόμον ἀποβλζπει, καὶ οχ ὁρᾶ ὅτι ἔξω τοῦ 

ςκοποῦ γζγονεν·  

οὕτω καὶ  ψυχὴ ἀποςτραφεῖςα τὴν πρὸσ 

τὸν Κεὸν ὁδόν, καὶ  

Απατάται, διότι δεν γνωρίηει  

ότι δθμιουργικθκε όχι απλά για να κινείται,  

αλλά να κινείται ςε όςα αρμόηει. χετικά μ' αυτό 

μαρτυρεί και ο λόγοσ  

του Αποςτόλου: «Όλα επιτρζπονται, αλλά δεν 

ςυμφζρουν όλα».  

Θ ανταρςία όμωσ των ανκρϊπων δεν κοίταξε το 

ςυμφζρον και πρζπον,  

αλλά τι μπορεί να κάνει· ζτςι, κινικθκε προσ τα 

αντίκετα. Γι' αυτό,  

κίνθςε τα χζρια προσ τα αντίκετα και άρχιςε τουσ 

φόνουσ· οδιγθςε τθν  

ακοι ςε ανυπακοι· και τα υπόλοιπα μζλθ του 

ςϊματοσ ςτθ μοιχεία αντί  

για τθ νόμιμθ ςυηυγία. Θ γλϊςςα κινείται αντί για 

ευλογίεσ ςε  

βλαςφθμίεσ, φβρεισ και επιορκίεσ. Σα χζρια πάλι 

κινοφνται ςτθν κλοπι  

και τθ χειροδικία των αδελφϊν. Θ όςφρθςθ 

ξζπεςε ςε ποικίλα  

ερωτικά αρϊματα. Σα πόδια τρζχουν να χφςουν 

αίμα. Σο ςτομάχι δεν  

χορταίνει το μεκφςι και τθν πολυφαγία. 

υμπεραςματικά, όλα αυτά  

ςυνιςτοφν τθν κακία και τθν αμαρτία τθσ ψυχισ.  

Αιτία όλων αυτϊν των κακϊν δεν είναι άλλθ από 

τθν απομάκρυνςθ από  

τα καλφτερα.  

υμβαίνει ό,τι και με τον θνίοχο, που αδιαφορεί 

για τον  

ςκοπό για τον οποίο οδθγεί τα άλογα ςτο ςτάδιο.  

Διότι οδθγϊντασ χωρίσ ςκοπό, οδθγεί τα άλογα 

απλά όπου μπορεί·  

και μπορεί όπου κζλει. Και πολλζσ φορζσ  

άλλοτε πζφτει πάνω ςτουσ περαςτικοφσ και 

άλλοτε ςτοφσ γκρεμοφσ.  

Κατευκφνεται όπου τον παραςφρει θ ταχφτθτα 

των αλόγων. Ζχει τθν  

ψευδαίςκθςθ ότι, τρζχοντασ ζτςι, δεν αςτοχεί 

ςτο ςτόχο του. Διότι  

προςζχει μόνο το δρόμο και δεν αντιλαμβάνεται 
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ἐλαφνουςα παρὰ τὸ πρζπον τὰ τοῦ 

ςϊματοσ μζλθ, μλλον δὲ καὶ  

ατὴ μετ᾿ ατῶν φ᾿ ἑαυτῆσ ἐλαυνομζνθ, 

ἁμαρτάνει καὶ τὸ κακὸν  

ἑαυτῇ πλάττει, οχ ὁρῶςα ὅτι πεπλάνθται 

τῆσ ὁδοῦ, καὶ ἔξω γζγονε  

τοῦ τῆσ ἀλθκείασ ςκοποῦ, εἰσ ὃν ὁ 

χριςτοφόροσ ἀνὴρ ὁ μακάριοσ  

Παῦλοσ ἀποβλζπων ἔλεγε· «Κατὰ ςκοπὸν 

διϊκω, εἰσ τὸ βραβεῖον  

τῆσ ἄνω κλιςεωσ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ»· ςκοπῶν 

γοῦν τὸ καλὸν ὁ ἅγιοσ,  

οδζποτε τὸ κακὸν ἐποίει.  

6. λλινων μὲν οὖν τινεσ, πλανθκζντεσ τῆσ 

ὁδοῦ, καὶ τὸν Χριςτὸν οκ  

ἐγνωκότεσ, ἐν ποςτάςει καὶ κακ᾿ ἑαυτὴν 

εἶναι τὴν κακίαν ἀπεφιναντο,  

ἁμαρτάνοντεσ κατὰ δφο ταῦτα· ἠ τὸν 

Δθμιουργὸν ἀποςτεροῦντεσ τοῦ  

εἶναι ποιθτὴν τῶν ὄντων· οκ ἂν γὰρ εἴθ 

τῶν ὄντων Κφριοσ, εἴ γε κατ᾿  

ατοὺσ  κακία πόςταςιν ἔχει κακ᾿ 

ἑαυτὴν καὶ οςίαν· ἠ πάλιν,  

κζλοντεσ ατὸν ποιθτὴν εἶναι τῶν ὅλων, ἐξ 

ἀνάγκθσ καὶ τοῦ κακοῦ  

δϊςουςιν εἶναι· ἐν γὰρ τοῖσ οὖςι καὶ τὸ 

κακὸν κατ᾿ ατοφσ ἐςτι.  

τοῦτο δὲ ἄτοπον καὶ ἀδφνατον ἂν φανείθ· 

ο γὰρ ἐκ τοῦ καλοῦ τὸ  

κακόν, οδὲ ἐν ατῷ ἐςτιν, οδὲ δι᾿ ατοῦ· 

ἐπεὶ οκζτι καλὸν ἂν εἴθ  

μεμιγμζνθν ἔχον τὴν φφςιν, ἠ αἴτιον 

γινόμενον κακοῦ.  

Οἱ δὲ ἀπὸ τῶν αἱρζςεων, ἐκπεςόντεσ τῆσ 

ἐκκλθςιαςτικῆσ διδαςκαλίασ,  

καὶ περὶ τὴν πίςτιν ναυαγιςαντεσ, καὶ οὗτοι 

μὲν πόςταςιν τοῦ κακοῦ  

παραφρονοῦςιν εἶναι· ἀναπλάττονται δὲ 

ἑαυτοῖσ παρὰ τὸν ἀλθκινὸν  

τοῦ Χριςτοῦ Πατζρα κεὸν ἕτερον, καὶ 

τοῦτον ἀγζννθτον τοῦ κακοῦ  

ότι ξζφυγε από το ςκοπό του.  

Όπωσ λοιπόν γίνεται με τον θνίοχο, ζτςι και με 

τθν ψυχι που ξζφυγε από  

το δρόμο του Κεοφ και ικανοποιεί άπρεπα τα 

μζλθ του ςϊματοσ. Ι καλφτερα,  

μαηί με το ςϊμα, θ ψυχι εξωκείται κι από τον 

εαυτό τθσ ν' αμαρτάνει  

και να κυοφορεί μζςα τθσ το κακό.  

Δεν αντιλαμβάνεται ότι ζχαςε το δρόμο τθσ και 

βγικε ζξω  

από τον αλθκινό ςκοπό τθσ. Γι' αυτόν το ςκοπό 

είναι που λζει ο μακάριοσ  

και χριςτοφόροσ απόςτολοσ Παφλοσ: «Επιδιϊκω 

το ςκοπό που δεν είναι  

άλλοσ από το βραβείο τθσ ουράνιασ πρόςκλθςθσ 

του Λθςοφ Χριςτοφ».  

Ζχοντασ λοιπόν ο απόςτολοσ ωσ ςτόχο πάντοτε το 

καλό,  

ποτζ δεν ξζφυγε να κάμει τα κακό.  

Οριςμζνοι λοιπόν ειδωλολάτρεσ πλανικθκαν από 

τον ορκό δρόμο και δεν  

γνϊριςαν το Χριςτό· κεωροφν ότι το κακό υπάρχει 

αυκφπαρκτα.  

Κάνουν διπλό ςφάλμα. Από τθ μιά, κεωροφν ότι ο 

Κεόσ ωσ Δθμιουργόσ  

δεν ζπλαςε τα όντα. Γιατί αν θ κακία είναι κι αυτι 

ον, υπάρχει δθλαδι  

από μόνθ τθσ,τότε δεν μπορεί ο Κεόσ να 

δθμιουργεί τα όντα, ό,τι υπάρχει.  

Διότι, από τθν άλλθ, αν κεωροφν το Κεό 

δθμιουργό των όντων, πρζπει να  

Σον δεχκοφν ότι είναι και δθμιουργόσ του κακοφ. 

Διότι, γι' αυτοφσ, και το  

κακό ανικει ςτα όντα (ζχει φπαρξθ).  

Αυτό όμωσ είναι παράλογο και αδφνατο. Διότι τό 

κακό δεν προζρχεται  

κακό, οφτε υπάρχει μζςα ς' αυτό, οφτε 

μζςω  αυτοφ. Γιατί το καλό δεν κα  

ιταν καλό αν είχε μικτι φφςθ ι ιταν αίτιο του 

κακοφ.  

Δυςτυχϊσ, οι αιρετικοί ξζφυγαν από τθ 
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ποιθτὴν καὶ τῆσ κακίασ ἀρχθγόν, τὸν καὶ τῆσ 

κτίςεωσ δθμιουργόν.  

τοφτουσ δὲ εχερῶσ ἄν τισ ἐλζγξειεν ἔκ τε 

τῶν γραφῶν καὶ ἐξ ατῆσ  

τῆσ ἐν ἀνκρϊποισ διανοίασ, ἀφ᾿ ἥσ καὶ 

ταῦτα ἀναπλαςάμενοι  

μαίνονται. ὁ μὲν οὖν Κφριοσ καὶ ωτὴρ 

μῶν Ἰθςοῦσ Χριςτὸσ ἐν τοῖσ  

ἑαυτοῦ εαγγελίοισ φθςὶ βεβαιῶν τὰ 

Μωχςζωσ ῥιματα, «ὅτι Κφριοσ ὁ  

Κεὸσ εἷσ ἐςτι»· καί, «ξομολογοῦμαί ςοι, 

Πάτερ, Κφριε τοῦ ορανοῦ  

καὶ τῆσ γῆσ». εἰ δὲ εἷσ ἐςτιν ὁ Κεόσ, καὶ 

οὗτοσ ορανοῦ καὶ γῆσ Κφριοσ,  

πῶσ ἄλλοσ ἂν εἴθ κεὸσ παρὰ τοῦτον; ποῦ 

δὲ καὶ ἔςται ὁ κατ᾿ ατοὺσ  

κεόσ, τὰ πάντα τοῦ μόνου καὶ ἀλθκινοῦ 

Κεοῦ πλθροῦντοσ κατὰ τὴν  

τοῦ ορανοῦ καὶ γῆσ περίλθψιν; πῶσ δὲ καὶ 

ἄλλοσ ἂν εἴθ ποιθτισ, ὧν  

ατὸσ ὁ Κεὸσ καὶ Πατὴρ τοῦ Χριςτοῦ ἐςτι 

Κφριοσ κατὰ τὴν τοῦ  

ωτῆροσ φωνιν;  

εἰ μὴ ἄρα, ὡσ ἐν ἰςοςταςίῳ, καὶ τῶν τοῦ 

ἀγακοῦ Κεοῦ τὸν φαῦλον  

δφναςκαι γενζςκαι κφριον εἴποιεν. ἀλλ᾿ 

ἐὰν τοῦτο λζγωςιν, ὅρα εἰσ  

ὅςθν ἀςζβειαν ἐκπίπτουςιν· ἐν γὰρ τοῖσ τὰ 

ἴςα δυναμζνοισ τὸ περζχον  

καὶ κρεῖττον οκ ἂν ερεκείθ. καὶ γὰρ εἰ μὴ 

κζλοντοσ τοῦ ἑτζρου, τὸ  

ἕτερον ἔςτιν· ἴςθ ἀμφοτζρων  δφναμισ καὶ 

 ἀςκζνειά ἐςτιν· ἴςθ μζν, ὅτι  

νικῶςιν ἀλλιλων τὴν βοφλθςιν ἐν τῷ εἶναι· 

ἀςκζνεια δὲ ἀμφοτζρων  

ἐςτίν, ὅτι μὴ βουλομζνοισ ατοῖσ παρὰ 

γνϊμθν ἀποβαίνει τὰ  

πράγματα· ἔςτι γὰρ καὶ ὁ ἀγακὸσ παρὰ 

γνϊμθν τοῦ φαφλου, ἔςτι καὶ  

ὁ φαῦλοσ παρὰ βοφλθςιν τοῦ ἀγακοῦ.  

7. Ἄλλωσ τε· καὶ τοῦτο γὰρ ἄν τισ ατοῖσ 

διδαςκαλία τθσ Εκκλθςίασ και  

πλανικθκαν ςτθν πίςτθ. Αυτοί πιςτεφουν 

λακεμζνα ότι το κακό ζχει  

φπαρξθ αλθκινι. Καταςκευάηουν για τουσ 

εαυτοφσ τουσ, εκτόσ από τον  

αλθκινό Κεό Πατζρα του Χριςτοφ, ζναν άλλο κεό. 

Σον κεωροφν κι αυτόν  

αδθμιοφργθτο και δθμιουργό του κακοφ και κάκε 

κακίασ. Σον ταυτίηουν  

με το δθμιουργό του κόςμου.  

Εφκολα κανείσ και από τθν Αγία Γραφι και με τθν 

κοινι λογικι  

ανατρζπει τισ πλάνεσ τουσ. Διότι με τθ λογικι 

διατφπωςαν αυτζσ τισ τρελζσ  

ιδζεσ. Ο Κφριόσ μασ Λθςοφσ Χριςτόσ ςτο ευαγγζλιό 

του πιςτοποιεί  

τα λόγια του Μωχςι, «ότι, ζνασ είναι ο Κεόσ και 

Δθμιουργόσ». Και αλλοφ  

λζει: «Εςζνα δοξάηω, Κεζ Πατζρα, που 

δθμιοφργθςεσ τον ουρανό και τθ  

γθ». Αν, λοιπόν, ζνασ είναι ο Κεόσ και ο ίδιοσ που 

δθμιοφρθςε τθ γθ και  

τον ουρανό, πϊσ είναι δυνατό να υπάρχει άλλοσ 

κεόσ εκτόσ απ' αυτόν;  

Επίςθσ, ςε ποιό τόπο κα βρίςκεται αυτόσ ο άλλοσ 

δικόσ τουσ  

κεόσ αφοφ παντοφ, και ςτον ουρανό και ςτθ γθ, 

βρίςκεται ο μοναδικόσ  

αλθκινόσ Κεόσ;  

Πϊσ είναι δυνατόν να υπάρχει άλλοσ δθμιουργόσ 

των  

όντων, όταν ςφμφωνα με τθ μαρτυρία του 

ωτιρα, δθμιουργόσ των όντων  

είναι ο Κεόσ που είναι και Πατζρασ του Κυρίου 

Λθςοφ Χριςτοφ;  

Εκτόσ πια αν υποςτθρίξουν ότι μπορεί ο κεόσ του 

κακοφ να διεκδικεί και  

τα ζργα του καλοφ Κεοφ, για να υπάρχει μεταξφ 

τουσ ιςότθτα. Αν όμωσ  

λζνε κάτι τζτοιο, πρόςεξε ςε πόςθ αςζβεια 

πζφτουν! Διότι μεταξφ ίςων  
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εἴποι· εἰ τὰ φαινόμενα ἔργα  

τοῦ φαφλου ἐςτί, τί τὸ ἔργον τοῦ ἀγακοῦ; 

φαίνεται γὰρ οδὲν πλὴν  

μόνθσ τῆσ τοῦ δθμιουργοῦ κτίςεωσ. τί δὲ 

καὶ τοῦ εἶναι τὸν ἀγακὸν  

γνϊριςμα, οκ ὄντων ατοῦ ἔργων δι᾿ ὧν 

ἂν γνωςκείθ; ἐκ γὰρ τῶν  

ἔργων ὁ δθμιουργὸσ γινϊςκεται. πῶσ δὲ 

ὅλωσ καὶ δφο ἂν εἴθ ἐναντία  

ἀλλιλων, ἠ τί τὸ διαιροῦν ἐςτι ταῦτα, ἵνα 

χωρὶσ ἀλλιλων γζνωνται;  

εἶναι γὰρ ατὰ ἅμα ἀδφνατον, διὰ τὸ 

ἀναιρετικὰ ἀλλιλων εἶναι. ἀλλ᾿  

οδὲ ἕτερον ἐν ἑτζρῳ δυνθκείθ ἂν εἶναι 

διὰ τὸ ἄμικτον καὶ ἀνόμοιον  

ατῶν τῆσ φφςεωσ. οκοῦν ἐκ τρίτου τὸ 

διαιροῦν φανιςεται, καὶ ατὸ  

Κεόσ. ἀλλὰ ποίασ ἂν εἴθ καὶ τὸ τρίτον 

φφςεωσ; πότερον τῆσ τοῦ καλοῦ,  

ἠ τοῦ φαφλου; ἄδθλον φανιςεται. τῆσ γὰρ 

ἀμφοτζρων εἶναι ατό,  

ἀδφνατον.  

ακρσ δὴ τοίνυν τῆσ τοιαφτθσ ατῶν 

διανοίασ φαινομζνθσ, ἀνάγκθ  

τὴν ἀλικειαν διαλάμπειν τῆσ 

ἐκκλθςιαςτικῆσ γνϊςεωσ· ὅτι τὸ κακὸν ο  

παρὰ Κεοῦ οδὲ ἐν Κεῷ οὔτε ἐξ ἀρχῆσ 

γζγονεν, οὔτε οςία τίσ ἐςτιν  

ατοῦ. ἀλλὰ ἄνκρωποι κατὰ ςτζρθςιν τῆσ 

τοῦ καλοῦ φανταςίασ  

ἑαυτοῖσ ἐπινοεῖν ἢρξαντο καὶ ἀναπλάττειν 

τὰ οκ ὄντα, καὶ ἅπερ  

βοφλονται.  

ὡσ γὰρ ἄν τισ λίου φαίνοντοσ, καὶ πάςθσ 

τῆσ γῆσ τῷ φωτὶ τοφτου  

καταλαμπομζνθσ, καμμφων τοὺσ 

ὀφκαλμοφσ, ςκότοσ ἑαυτῷ ἐπινοῇ  

οκ ὄντοσ ςκότουσ, καὶ λοιπὸν ὡσ ἐν ςκότει 

πλανϊμενοσ περιπατῇ,  

πολλάκισ πίπτων καὶ κατὰ κρθμνῶν 

πάγων, νομίηων οκ εἶναι φῶσ,  

δεν υπάρχει ανϊτερο και καλφτερο. Επειδι, 

ανεξάρτθτα από τθ κζλθςθ  

του ενόσ, το άλλο υπάρχει. Με αποτζλεςμα, και θ 

δφναμθ και θ αδυναμία  

και των δφο να είναι εξίςου ίδια. Είναι ίςθ θ 

δφναμι τουσ, διότι, με το  

υπάρχουν, νικά το ζνα τθ κζλθςθ του άλλου. Και 

είναι ίδια θ αδυναμία  

και των δφο, διότι εξελίςςονται τα πράγματα 

ανεξάρτθτα από  

τθ κζλθςθ του κακζνα.  

Ο καλόσ υπάρχει ανεξάρτθτα από τθ γνϊμθ του 

κακοφ· το  

ίδιο και ο κακόσ υπάρχει ανεξάρτθτα από τθ 

κζλθςθ του καλοφ.  

Εξάλλου, κα μποροφςε να πει κανείσ και το εξισ 

ςτουσ ειδωλολάτρεσ: αν  

δθμιουργιματα ανικουν ςτον κακό κεό, ποιό 

είναι το ζργο του αγακοφ Κεοφ;  

Σίποτε άλλο εκτόσ από τό ότι  

ζφτιαξε το δθμιουργό. Και ποιό είναι το 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του  

Κεοφ, εφόςον δεν ζχει ζργα από τα οποία να τον 

γνωρίςουμε; Διότι τον  

δθμιουργό τον γνωρίηεισ από τα ζργα του. Και 

πωσ είναι δυνατόν να  

υπάρχουν δφο αντίκετοι κεοί; Σί είναι αυτό που 

τουσ ξεχωρίηει ϊςτε να  

υπάρχει ο ζνασ χωρίσ τον άλλον;  

Είναι αδφνατο να υπάρχουν ςυγχρόνωσ οι δυο 

κεοί, εφόςον ο ζνασ  

αναιρεί τον άλλο·  

οφτε και ο ζνασ μπορεί ν' αναμειχκεί μζ τον άλλο, 

επειδι θ φφςθ τουσ είναι  

διαφορετικι και αταίριαςτθ. Αναγκαςτικά κα 

εμφανιςτεί μια τρίτθ  

δφναμθ που είναι κι αυτι κεόσ. Και τί είδουσ 

φφςθ κα ζχει αυτόσ ο τρίτοσ  

κεόσ; καλι ι κακι; Αδιευκρίνιςτο. Ζνα είναι 

ςίγουρο: δεν μπορεί να ζχει  

τθ φφςθ και των δφο.  



 

 
13 

ἀλλὰ ςκότοσ· δοκῶν γὰρ βλζπειν, οδ᾿ 

ὅλωσ ὁρᾶ·  

οὕτω καὶ  ψυχὴ τῶν ἀνκρϊπων, 

καμμφςαςα τὸν ὀφκαλμὸν δι᾿ οὗ  

τὸν Κεὸν ὁρᾶν δφναται, ἑαυτῇ τὰ κακὰ 

ἐπενόθςεν, ἐν οἷσ κινουμζνθ,  

οκ οἶδεν ὅτι δοκοῦςά τι ποιεῖν, οδὲν 

ποιεῖ· τὰ οκ ὄντα γὰρ  

ἀναπλάττεται. καὶ οχ ὁποία γζγονε, 

τοιαφτθ καὶ ἔμεινεν· ἀλλ᾿ ὁποίαν  

ἑαυτὴν ἐνζφυρε, τοιαφτθ καὶ φαίνεται. 

γζγονε μὲν γὰρ εἰσ τὸ ὁρᾶν τὸν  

Κεὸν καὶ π᾿ ατοῦ φωτίηεςκαι· αὕτθ δὲ 

ἀντὶ τοῦ Κεοῦ τὰ φκαρτὰ καὶ  

τὸ ςκότοσ ἐηιτθςεν, ὥσ που καὶ τὸ Πνεῦμα 

ἐγγράφωσ φθςίν·  «Κεὸσ  

τὸν ἄνκρωπον ἐποίθςεν εκῆ· ατοὶ δὲ 

ἐηιτθςαν λογιςμοὺσ πολλοφσ».  

κακίασ δὴ οὖν εὕρεςισ καὶ ἐπίνοια τοῖσ 

ἀνκρϊποισ ἐξ ἀρχῆσ οὕτω  

γζγονε καὶ πζπλαςται. Πῶσ δὲ καὶ εἰσ τὴν 

τῶν εἰδϊλων μανίαν  

καταβεβικαςιν, ἢδθ λζγειν ἀναγκαῖον, ἵνα 

γινϊςκῃσ ὅτι ὅλωσ  τῶν  

εἰδϊλων εὕρεςισ οκ ἀπὸ ἀγακοῦ, ἀλλ᾿ 

ἀπὸ κακίασ γζγονε. τὸ δὲ τὴν  

ἀρχὴν ἔχον κακὴν ἐν οδενί ποτε καλὸν 

κρικείθ, ὅλον ὂν φαῦλον.  

8. Οκ ἀρκεςκεῖςα τῇ τῆσ κακίασ ἐπινοίᾳ 

τῶν ἀνκρϊπων  ψυχι, κατ᾿  

ὀλίγον καὶ εἰσ τὰ χείρονα ἑαυτὴν ἐξάγειν 

ἢρξατο. μακοῦςα γὰρ  

διαφορὰσ δονῶν καὶ ηωςαμζνθ τὴν τῶν 

κείων λικθν, δομζνθ δὲ καὶ  

πρὸσ τὰ τοῦ ςϊματοσ πάκθ καὶ πρὸσ μόνα 

τὰ παρόντα καὶ τὰσ  

τοφτων δόξασ ἀποβλζπουςα, ἐνόμιςε 

μθδὲν ἔτι πλζον εἶναι τῶν  

βλεπομζνων, ἀλλὰ μόνα τὰ πρόςκαιρα καὶ 

τὰ ςωματικὰ εἶναι τὰ καλά.  

ἀποςτραφεῖςα δὲ καὶ ἐπιλακομζνθ ἑαυτὴν 

υμπεραςματικά, αυτζσ οι κεωρίεσ είναι 

αβάςιμεσ. Καιρόσ είναι να λάμψει  

θ αλικεια που πθγάηει από τθ κεολογία τθσ 

Εκκλθςίασ. Κι αυτι είναι: το  

κακό δεν προζρχεται από το Κεό· οφτε υπάρχει 

μζςα Σου οφτε το  

δθμιοφργθςε από τθν αρχι οφτε αποτελεί μζροσ 

τθσ φφςθσ του Κεοφ.  

Σο δθμιοφργθςαν οι άνκρωποι: ζχαςαν τθν 

ζννοια του καλοφ κι ζτςι  

άρχιςαν να φαντάηονται και να δθμιουργοφν, 

ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ  

τουσ, κι αυτά που δεν ζφτιαξε ο Κεόσ.  

υμβαίνει ό,τι και με τον ιλιο· ενϊ φζγγει και 

φωτίηει όλθ τθ γθ με τθ  

λαμπρότθτά του, αν εμείσ κλείςουμε τα μάτια, 

νομίηουμε ότι είμαςτε ςτο  

ςκοτάδι, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα δζν υπάρχει· 

κι ζτςι περπατάμε ςαν  

τυφλοί ςτο ςκοτάδι, πζφτουμε κάτω και 

βαδίηουμε ςτο γκρεμό· νομίηουμε  

ότι δεν υπάρχει φωσ αλλά ςκοτάδι. Νομίηουμε ότι 

βλζπουμε, ενϊ δεν  

βλζπουμε κακόλου.  

Ζτςι ζκανε και θ ψυχι των ανκρϊπων. φράγιςε 

τα μάτια με τα οποία  

μπορεί να βλζπει το Κεό και επινόθςε μζςα τθσ 

το κακό μζςα ςτο οποίο  

κινείται. Νομίηει ότι κάνει κάτι, ενϊ δεν κάνει 

τίποτε. Διότι φαντάηεται  

πράγματα ανφπαρκτα. Θ ψυχι δζν είναι όπωσ τθ 

δθμιοφργθςε ο Κεόσ αλλά  

φαίνεται όπωσ θ ιδια κατάντθςε τον εαυτό τθσ. 

Σθ δθμιοφργθςε ο Κεόσ  

για να Σον βλζπει και να τθ φωτίηει. Εκείνθ όμωσ 

προτίμθςε ςτθ κζςθ του  

Κεοφ τα φκαρτά και το ςκοτάδι, όπωσ λζει και το 

Άγιο Πνεφμα ςτθν Αγία  

Γραφι: «ο Κεόσ ζπλαςε τον άνκρωπο απλό· 

εκείνοσ όμωσ διανοείται  

πολλοφσ ψευδείσ λογιςμοφσ».  
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εἶναι κατ᾿ εἰκόνα τοῦ ἀγακοῦ  

Κεοῦ, οκ ἔτι μὲν διὰ τῆσ ἐν ατῇ 

δυνάμεωσ τὸν Κεὸν Λόγον, κακ᾿ ὃν  

καὶ γζγονεν, ὁρᾶ· ἔξω δὲ ἑαυτῆσ γενομζνθ, 

τὰ οκ ὄντα λογίηεται καὶ  

ἀνατυποῦται. ἐπικρφψαςα γὰρ ταῖσ 

ἐπιπλοκαῖσ τῶν ςωματικῶν  

ἐπικυμιῶν τὸ ὡσ ἐν ατῇ κάτοπτρον, δι᾿ οὗ 

μόνον ὁρᾶν δφνατο τὴν  

εἰκόνα τοῦ Πατρόσ, οκζτι μὲν ὁρᾶ ἃ δεῖ 

ψυχὴν νοεῖν· παντὶ δὲ  

περιφζρεται, καὶ μόνα ἐκεῖνα ὁρᾶ τὰ τῇ 

αἰςκιςει προςπίπτοντα.  

ὅκεν δὴ πάςθσ ςαρκικῆσ ἐπικυμίασ 

γζμουςα, καὶ ἐν ταῖσ τοφτων δόξαισ  

ταραττομζνθ, λοιπόν, ὃν ἐπελάκετο τῇ 

διανοίᾳ Κεόν, τοῦτον ἐν  

ςωματικοῖσ καὶ αἰςκθτοῖσ ἀναπλάττεται, 

τοῖσ φαινομζνοισ τὴν Κεοῦ  

προςθγορίαν ἀνατικεῖςα, καὶ μόνα ταῦτα 

δοξάηουςα ἅπερ ατὴ  

βοφλεται, καὶ ὡσ δζα ὁρᾶ.  

προθγεῖται τοίνυν αἰτία τῆσ εἰδωλολατρείασ 

 κακία. μακόντεσ γὰρ οἱ  

ἄνκρωποι τὴν οκ οὖςαν κακίαν ἑαυτοῖσ 

ἐπινοεῖν, οὕτω καὶ τοὺσ οκ  

ὄντασ κεοὺσ ἑαυτοῖσ ἀνεπλάςαντο. οἷον δὲ 

εἴ τισ, εἰσ βυκὸν καταδφσ,  

μθκζτι μὲν βλζποι τὸ φῶσ, μθδὲ τὰ ἐν τῷ 

φωτὶ φαινόμενα, διὰ τὸ τῶν  

ὀφκαλμῶν ατοῦ πρὸσ τὸ κάτω νεῦμα, καὶ 

τὴν τοῦ ὕδατοσ ἐπικειμζνθν  

ἐπίχυςιν ατῷ· μόνα δὲ τὰ ἐν τῷ βυκῷ 

αἰςκόμενοσ, νομίηοι μθδὲν πλζον  

ἐκείνων εἶναι, ἀλλ᾿ ατὰ τὰ φαινόμενα 

ατῷ τῶν ὄντων εἶναι τὰ κφρια·  

οὕτω καὶ οἱ πάλαι τῶν ἀνκρϊπων 

παράφρονεσ, καταδφντεσ εἰσ τὰσ  

τῶν ςαρκῶν ἐπικυμίασ καὶ φανταςίασ, καὶ 

ἐπιλακόμενοι τῆσ περὶ Κεοῦ  

ἐννοίασ καὶ δόξθσ, ἀμυδρῷ τῷ λογιςμῷ, 

Ζτςι λοιπόν από τθν αρχι προζκυψε και 

διαμορφϊκθκε θ εφεφρεςθ και  

θ επινόθςθ τθσ κακίασ. Πρζπει όμωσ τϊρα να 

διθγθκοφμε, πϊσ ξζπεςαν οι  

άνκρωποι ςτθ μανία τθσ ειδωλολατρείασ· για να 

γνωρίηεισ ότι θ επινόθςθ  

των ειδϊλων κακόλου δεν προζρχεται από το 

καλό αλλά από το κακό. Κι  

αυτό που από τθν καταςκευι του είναι κακό, με 

τίποτε δεν μπορεί να  

κεωρθκεί καλό, διότι όλο είναι κακό.  

Παρ' όλ' αυτά θ ψυχι των ανκρϊπων δεν 

αρκζςτθκε ςτθν επινόθςθ τθσ  

κακίασ και άρχιςε να οδθγεί τον εαυτό τθσ ςτα 

χειρότερα. Επειδι  

ςυνικιςε ςτισ ποικίλεσ θδονζσ και λθςμόνθςε τα 

κεία, ικανοποιοφνταν  

μόνο ςτα ςωματικά πάκθ. Αποβλζποντασ μόνο 

ςτα παρόντα και τθν  

πρόςκαιρθ καλοπζραςι τουσ, πίςτεψε ότι δεν 

υπάρχει τίποτε πζρα απ'  

αυτά που βλζπουν τά μάτια. Μόνο οι πρόςκαιρεσ 

ςωματικζσ θδονζσ είναι  

το καλό.  

Αφοφ λοιπόν άλλαξε κατεφκυνςθ και λθςμόνθςε 

ότι είναι πλαςμζνθ κατ'  

εικόνα του αγακοφ Κεοφ, ζφταςε ςτο ςθμείο να 

μιν μπορεί να δει με τθ  

δικι τθσ δφναμθ το Λόγο του Κεοφ,  

ςφμφωνα με τον οποίο πλάςτθκε. Βγικε ζξω από 

το δθμιουργικό ςκοπό  

τθσ και επινοεί και φαντάηεται τα ανφπαρκτα. Με 

τθ μαυρίλα των  

ςωματικϊν επικυμιϊν λζρωςε τον εςωτερικό τθσ 

κακρζφτθ, ςτον οποίο  

μπορεί ν' αντικατοπτριςτεί θ εικόνα του Κεοφ 

Πατζρα. Ζτςι θ ψυχι δεν  

μπορεί να δει μζςα τθσ αυτά που πρζπει. 

Αποςπάται ςε κάκε τι άλλο  

και βλζπει μόνον εκείνα που γίνονται αντιλθπτά 

με τισ αιςκιςεισ.  
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μλλον δὲ ἀλογίᾳ χρθςάμενοι,  

τὰ φαινόμενα κεοὺσ ἀνετυπϊςαντο, τὴν 

κτίςιν παρὰ τὸν κτίςαντα  

δοξάηοντεσ, καὶ τὰ ἔργα μλλον 

ἐκκειάηοντεσ ἢπερ τὸν τοφτων αἴτιον  

καὶ δθμιουργὸν δεςπότθν Κεόν.  

ὥςπερ δὲ κατὰ τὸ προλεχκὲν παράδειγμα, 

οἱ εἰσ τὸν βυκὸν  

καταδυόμενοι, ὅςῳ μλλον 

ἐπικαταβαίνουςι, τοςοῦτον εἰσ τὰ  

ςκοτεινότερα καὶ βακφτερα ὁρμῶςιν· οὕτω 

καὶ τὸ τῶν ἀνκρϊπων  

πζπονκε γζνοσ. ο γὰρ ἁπλῆν ἔςχον τὴν 

εἰδωλολατρείαν, οδὲ ἀφ᾿ ὧν  

ἢρξαντο ἐν τοφτοισ καὶ διζμειναν· ἀλλ᾿ 

ὅςον τοῖσ πρϊτοισ ἐνεχρόνιηον,  

τοςοῦτον ἑαυτοῖσ καινοτζρασ ἐφεφριςκον 

δειςιδαιμονίασ· καὶ κόρον ο  

λαμβάνοντεσ τῶν πρϊτων, ἄλλοισ πάλιν 

ἐνεπίμπλαντο κακοῖσ,  

προκόπτοντεσ ἐν τοῖσ αἰςχίςτοισ, καὶ πλεῖον 

ἑαυτῶν ἐπεκτείνοντεσ τὴν  

ἀςζβειαν. τοῦτο δὲ καὶ  κεία γραφὴ 

μαρτφρεται λζγουςα· «Ὅταν  

ἔλκῃ ἀςεβὴσ εἰσ βάκοσ κακῶν, 

καταφρονεῖ».  

9. Ἄρτι γὰρ ἀπεπιδθςεν  διάνοια τῶν 

ἀνκρϊπων ἀπὸ Κεοῦ, καὶ  

καταβαίνοντεσ ταῖσ ἐννοίαισ καὶ τοῖσ 

λογιςμοῖσ οἱ ἄνκρωποι, πρϊτοισ  

ορανῷ καὶ λίῳ καὶ ςελινῃ καὶ τοῖσ 

ἄςτροισ τὴν τοῦ Κεοῦ τιμὴν  

ἀνζκθκαν, ἐκείνουσ ο μόνον κεοὺσ εἶναι 

νομίηοντεσ, ἀλλὰ καὶ τῶν  

ἄλλων τῶν μετ᾿ ατοὺσ αἰτίουσ τυγχάνειν·  

εἶτ᾿, ἐπικαταβαίνοντεσ τοῖσ ςκοτεινοῖσ 

λογιςμοῖσ, αἰκζρα καὶ τὸν ἀζρα  

καὶ τὰ ἐν τῷ ἀζρι προςθγόρευςαν κεοφσ. 

προβαίνοντεσ δὲ τοῖσ κακοῖσ,  

ἢδθ καὶ τὰ ςτοιχεῖα, καὶ τὰσ ἀρχὰσ τῆσ τῶν 

ςωμάτων ςυςτάςεωσ, τὴν  

Για το λόγο αυτό, θ ψυχι κορεςμζνθ από κάκε 

ςαρκικι επικυμία και  

ταραγμζνθ από τουσ λογιςμοφσ που οι επικυμίεσ 

προκαλοφν, αναπαριςτά  

φανταςτικά τον λθςμονθμζνο Κεό με αιςκθτζσ 

παραςτάςεισ. Ζτςι  

ονοματίηει τα ορατά φαινόμενα με το όνομα του 

Κεοφ. Εξυμνεί μόνον  

αυτά που θ ίδια κζλει και τα κεωρεί ευχάριςτα ς' 

αυτιν.  

Επομζνωσ, θ κακία αποτελεί τθν αιτία τθσ 

ειδωλολατρείασ. Πρϊτα ζμακαν  

οι άνκρωποι να επινοοφν ςε βάροσ τουσ τθν 

ανφπαρκτθ κακία,  

και ςτθ ςυνζχεια ζπλαςαν για τον εαυτό τουσ 

τουσ ανφπαρκτουσ κεοφσ. Όπωσ  

κάποιοσ βυκίςτθκε ςτο βυκό και δεν βλζπει 

πλζον το φωσ οφτε όςα  

υπάρχουν ςτο φωσ· τα μάτια του είναι ςτραμζνα 

προσ τα κάτω και τον  

ςκεπάηει το νερό. Επειδι βλζπει μόνο αυτά που 

είναι ςτο βυκό, νομίηει ότι  

τίποτε εκτόσ από αυτά δεν υπάρχει· κεωρεί ότι 

αυτά που βλζπει είναι τα  

πιο ςπουδαία απ' όλα που υπάρχουν.  

Κατά παρόμοιο τρόπο, από τθν αρχαία εποχι οι 

άνκρωποι παραφρόνθςαν  

και βυκίςτθκαν ςτισ ςαρκικζσ επικυμίεσ και 

φανταςιϊςεισ· λθςμόνθςαν  

το Κεό και τθ λατρεία Σου. Ζχοντασ ςκοτιςμζνο το 

νου ι, το χειρότερο,  

χωρίσ κακόλου λογικι, πίςτεψαν ςαν κεοφσ τα 

αιςκθτά φαινόμενα.  

Λάτρεψαν αντί για το Δθμιουργό τα 

δθμιουργιματα·  

κεοποίθςαν τ' ανκρϊπινα ζργα ςτθ κζςθ του 

Κυρίου και Κεοφ που τα ζπλαςε  

φμφωνα με το προθγοφμενο παράδειγμα, 

εκείνοι που βυκίηονται ςτο  

βυκό, όςο κατεβαίνουν προσ τα κάτω, τόςο 

περιςςότερο ορμοφν ςε πιο  
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κερμὴν καὶ τὴν ψυχρὰν καὶ τὴν ξθρὰν καὶ 

τὴν γρὰν οςίαν κεοὺσ  

ἀνφμνθςαν.  

ὡσ δὲ οἱ τζλεον πεςόντεσ περὶ τὴν γῆν 

ἰλυςπῶνται δίκθν τῶν ἐν τῇ  

χζρςῳ κοχλιῶν· οὕτωσ οἱ ἀςεβζςτατοι τῶν 

ἀνκρϊπων, πεςόντεσ καὶ  

καταπεςόντεσ ἀπὸ τῆσ περὶ Κεοῦ 

φανταςίασ, λοιπὸν καὶ ἀνκρϊπουσ  

καὶ ἀνκρϊπων μορφάσ, τῶν μὲν ἔτι 

ηϊντων, τῶν δὲ καὶ μετὰ κάνατον  

εἰσ κεοὺσ ἀνζκθκαν.  

ἔτι δὲ καὶ χείρονα βουλευόμενοι καὶ 

λογιηόμενοι, ἢδθ καὶ εἰσ λίκουσ, καὶ  

ξφλα καὶ ἑρπετά, ἔνυδρά τε καὶ χερςαῖα, καὶ 

εἰσ τὰ τῶν ἀλόγων  

ἀνιμερα ηῶα, τὴν κείαν καὶ περκόςμιον 

τοῦ Κεοῦ προςθγορίαν  

μετινεγκαν, πςαν τιμὴν ατοῖσ Κεοῦ 

ἀπονζμοντεσ, καὶ τὸν ἀλθκινὸν  

καὶ ὄντωσ ὄντα Κεὸν τὸν τοῦ Χριςτοῦ 

Πατζρα ἀποςτρεφόμενοι.  

Εἴκε δὲ κἂν μζχρι τοφτων εἱςτικει τῶν 

ἀφρόνων  τόλμα, καὶ μὴ  

περαιτζρω βαίνοντεσ ἑαυτοὺσ ταῖσ 

ἀςεβείαισ ἐνζφυρον. τοςοῦτον γάρ  

τινεσ καταπεπτϊκαςι τῇ διανοίᾳ καὶ 

ἐςκοτίςκθςαν τὸν νοῦν, ὥςτε καὶ  

τὰ μθδ᾿ ὅλωσ μθδαμῶσ πάρχοντα, μθδὲ 

ἐν τοῖσ γενομζνοισ φαινόμενα,  

ὅμωσ ἑαυτοῖσ ἐπινοῆςαι καὶ κεοποιῆςαι. 

λογικὰ γὰρ ἀλόγοισ  

ἐπιμίξαντεσ, καὶ ἀνόμοια τῇ φφςει 

ἐνείραντεσ ὡσ κεοὺσ κρθςκεφουςιν·  

οἷοί εἰςιν οἱ παρ᾿ Αἰγυπτίοισ κυνοκζφαλοι 

καὶ ὀφιοκζφαλοι καὶ  

ὀνοκζφαλοι, καὶ ὁ παρὰ Λίβυςι 

κριοκζφαλοσ Ἄμμων. ἄλλοι δὲ τὰ μζρθ  

τῶν ςωμάτων, κεφαλὴν καὶ ὦμον καὶ χεῖρα 

καὶ πόδα κακ᾿ ἑαυτὰ  

διελόντεσ, ἕκαςτον εἰσ κεοὺσ ἀνζκθκαν καὶ 

ςκοτεινά και βακιά νερά. Ζτςι ζπακε και το γζνοσ 

των ανκρϊπων.  

Δεν ζμπλεξαν ςε μια απλι μορφι 

ειδωλολατρείασ, οφτε παρζμειναν ςτο  

ςτο αρχικό τθσ ςτάδιο· όςο περιςςότερο καιρό 

ζμεναν ςτο πρϊτο ςτάδιο,  

τόςεσ περιςςότερεσ δειςιδαιμονίεσ 

ςκαρφίηονταν. Δεν χόρταιναν με τα  

πρϊτα αλλά ζμπλεκαν ςε άλλεσ χειρότερεσ 

κακίεσ.  

Πρόκοβαν ςτθν αιςχρότθτα και επζκτειναν τθν 

αςζβεια πζρα από τον  

εαυτό τουσ Αυτό το ομολογεί και θ Αγία Γραφι: 

«Όταν ο αςεβισ  

προοδεφςει ςτο κακό, τότε περιφρονεί (και 

γίνεται χειρότεροσ)».  

Μόλισ ο νουσ των ανκρϊπων απομακρφνκθκε 

από το Κεό, άρχιςαν οι  

άνκρωποι να πζφτουν ςτουσ λογιςμοφσ και τισ 

ςκζψεισ. Πρϊτα ζδωςαν  

κεϊκι τιμι ςτον ουρανό, τον ιλιο, τθ ςελινθ και 

τα άςτρα·  

τα πίςτεψαν όχι μόνο ωσ κεοφσ αλλά τα 

κεϊρθςαν και ωσ δθμιουργοφσ  

των άλλων δθμιουργθμάτων που ζγιναν μετά απ' 

αυτά.  

Ζπειτα, οι άνκρωποι ζπεςαν ςε χειρότερουσ 

λογιςμοφσ· αποκάλεςαν κεοφσ  

τον αικζρα, τον αζρα κι όςα βρίςκονται ς' αυτά. 

Προχωρϊντασ ακόμθ  

ςτθν κακία, λάτρεψαν ωσ κεοφσ ακόμθ και τισ 

ςυςτατικζσ ιδιότθτεσ  

των ςωμάτων, δθλαδι τθ κερμότθτα, ψυχρότθτα 

και υγραςία.  

Σο χειρότερο απ' όλα ιταν όπωσ ςυμβαίνει μ' 

αυτοφσ που πζφτουν  

ολοκλθρωτικά ςτθ γθ και ςφρονται ςτο χϊμα ςαν 

τα ςαλιγκάρια. Ζτςι  

και οι πιο αςεβείσ από τουσ ανκρϊπουσ ξζπεςαν 

από τθ κεωρία του Κεοφ  

και κεοποίθςαν ανκρϊπουσ ι ανκρωπομορφζσ, 
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ἐξεκείαςαν, ὥςπερ οκ  

ἀρκοφμενοι ἐξ ὁλοκλιρου τοῦ ὅλου 

ςϊματοσ ἔχειν τὴν κρθςκείαν.  

ἐπιτείνοντεσ δὲ τὴν ἀςζβειαν ἕτεροι, τὴν 

πρόφαςιν τῆσ τοφτων  

ερζςεωσ καὶ τῆσ ἑαυτῶν κακίασ τὴν 

δονὴν καὶ τὴν ἐπικυμίαν  

κεοποιιςαντεσ προςκυνοῦςιν· οἷόσ ἐςτιν ὁ 

παρ᾿ ατοῖσ Ἔρωσ, καὶ  ἐν  

Πάφῳ Ἀφροδίτθ.  

οἱ δὲ ατῶν, ὥςπερ φιλοτιμοφμενοι τοῖσ 

χείροςιν, ἐτόλμθςαν τοὺσ  

παρ᾿ ατῶν ἄρχοντασ ἠ καὶ τοὺσ τοφτων 

παῖδασ εἰσ κεοὺσ ἀνακεῖναι,  

ἠ διὰ τιμὴν τῶν ἀρξάντων ἠ διὰ φόβον τῆσ 

ατῶν τυραννίδοσ·  

ὡσ ὁ ἐν Κριτῃ παρ᾿ ατοῖσ περιβόθτοσ 

Ηεφσ, καὶ ἐνἈρκαδίᾳ ρμῆσ  

καὶ παρὰ μὲν Ἰνδοῖσ Διόνυςοσ, παρὰ δὲ 

Αἰγυπτίοισ Ἶςισ, καὶ Ὄςιρισ,  

καὶ Ὧροσ, καὶ ὁ νῦν Ἀδριανοῦ τοῦ 

Ῥωμαίων βαςιλζωσ παιδικὸσ  

Ἀντίνοοσ, ὃν καίπερ εἰδότεσ ἄνκρωπον, καὶ 

ἄνκρωπον ο ςεμνόν, ἀλλ᾿  

ἀςελγείασ ἔμπλεων, διὰ φόβον τοῦ 

προςτάξαντοσ ςζβουςιν.  

ἐπιδθμιςασ γὰρ Ἀδριανὸσ τῇ χϊρᾳ τῶν 

Αἰγυπτίων, τελευτιςαντα  

τὸν τῆσ δονῆσ ατοῦ πθρζτθν Ἀντίνοον 

ἐκζλευςε κρθςκεφεςκαι,  

ατὸσ μὲν καὶ μετὰ κάνατον ἐρῶν τοῦ 

παιδόσ, ἔλεγχον δὲ ὅμωσ κακ᾿  

ἑαυτοῦ, καὶ γνϊριςμα κατὰ πάςθσ 

εἰδωλολατρείασ παρζχων, ὅτι οκ  

ἄλλωσ ἐφευρζκθ παρὰ τοῖσ ἀνκρϊποισ 

αὕτθ ἠ δι᾿ ἐπικυμίαν τῶν  

πλαςαμζνων, κακὼσ καὶ  ςοφία τοῦ Κεοῦ 

προμαρτφρεται λζγουςα·  

«Ἀρχὴ πορνείασ ἐπίνοια εἰδϊλων».  

Καὶ μιτοι καυμάςῃσ μθδὲ μακρὰν πίςτεωσ 

νομίςῃσ εἶναι τὸ λεγόμενον,  

άλλουσ ακόμθ ηωντανοφσ  

και άλλουσ ιδθ νεκροφσ.  

Ιδθ όμωσ μθχανεφκθκαν κι άλλα χειρότερα, και 

απζδωςαν το κείο και  

υπερκόςμιο όνομα του Κεοφ ςε πζτρεσ, ξφλα, 

καλάςςια ηϊα και ερπετά  

τθσ γθσ, και ς' αυτά ακόμθ τα άγρια άλογα ηϊα.  

Απονζμουν ς' αυτά όλεσ τισ τιμζσ που αρμόηουν 

ςτο Κεό, ενϊ παράλλθλα  

αποςτρζφονται τον όντωσ αλθκινό Κεό και 

Πατζρα του Χριςτοφ.  

Και μακάρι το κράςοσ των ανοιτων ανκρϊπων να 

ζφτανε ϊσ αυτό το  

ςθμείο και να μθν αναμειγνφονταν ςε 

μεγαλφτερεσ αςζβειεσ. Γιατί  

οριςμζνοι τόςο ξζπεςαν και ςκοτίςκθκαν ςτο νου 

ϊςτε να επινοοφν και  

να κζλουν να κεοποιοφν αυτά που είναι 

ανφπαρκτα και οφτε φαίνονται  

ανάμεςα ςτα δθμιουργιματα. Ανάμιξαν λογικά 

πλάςματα με άλογα·  

ζμπλεξαν πράγματα ανόμοια ςτθ φφςθ τουσ και 

τα προςκυνοφν ωσ κεοφσ.  

Σζτοιοι είναι οι κεοί των Αιγυπτίων που ζχουν 

κεφάλι ςκφλου ι φιδιοφ ι  

γαϊδουριοφ· ακόμθ και ο κεόσ των Λιβφων 

Άμμωνασ ποφ ζχει κεφάλι κριοφ.  

Άλλοι πάλι διαίρεςαν τα μζρθ του ςϊματοσ ςε 

κεφάλι, ϊμο, χζρια και  

πόδια και το κακζνα ξεχωριςτά το ανφψωςαν ςε 

κεό και το προςκφνθςαν.  

Δεν τουσ ζφτανε φαίνεται να λατρεφουν γενικά 

όλο το ςϊμα!  

Άλλοι πάλι αφξθςαν τόςο τθν αςζβειά τουσ ϊςτε 

κεοποίθςαν ακόμθ και  

τθν θδονι και τισ ςαρκικζσ επικυμίεσ που 

προκαλοφν αυτζσ και τθν κακία  

και τισ προςκυνοφν Σζτοιοι κεοί είναι ο Ζρωτασ 

και θ Αφροδίτθ τθσ Πάφου.  

Άλλοι πάλι απ' αυτοφσ, ςαν να φιλοδοξοφν τα 

χειρότερα, τόλμθςαν ν'  
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ὅπου γε καὶ ο πολλῷ πρότερον, ἠ τάχα καὶ 

μζχρι νῦν  Ῥωμαίων  

ςφγκλθτοσ τοὺσ πϊποτε ατῶν ἐξ ἀρχῆσ 

ἄρξαντασ βαςιλζασ, ἠ  

πάντασ, ἠ οὓσ ἂν ατοὶ βοφλωνται καὶ 

κρίνωςι, δογματίηουςιν ἐν κεοῖσ  

εἶναι, καὶ κρθςκεφεςκαι κεοὺσ γράφουςιν.  

οἷσ μὲν γὰρ ἀπεχκάνονται,τοφτουσ ὡσ 

πολεμίουσ τὴν φφςιν  

ὁμολογοῦςι, καὶ ἀνκρϊπουσ ὀνομάηουςιν· 

οὓσ δὲ κατακυμίουσ ἔχουςι,  

τοφτουσ δι᾿ ἀνδραγακίαν κρθςκεφεςκαι 

προςτάττουςιν, ὥςπερ ἐπ᾿  

ἐξουςίασ ἔχοντεσ τὸ κεοποιεῖν, ατοὶ 

ἄνκρωποι τυγχάνοντεσ, καὶ εἶναι  

κνθτοὶ μὴ ἀρνοφμενοι. ἔδει δὲ 

κεοποιοῦντασ ατοὺσ μλλον ατοὺσ  

εἶναι κεοφσ·  

τὸ γὰρ ποιοῦν τοῦ ποιουμζνου κρεῖττον 

εἶναι δεῖ, καὶ ὁ κρίνων τοῦ  

κρινομζνου ἐξ ἀνάγκθσ ἄρχει, καὶ ὁ διδοὺσ 

πάντωσ ὃ ἔχει χαρίηεται·  

ὥςπερ ἀμζλει καὶ πσ βαςιλεὺσ ὃ μὲν ἔχει 

χαρίηεται, τῶν δὲ  

λαμβανόντων κρείττων καὶ μείηων ἐςτίν. 

εἴπερ οὖν οὓσ κζλουςιν ατοὶ  

τοφτουσ κεοὺσ δογματίηουςιν εἶναι, ἔδει 

καὶ ατοὺσ πρῶτον εἶναι κεοφσ.  

ἀλλὰ τὸ καυμαςτόν ἐςτι τοῦτο, ὅτι ατοὶ 

ἀποκνιςκοντεσ ὡσ  

ἄνκρωποι ἐλζγχουςι τὴν ἑαυτῶν περὶ τῶν 

κεοποιθκζντων π᾿ ατῶν  

ψῆφον εἶναι ψευδῆ.  

10. Σοῦτο δὲ τὸ ἔκοσ ο καινόν, οδὲ ἀπὸ 

τῆσ Ῥωμαίων ἢρξατο βουλῆσ,  

ἀλλ᾿ ἤν ἄνωκεν προγιγνόμενον καὶ 

προμελετϊμενον ἐπὶ τὴν τῶν  

εἰδϊλων ἔννοιαν. καὶ γὰρ οἱ πάλαι παρ᾿ 

Ἕλλθςι διαβεβοθμζνοι κεοὶ  

Ηεὺσ καὶ Ποςειδῶν καὶ Ἀπόλλων καὶ 

Ἥφαιςτοσ καὶ ρμῆσ, καὶ ἐν  

ανυψϊςουν ωσ κεοφσ τουσ άρχοντζσ τουσ ι και 

τουσ νεαροφσ ερωμζνουσ  

των αρχόντων· τό ζκαναν ι προσ τιμιν των 

αρχόντων ι από το φόβο τθσ  

εξουςίασ. Για παράδειγμα, ςτθν Κριτθ είναι ο 

φοβερόσ Ηεφσ, ςτθν  

Αρκαδία ο Ερμισ, ςτθν Λνδία ο Διόνυςοσ, ςτθν 

Αίγυπτο θ Μςισ, ο Όςιρισ  

και ο Ϊροσ· και τϊρα ο Αντίνοοσ ο νεαρόσ 

ερωμζνοσ του Ρωμαίου  

αυτοκράτορα Αδριανοφ. Αυτόν τον προςκυνοφν 

διότι φοβοφνται αυτόν  

που τουσ διζταξε να το κάνουν, αν και γνωρίηουν 

πϊσ είναι άνκρωποσ, και  

μάλιςτα όχι ςεμνόσ αλλά γεμάτοσ από αςζλγεια.  

Διότι, όταν ο Αδριανόσ επιςκζφτθκε τθ χϊρα τθσ 

Αιγφπτου και πζκανε  

εκεί ο δοφλοσ του Αντίνοοσ, που του 

ικανοποιοφςε τα πάκθ, ζδωςε εντολι  

να τον λατρεφουν ωσ κεό. Ο Αδριανόσ λοιπόν 

ιταν ερωτευμζνοσ με το  

δοφλο ακόμθ και μετά το κάνατο αυτοφ· ςε μασ 

όμωσ ζδωςε μια απόδειξθ  

κι ζνα επιχείρθμα εναντίον κάκε μορφισ 

ειδωλολατρεία, ότι δθλαδι τθν  

εφεφραν οι άνκρωποι όχι για κανζνα άλλο λόγο 

αλλά για τα πάκθ τουσ.  

Αυτό το μαρτυρεί από τθν Παλαιά Διακικθ και θ 

ςοφία του Κεοφ, που  

λζει: «Θ επινόθςθ των ειδϊλων ζχει ωσ αιτία τθν 

πορνεία».  

Και να μθν αποριςεισ οφτε να κεωριςεισ 

αναξιόπιςτο αυτό που λζω·  

αφοφ πριν από λίγο καιρό, ίςωσ και μζχρι τϊρα, θ 

ςφγκλθτοσ των Ρωμαίων  

αναγορεφει ωσ κεοφσ αυτοφσ που βαςίλεψαν από 

τα αρχαία χρόνια·  

νομοκετεί να προςκυνοφν ωσ κεοφσ όλουσ 

αυτοφσ ι όποιουσ αυτι  

κζλει και αποφαςίηει.  

Οι ςυγκλθτικοί, όςουσ βζβαια βαςιλείσ τουσ 
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κθλείαισ Ἥρα καὶ Διμθτρα καὶ Ἀκθν καὶ 

Ἄρτεμισ, ταῖσ Κθςζωσ τοῦ  

παρὰ τοῖσ Ἕλλθςιν ἱςτορουμζνου 

διαταγαῖσ ἐκρίκθςαν λζγεςκαι κεοί·  

καὶ οἱ μὲν διαταξάμενοι, ὡσ ἄνκρωποι 

ἀποκνιςκοντεσ, κρθνοῦνται·  

οὓσ δὲ διετάξαντο, οὗτοι ὡσ κεοὶ 

προςκυνοῦνται. ὢ πολλῆσ  

ἐναντιότθτοσ καὶ μανίασ. τὸν διαταξάμενον 

εἰδότεσ, οὓσ διετάξατο  

προτιμῶςι. καὶ εἴκε μζχρισ ἀρρζνων 

εἱςτικει τοφτων  εἰδωλομανία,  

καὶ μὴ εἰσ κθλείασ κατζφερον τὴν κείαν 

προςθγορίαν.  

καὶ γὰρ καὶ γυναῖκασ, ἃσ οδὲ εἰσ κοινὴν 

περὶ πραγμάτων ςυμβουλίαν  

λαμβάνειν ἀςφαλζσ, ταφτασ τῇ τοῦ Κεοῦ 

τιμῇ κρθςκεφουςι καὶ  

ςζβουςιν, ὡσ αἱ μὲν παρὰ Κθςζωσ 

διαταγεῖςαι, ὡσ προειρικαμεν, παρὰ  

δὲ Αἰγυπτίοισ Ἶςισ καὶ Κόρθ καὶ Νεωτζρα, 

καὶ παρ᾿ ἄλλοισ Ἀφροδίτθ.  

τὰ γὰρ τῶν ἄλλων ὀνόματα οδὲ λζγειν 

εαγὲσ γοῦμαι, πάςθσ  

χλεφθσ ὄντα μεςτά.  

πολλοὶ γὰρ ο μόνον ἐν τοῖσ πάλαι, ἀλλὰ 

καὶ ἐν τοῖσ κακ᾿ μσ χρόνοισ,  

ἀποβαλόντεσ φίλτατα καὶ ἀδελφοὺσ καὶ 

ςυγγενεῖσ καὶ γυναῖκασ,  

πολλαὶ δὲ καὶ ἄνδρασ ἀποβαλοῦςαι, οὓσ 

πάντασ  φφςισ ἢλεγξεν  

ἀνκρϊπουσ εἶναι κνθτοφσ, τοφτουσ καὶ 

ταφτασ διὰ τὸ πολὺ περὶ ατῶν  

πζνκοσ ἀναηωγραφιςαντεσ, καὶ κυςίασ 

ἀναπλάςαντεσ, ἀνζκθκαν, οὓσ  

οἱ μετὰ ταῦτα διὰ τὴν πλάςιν, καὶ τὴν τοῦ 

τεχνίτου φιλοτιμίαν κεοὺσ  

ἐκριςκευςαν, πργμα πάςχοντεσ ο κατὰ 

φφςιν.  

οὓσ γὰρ οἱ γονεῖσ ὡσ μὴ ὄντασ κεοὺσ 

ἐκρινθςαν οκ ἂν γάρ, εἴπερ  

μιςοφν, τουσ κθρφςςουν  

φυςικοφσ εχκροφσ τουσ και τουσ ονομάηουν 

κοινοφσ κνθτοφσ· όςουσ όμωσ  

ςυμπακοφν, γι' αυτοφσ διατάηουν να λατρεφονται 

ωσ τάχα καλοί άνδρεσ.  

Λεσ και ζχουν τθν εξουςία να αναγορεφουν 

κεοφσ, ενϊ οι ίδιοι είναι  

άνκρωποι και μάλιςτα κοινοί κνθτοί. Κα ζπρεπε 

όμωσ, εφόςον  

αναγορεφουν κεοφσ, οι ίδιοι να είναι κεοί.  

Διότι πρζπει ο τεχνίτθσ να είναι ανϊτεροσ από το 

δθμιοφργθμα και ο  

δικαςτισ να εξουςιάηει αυτόν που κρίνει· το ίδιο, 

αυτόσ που προςφζρει  

να χαρίηει οπωςδιποτε αυτό που ζχει.Ζτςι και ο 

βαςιλιάσ να χαρίηει  

αυτό που ζχει, κακϊσ είναι πιο ιςχυρόσ και 

μεγάλοσ απ' αυτοφσ που  

παίρνουν. Εφόςον λοιπόν αυτοί αναγορεφουν ωσ 

κεοφσ αυτοφσ που κζλουν,  

πρζπει πρϊτα οι ίδιοι να είναι κεοί. Σο παράδοξο 

όμωσ είναι το εξισ: οι  

ίδιοι που κεοποιοφν πεκαίνουν ωσ άνκρωποι, κι 

ζτςι αποδεικνφουν ότι  

θ απόφαςι τουσ είναι άκυρθ.  

Αυτι θ ςυνικεια δεν είναι νζα, οφτε άρχιςε με 

απόφαςθ τθσ ρωμαϊκισ  

ςυγκλιτου, αλλά από τθν αρχι τθ μελετοφςαν με 

ςκοπό τθν επινόθςθ  

των ειδϊλων.  

Διότι και οι περίφθμοι αρχαίοι κεοί των Ελλινων 

όπωσ ο  

Δίασ, ο Ποςειδϊν, ο Απόλλων, ο Ιφαιςτοσ και ο 

Ερμισ και οι γυναικείεσ  

κεότθτεσ Ιρα, Διμθτρα, Ακθνά και Άρτεμισ, 

ανακθρφχκθκαν κεοί με  

εντολι του Κθςζα, για τον οποίο μασ διθγοφνται 

οι Ζλλθνεσ.  

Και αυτοί που ζδωςαν τθν εντολι πζκαναν ωσ 

άνκρωποι και τουσ κρθνοφν.  

Ενϊ, αυτοί για τουσ οποίουσ βγικε θ εντολι, 
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ᾔδειςαν ατοὺσ κεοφσ, ὡσ ἀπολομζνουσ 

ἐκόψαντο· τοφτου γὰρ χάριν,  

ο μόνον ο νομίηοντεσ ατοὺσ εἶναι 

κεοφσ, ἀλλὰ μθδ᾿ ὅλωσ πάρχειν,  

ἐν εἰκόνι τοφτουσ ἐτυπϊςαντο, ἵνα τοῦ 

μθκζτι εἶναι, τὴν διὰ τῆσ εἰκόνοσ  

δόκθςιν ὁρῶντεσ, παραμυκῶνται, τοφτοισ 

ὅμωσ οἱ ἄφρονεσ ὡσ κεοῖσ  

εὔχονται, καὶ τὴν τοῦ ἀλθκινοῦ Κεοῦ τιμὴν 

τοφτοισ περιτικζαςιν.  

ἐν γοῦν Αἰγφπτῳ εἰςζτι καὶ νῦν ὁ περὶ 

ςίρεωσ καὶ Ὥρου καὶ  

Συφῶνοσ καὶ τῶν ἄλλων κρῆνοσ τῆσ 

ἀπωλείασ ἐπιτελεῖται·  

καὶ τὰ ἐν Δωδϊνῃ χαλκεῖα, καὶ οἱ ἐν Κριτῃ 

Κορφβαντεσ, τὸν Δία μὴ  

εἶναι κεὸν ἐλζγχουςιν, ἀλλ᾿ ἄνκρωπον, καὶ 

τοῦτον ἐκ πατρὸσ ὠμοβόρου  

γενόμενον. καὶ τό γε καυμαςτόν, ὅτι καὶ ὁ 

πάνυ παρ᾿ Ἕλλθςι ςοφὸσ  

καὶ πολλὰ καυχθςάμενοσ ὡσ περὶ Κεοῦ 

διανοθκείσ, ὁ Πλάτων, εἰσ τὸν  

Πειραῖα μετὰ ωκράτουσ κατζρχεται, τὴν 

ἀνκρϊπου τζχνῃ  

πλαςκεῖςαν Ἄρτεμιν προςκυνιςων.  

11. Σαφτασ δὲ καὶ τὰσ τοιαφτασ τῆσ 

εἰδωλομανίασ ερζςεισ ἄνωκεν καὶ  

πρὸ πολλοῦ προεδίδαςκεν  γραφὴ 

λζγουςα· «Ἀρχὴ πορνείασ ἐπίνοια  

εἰδϊλων· εὕρεςισ δὲ ατῶν φκορὰ ηωῆσ». 

οὔτε γὰρ ἤν ἀπ᾿ ἀρχῆσ, οὔτε  

εἰσ τὸν αἰῶνα ἔςται. κενοδοξίᾳ γὰρ 

ἀνκρϊπων ἤλκεν εἰσ τὸν κόςμον,  

καὶ διὰ τοῦτο ςφντομον ατῶν τζλοσ 

ἐπενοικθ.  

ἀϊρῳ γὰρ πζνκει τρυχόμενοσ πατιρ, τοῦ 

ταχζωσ ἀφαιρεκζντοσ  

τζκνου εἰκόνα ποιιςασ, τὸν τότε νεκρὸν 

ἄνκρωπον νῦν ὡσ ηῶντα  

ἐτίμθςε, καὶ παρζδωκε τοῖσ ποχειρίοισ 

μυςτιρια καὶ τελετάσ. εἶτ᾿ ἐν  

προςκυνοφνται ωσ κεοί.  

Αλίμονο ςτθ μεγάλθ τουσ αντινομία και 

παραφροςφνθ! Ενϊ γνωρίηουν  

αυτόν που ζδωςε τθν εντολι, προτιμοφν να 

λατρεφουν αυτοφσ για τουσ  

οποίουσ εκδόκθκε. Μακάρι θ μανία τουσ για τα 

είδωλα να περιοριηόταν  

μζχρι τισ ανδρικζσ κεότθτεσ  

και να μθν αποδιδόταν το όνομα του Κεοφ και ςε 

γυναικείεσ μορφζσ.  

Ακόμθ και τισ γυναίκεσ, με τισ οποίεσ είναι 

αναςφαλζσ ν' αποφαςίηει  

κανείσ από κοινοφ, κι αυτζσ τισ λατρεφουν και τισ 

προςκυνοφν ωσ κεότθτεσ.  

Αυτζσ είναι όςεσ προβλζπουν οι διαταγζσ του 

Κθςζα, όπωσ ιδθ αναφζραμε.  

τουσ Αιγφπτιουσ είναι θ Μςισ, που λζγεται Κόρθ 

και Νεαρότερθ· ςζ  

άλλουσ ανικει θ Αφροδίτθ. Σα ονόματα των 

υπολοίπων κεωρϊ απρζπεια  

και να τα αναφζρω, διότι προκαλοφν ντροπι.  

Πολλοί πάλι, όχι μόνο τα αρχαία χρόνια αλλά και 

τα ςθμερινά, ζχαςαν  

αγαπθτά πρόςωπα, αδζλφια, ςυγγενείσ και 

γυναίκεσ· και πολλζσ γυναίκεσ  

ζχαςαν τουσ άνδρεστουσ. Όλουσ αυτοφσ, που θ 

ηωι απζδειξε ότι είναι  

κνθτοί άνκρωποι, αυτοφσ από το μεγάλο τουσ 

πζνκοσ τοφσ ηωγράφθςαν  

και τουσ ζκαναν αγάλματα και τουσ πρόςφεραν 

κυςίεσ. Αυτοφσ οι  

μετζπειτα, λόγω τθσ τζχνθσ και τθσ ικανότθτασ 

του τεχνίτθ του  

ανακιματοσ, τουσ κεοποίθςαν, πράγμα αφφςικο.  

Όλουσ αυτοφσ οι γονείσ τουσ τουσ ζκλαψαν διότι 

ιξεραν ότι δεν είναι κεοί·  

αν το γνϊριηαν, δεν κα τουσ κρθνοφςαν ςαν 

χαμζνουσ. Άλλωςτε, όχι μόνο  

δεν τουσ κεωροφςαν κεοφσ, αλλά επειδι 

πίςτευαν ότι δεν υπάρχουν  

κακόλου, τουσ αναπαράςτθςαν ςε εικόνεσ ϊςτε, 



 

 
21 

χρόνῳ κρατυνκὲν τὸ ἀςεβὲσ ἔκοσ, ὡσ 

νόμοσ ἐφυλάχκθ.  

καὶ τυράννων ἐπιταγαῖσ ἐκρθςκεφετο τὰ 

γλυπτά, οὓσ ἐν ὄψει μὴ  

δυνάμενοι τιμᾶν ἄνκρωποι, διὰ τὸ μακρὰν 

οἰκεῖν, τὴν πόρρωκεν ὄψιν  

ἀνατυπωςάμενοι, ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ 

τετιμθμζνου βαςιλζωσ ἐποίθςαν,  

ἵνα τὸν ἀπόντα ὡσ παρόντα κολακεφωςι 

διὰ τῆσ ςπουδῆσ. εἰσ ἐπίταςιν  

δὲ κρθςκείασ καὶ τοὺσ ἀγνοοῦντασ  τοῦ 

τεχνίτου προετρζψατο  

φιλοτιμία·  

ὁ μὲν γάρ, ἴςωσ τῷ κρατοῦντι βουλόμενοσ 

ἀρζςαι, ἐξεβιάςατο τῇ  

τζχνῃ τὴν ὁμοιότθτα ἐπὶ τὸ κάλλιον· τὸ δὲ 

πλῆκοσ, ἐφελκόμενον διὰ τὸ  

εὔχαρι τῆσ ἐργαςίασ, τὸν πρὸ ὀλίγου 

τιμθκζντα ἄνκρωπον νῦν  

ςζβαςμα ἐλογίςαντο· καὶ τοῦτο ἐγεγόνει 

τῷ βίῳ εἰσ ἔνεδρον· ὅτι, ἠ  

ςυμφορᾶ ἠ τυραννίδι δουλεφςαντεσ 

ἄνκρωποι, «τὸ ἀκοινϊνθτον  

ὄνομα λίκοισ καὶ ξφλοισ περιζκθκαν».  

τοιαφτθσ τοίνυν τῆσ εἰδϊλων ερζςεωσ ἐπὶ 

μάρτυρι τῇ γραφῇ παρὰ  

τοῖσ ἀνκρϊποισ ἀρξαμζνθσ καὶ 

ἀναπλαςκείςθσ, ὥρα λοιπόν ςοι καὶ  

τὸν κατ᾿ ατῆσ ἔλεγχον ἀποδεῖξαι, ο 

τοςοῦτον ἔξωκεν, ὅςον ἀφ᾿ ὧν  

οὗτοι περὶ ατῶν φρονοῦςι τὰ τεκμιρια 

λαμβανόντασ.  

Εἰ γάρ τισ τῶν παρ᾿ ατοῖσ λεγομζνων 

κεῶν, ἵνα πρῶτον ἀπὸ τοφτων  

τῶν κάτωκεν ἄρξωμαι, λάβοι τὰσ πράξεισ, 

εριςει μὴ μόνον οκ εἶναι  

ατοὺσ κεοφσ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνκρϊπων 

τοὺσ αἰςχίςτουσ γεγονότασ.  

οἷον γάρ, οἷόν ἐςτιν ἰδεῖν τοὺσ παρὰ 

ποιθταῖσ τοῦ Διὸσ ἔρωτασ, καὶ τὰσ  

ἀςελγείασ. οἷόν ἐςτιν ατὸν ἀκοφειν 

βλζποντασ τθν εικόνα  

τουσ, να παρθγοροφνται για τθν ανυπαρξία τουσ. 

' αυτοφσ όμωσ οι  

ανόθτοι προςεφχονται και τουσ αποδίδουν τισ 

τιμζσ του αλθκινοφ Κεοφ.  

Ζτςι λοιπόν, ςτθν Αίγυπτο ακόμθ και τϊρα γίνεται 

κρινοσ για το κάνατο  

του Όςιρι, του Ϊρου, του Συφϊνα και των 

υπολοίπων.  

Και οι χάλκινοι λζβθτεσ ςτθ Δωδϊνθ και οι 

κορφβαντεσ ςτθν Κριτθ  

αποδεικνφουν ότι ο Δίασ δεν είναι κεόσ αλλά 

άνκρωποσ· κατάγεται  

μάλιςτα από ανκρωποφάγο πατζρα. Και το 

αξιοκαφμαςτο, ο μεγαλφτεροσ  

Ζλλθνασ φιλόςοφοσ, που καυχικθκε ότι 

φιλοςόφθςε πολλά για το Κεό, ο  

Πλάτωνασ, κατζβθκε κι αυτόσ ςτον Πειραιά με το 

ωκράτθ, για να  

προςκυνιςει τθν Άρτεμθ, ζργο ανκρϊπινθσ 

τζχνθσ!  

Όλεσ αυτζσ τίσ επινοιςεισ τθσ λατρείασ των 

ειδϊλων θ Αγία Γραφι τίσ  

ςθμείωνε από καιρό, λζγοντασ: «Θ ειδωλολατρεία 

ζχει για κεμζλιο τθν  

πορνεία. Θ επινόθςι τθσ καταςτρζφει τθ ηωι». 

Διότι οφτε ςτθν αρχι τθσ  

ηωισ υπιρχε οφτε ςτο μζλλον κα υπάρξει. Σθν 

ζφερε ςτον κόςμο θ  

κενοδοξία των ανκρϊπων, και γι' αυτό κά ζχει 

ςφντομο τζλοσ.  

Ζνασ πατζρασ ποφ πενκεί το νεκρό παιδί του, 

φτιάχνει εικόνα του πρόωρα  

πεκαμζνου παιδιοφ του· ζτςι, τιμά τϊρα ςαν 

ηωντανό το νεκρό παιδί του  

και τελεί με τουσ δοφλουσ του μυςτιρια και 

λατρευτικζσ τελετζσ. Με το  

πζραςμα του χρόνου το αςεβζσ ζκιμο γίνεται 

μόνιμθ τελετι.  

Με διαταγι των τυράννων λατρεφονταν και τα 

αγάλματά τουσ. Διότι,  



 

 
22 

ἁρπάηοντα μὲν τὸν Γανυμιδθν,  

καὶ τὰσ κλοπιμαίουσ ἐργαηόμενον μοιχείασ, 

δεδιότα δὲ καὶ δειλιῶντα μὴ  

παρὰ γνϊμθν ατοῦ τὰ τῶν Σρϊων 

ἀπόλθται τείχθ. οἷόν ἐςτιν ἰδεῖν  

ατὸν ἀχκόμενον ἐπὶ τῷ κανάτῳ τοῦ υἱζοσ 

ατοῦ αρπθδόνοσ, καὶ  

βουλόμενον ατῷ βοθκῆςαι καὶ μὴ 

δυνάμενον·  

καὶ ἐπιβουλευόμενον μὲν πὸ τῶν ἄλλων 

λεγομζνων κεῶν, Ἀκθνσ δὴ  

λζγω καὶ Ἥρασ καὶ Ποςειδῶνοσ, 

βοθκοφμενον δὲ πὸ Κζτιδοσ  

γυναικὸσ καὶ τοῦ ἑκατονταχείρου 

Αἰγαίωνοσ· καὶ νικϊμενον πὸ  

δονῶν, δουλεφοντα δὲ γυναιξί, καὶ δι᾿ 

ατὰσ ἐν ἀλόγοισ ηϊοισ  

τετράποςί τε καὶ πτθνοῖσ ταῖσ φανταςίαισ 

παρακινδυνεφοντα·  

καὶ πάλιν ατὸν μὲν κρυπτόμενον διὰ τὴν 

τοῦ πατρὸσ ἐπιβουλιν,  

τὸν δὲ Κρόνον π᾿ ατοῦ δεςμευόμενον, 

κἀκεῖνον ἀποτζμνοντα τὸν  

πατζρα. ἆρ᾿ οὖν ἄξιον τοῦτον πονοεῖν 

κεόν, τοςαῦτα δράςαντα, καὶ  

διαβλθκζντα, ἃ μθδὲ οἱ κοινοὶ Ῥωμαίων 

νόμοι καὶ τοὺσ ἁπλῶσ  

ἀνκρϊπουσ ἐπιτρζπουςι ποιεῖν;  

12. Ἵνα γὰρ ἐκ πολλῶν ὀλίγα μνθμονεφςω 

διὰ τὸ πλῆκοσ, τίσ ἰδὼν  

ατοῦ τὴν εἰσ εμζλθν καὶ Λιδαν καὶ 

Ἀλκμινθν καὶ Ἄρτεμιν καὶ  

Λθτὼ καὶ Μαῖαν καὶ Ερϊπθν καὶ Δανάθν 

καὶ Ἀντιόπθν παρανομίαν  

καὶ φκοράν· ἠ τίσ, ἰδὼν τὴν εἰσ τὴν ἰδίαν 

ἀδελφὴν ατοῦ ἐπιχείρθςιν καὶ  

τόλμαν, ὅτι τὴν ατὴν ἀδελφὴν εἶχε καὶ 

γυναῖκα, οκ ἂν χλευάςειε,  

καὶ ηθμιϊςειε κανάτῳ;  

ὅτι μὴ μόνον ἐμοίχευςεν, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἐκ 

τῆσ μοιχείασ γενομζνουσ  

όςοι υπικοοί τουσ κατοικοφςαν μακριά και δεν 

τουσ ζβλεπαν  

αυτοπροςϊπωσ για να τουσ τιμιςουν, ζφτιαξαν 

το άγαλμα του βαςιλιά  

ςε εμφανζσ ςθμείο, γιά να τιμοφν δουλικά τον 

απόντα ωσ παρόντα. Και θ  

καλλιτεχνία του δθμιουργοφ παρότρυνε τά 

κφματα τθσ άγνοιασ ςε  

υπερβολικι λατρεία.  

Ο μεν τεχνίτθσ, επειδι κζλει να αρζςει ςτον 

άρχοντα, προςπακεί ν'  

αποδϊςει τζλεια τθν ομοιότθτα τθσ εικόνασ. Ο 

λαόσ όμωσ, παραςφρεται  

από το καλλιτεχνικό αποτζλεςμα και κεωρεί τον 

πριν από λίγο τιμϊμενο  

άνκρωπο ωσ ςεβάςμιο κεό. Κι αυτό υπιρξε 

ολίςκθμα ςτθ ηωι. Διότι, οι  

άνκρωποι, όντασ εξαρτϊμενοι ςε ςυμφορά ι 

τυραννία, «απζδωςαν  

το ςεβάςμιο όνομα του Κεοφ ςζ πζτρεσ και 

ξφλα».  

Αφοφ, λοιπόν, αυτι είναι, ςφμφωνα με τθν Αγία 

Γραφι, θ επινόθςθ των  

ειδϊλων που ζπλαςαν οι άνκρωποι, είναι ϊρα να 

προχωριςω για χάρθ  

ςου και ςτθν ανατροπι τθσ. Κα χρθςιμοποιιςω 

αποδείξεισ όχι από ξζνεσ  

πθγζσ αλλά από τα δικά τουσ φρονιματα.  

Ασ ξεκινιςω πρϊτα από τα πιό ελαφρά 

επιχειριματα. Αν εξετάςεισ κανείσ  

τίσ πράξεισ των κεωρουμζνων ωσ κεϊν, κα 

διαπιςτϊςει ότι όχι μόνο κεοί  

δεν είναι, αλλά φανερϊνονται ωσ οι πιο αιςχροί 

από τουσ ανκρϊπουσ.  

Για παράδειγμα, τί ςθμαίνει να διαβάηει κανείσ 

ςτουσ ποιθτζσ τουσ ζρωτεσ  

και τισ αιςχρότθτεσ του Δία; Σί ςθμαίνει ν' ακοφει 

ότι αυτόσ αρπάηει τον  

Γανυμιδθ και διαπράτει κρυφζσ μοιχείεσ; Σί 

ςθμαίνει να φοβάται, μιπωσ,  

παρά τθ κζλθςι του, καταςτραφοφν τα τείχθ τθσ 
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ατῷ παῖδασ κεοποιιςασ ἀνζκθκεν, 

ἐπικάλυμμα τῆσ παρανομίασ ατοῦ  

τὴν τῆσ κεοποιίασ φανταςίαν 

καταςκευάηων· ὧν εἰςι Διόνυςοσ καὶ  

῾Θρακλῆσ καὶ Διόςκουροι καὶ ρμῆσ καὶ 

Περςεὺσ καὶ ϊτειρα.  

τίσ, ἰδὼν τὴν τῶν λεγομζνων κεῶν 

ἀκατάλλακτον πρὸσ ἑαυτοὺσ ἔριν  

ἐν Ἰλίῳ τῶν λλινων καὶ τῶν Σρϊων 

χάριν, ο καταγνϊςεται τῆσ  

ἀςκενείασ ατῶν, ὅτι διὰ τὴν πρὸσ 

ἀλλιλουσ φιλονεικίαν καὶ τοὺσ  

ἀνκρϊπουσ παρϊξυναν;  

τίσ, ἰδὼν πὸ μὲν Διομιδουσ 

τιτρωςκομζνουσ Ἄρεα καὶ Ἀφροδίτθν,  

πὸ δὲ Ἡρακλζουσ τὴν Ἥραν καὶ τὸν 

ποχκόνιον ὃν καλοῦςι κεὸν  

Ἀϊδωνζα, καὶ Διόνυςον μὲν πὸ Περςζωσ, 

Ἀκθνν δὲ πὸ Ἀρκάδοσ,  

καὶ τὸν Ἥφαιςτον ῥιπτόμενον καὶ 

χωλαίνοντα, ο καταγνϊςεται τῆσ  

φφςεωσ, καὶ ἀποςτραφιςεται μὲν τοῦ 

λζγειν ατοὺσ ἔτι εἶναι κεοφσ,  

φκαρτοὺσ δὲ καὶ πακθτοὺσ ατοὺσ 

ἀκοφων, οδὲν ἄλλο ἠ ἀνκρϊπουσ  

ατοφσ, καὶ ἀνκρϊπουσ ἀςκενεῖσ 

ἐπιγνϊςεται, καὶ μλλον τοὺσ  

τρϊςαντασ ἠ τοὺσ τρωκζντασ καυμάςειεν;  

ἠ τίσ, ἰδὼν τὴν Ἄρεωσ πρὸσ Ἀφροδίτθν 

μοιχείαν, καὶ τὸν Ἡφαίςτου  

κατ᾿ ἀμφοτζρων καταςκευαηόμενον δόλον, 

καὶ τοὺσ ἄλλουσ  

λεγομζνουσ κεοὺσ ἐπὶ κζαν τῆσ μοιχείασ 

πὸ τοῦ Ἡφαίςτου  

καλουμζνουσ, καὶ ατοὺσ ἐρχομζνουσ, καὶ 

ὁρῶντασ ατῶν τὴν  

ἀςζλγειαν, οκ ἂν γελάςειε καὶ 

καταγνϊςεται τῆσ φαυλότθτοσ ατῶν;  

 ἠ τίσ οκ ἂν γελάςειεν ὁρῶν τὴν 

Ἡρακλζουσ πρὸσ τὴν μφάλθν ἐκ  

μζκθσ παραφροςφνθν καὶ ἀςωτίαν;  

Σροίασ; Σί ςθμαίνει να  

βλζπει το Δία να λυπάται για το κάνατο του γιοφ 

του αρπθδόνα και να  

μι μπορεί να τον βοθκιςει, αν και το κζλει;  

Επίςθσ, τι ςθμαίνει να βλζπει κανείσ το Δία να 

πζφτει κφμα ςυνομωςίασ  

από άλλουσ δικεν κεοφσ, όπωσ θ Ιρα και ο 

Ποςειδϊνασ, ενϊ τον βοθκεί  

μια γυναίκα, θ Κζτιδα και ο Αιγαίωνασ με τα 

εκατό χζρια; Ακόμθ, να τον  

νικοφν οι θδονζσ, να γίνεται δοφλοσ γυναικϊν και 

για χάρθ τουσ να  

ριψοκινδυνεφει μεταμορφοφμενοσ ςε τετράποδο 

ηϊο ι ςε πτθνό·  

Καί πάλι τί ςθμαίνει ο Δίασ να κρφβεται επειδι 

τον κυνθγά ο πατζρασ του,  

ενϊ ο ίδιοσ ζκλειςε ςτθ φυλακι τον πατζρα του 

Κρόνο και ςτθ ςυνζχεια  

τον ευνοφχιςε; υμπεραςματικά, αξίηει αυτόν να 

τον κεωροφν κεό, που  

ζκανε τόςα και ζχει κατθγορθκεί για αδικιματα 

τα οποία το κοινό  

ρωμαϊκό δίκαιο δεν επιτρζπει οφτε ςε κοινοφσ 

ανκρϊπουσ;  

Και επειδι είναι πολλά, αναφζρω λίγα απ' αυτά. 

Ποιόσ άνκρωποσ δεν κα  

χλευάςει και καταδικάςει ςε κάνατο τον Δία, 

όταν δει τθ μοιχεία και τθ  

διακόρευςθ που ζκανε ςτθ εμζλθ, τθ Λιδα, τθν 

Αλκμινθ, τθν Άρτεμθ,  

τθ Λθτϊ, τθ Μαία, τθν Ευρϊπθ, τθ Δανάθ και τθν 

Αντιόπθ; Ι για το  

κράςοσ να ζχει τθν ίδια και αδελφι και γυναίκα, 

δεν κα τον χλευάςει και  

τιμωριςει με κάνατο;  

Και όχι μόνο διζπραξε μοιχεία, αλλά και τα παιδιά 

ποφ απόκτθςε απ'  

αυτιν τα κεοποίθςε και απζδωςε λατρευτικζσ 

τιμζσ. Ωσ κάλυμμα τθσ  

αςζλγειάσ του είχε τθν επινόθςθ τθσ κεοποίθςθσ. 

Σζτοια κεοποιθκζντα  
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Σὰσ γὰρ κακ᾿ δονὴν ατῶν πράξεισ, καὶ 

τοὺσ παραλόγουσ ατῶν  

ἔρωτασ, καὶ τὰσ ἐν χρυςῷ καὶ ἀργφρῳ, καὶ 

χαλκῷ καὶ ςιδιρῳ, καὶ  

λίκοισ καὶ ξφλοισ κεοπλαςτίασ, ο δεῖ 

διελζγχειν μετὰ ςπουδῆσ, τῶν  

πραγμάτων καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν ἐχόντων τὸ 

μφςοσ, καὶ δι᾿ ἑαυτῶν  

ἐπιδεικνυμζνων τὸ τῆσ πλάνθσ γνϊριςμα·  

ἐφ᾿ οἷσ μάλιςτα καὶ οἰκτειριςειεν ἄν τισ 

τοὺσ ἀπατωμζνουσ ἐν ατοῖσ.  

τῇ γὰρ ἑαυτῶν γυναικὶ μιςοῦντεσ τὸν 

ἐπιβαίνοντα μοιχόν, τοὺσ  

τῆσ μοιχείασ διδαςκάλουσ κεοποιοῦντεσ 

οκ αἰςχφνονται· καὶ ταῖσ  

ἀδελφαῖσ ατοὶ οκ ἐπιμιςγόμενοι τοὺσ 

τοῦτο ποιιςαντασ  

προςκυνοῦςι· καὶ ὁμολογοῦντεσ εἶναι 

κακὸν τὴν παιδοφκορίαν, τοὺσ  

ἐπὶ ταφτῃ διαβαλλομζνουσ κρθςκεφουςι· 

καὶ ἃ μθδὲ ἐν ἀνκρϊποισ εἶναι  

ἐπιτρζπουςιν οἱ νόμοι, ταῦτα τοῖσ π᾿ 

ατῶν ὀνομαηομζνοισ εἶναι κεοῖσ  

περιτικζντεσ οκ ἐρυκριῶςιν.  

13. Εἶτα προςκυνοῦντεσ λίκοισ καὶ ξφλοισ, 

οχ ὁρῶςιν ὅτι τὰ μὲν ὅμοια  

 τοῖσ ποςὶ πατοῦςι καὶ καίουςι, τὰ δὲ 

τοφτων μζρθ κεοὺσ  

προςαγορεφουςι· καὶ ἃ πρὸ ὀλίγου εἰσ 

χρῆςιν εἶχον, ταῦτα διὰ  

παραφροςφνθν γλφψαντεσ ςζβουςιν· οχ 

ὁρῶντεσ, οδὲ λογιηόμενοι  

τὸ ςφνολον, ὅτι ο κεοφσ, ἀλλὰ τὴν τζχνθν 

τοῦ γλφψαντοσ  

προςκυνοῦςιν.  

ἕωσ μὲν γὰρ ἄξυςτόσ ἐςτιν ὁ λίκοσ, καὶ  

ὕλθ ἀργι, ἐπὶ τοςοῦτον  

ταῦτα πατοῦςι, καὶ τοφτοισ εἰσ πθρεςίασ 

τὰσ ἑαυτῶν πολλάκισ καὶ  

τὰσ ἀτιμοτζρασ χρῶνται· ἐπειδὰν δὲ ὁ 

τεχνίτθσ εἰσ ατὰ τῆσ ἰδίασ  

παιδιά του Δία είναι ο Θρακλισ, οι Διόςκουροι, ο 

Ερμισ, ο Περςζασ και θ  

ϊτειρα.  

Ακόμθ, ποιόσ, όταν δει ςτθν Σροία τθν 

αδιάλλακτθ φαγωμάρα μεταξφ  

των δικεν κεϊν για χατιρι των Ελλινων ι των 

Σρϊων, δεν κα  

καταδικάςει τθν αδυναμία τουσ; Με τθ 

φιλονικεία τουσ ερζκιςαν και τουσ  

ανκρϊπουσ.  

Επιπλζον, ποιόσ κα δει το Διομιδθ να πλθγϊνει 

τον Άρθ και τθν  

Αφροδίτθ, ι τον Θρακλι τθν Ιρα και τον 

υποχκόνιο κεό του Άδθ, ι τον  

Περςζα να πλθγϊνει το Διόνυςο και τον Αρκάδα 

τθν Ακθνά, ι τον  

Ιφαιςτο να τον γκρεμίηουν και να μζνει κουτςόσ, 

ποιόσ λογικόσ άνκρωποσ  

για όλα αυτά δεν κα αμφιβάλλει για τθ φφςθ 

τουσ και κ' αποφφγει να τουσ  

ονομάηει κεοφσ; Εφόςον υπόκεινται ςτθ φκορά 

και ζχουν πάκθ, δεν είναι  

τίποτε άλλο παρά άνκρωποι, και μάλιςτα 

αδφναμοι. Κ' απορεί κανείσ, ποιοφσ  

να καυμάηει περιςςότερο, αυτοφσ που πλιγωςαν 

ι αυτοφσ που πλθγϊκθκαν!  

Ποιόσ, επίςθσ, δεν κα γελάςει και δεν κα 

κατθγοριςει για διαφκορά, όταν  

πλθροφορθκεί τθ μοιχεία του Άρθ ςε βάροσ τθσ 

Αφροδίτθσ· ι το δόλο του  

Ιφαιςτου ςε βάροσ των δφο παραπάνω· και 

ακόμθ τουσ υπόλοιπουσ κεοφσ  

που καλζςτθκαν από τον Ιφαιςτο καί πιραν 

μζροσ ςτθ μοιχεία και  

αςζλγεια ωσ κεατζσ;  

Ι ποιόσ δεν κα γελάςει βλζποντασ τον εκτοσ 

εαυτοφ μεκυςμζνο Θρακλι  

ν' αςωτεφει με τθν Αμφιάλθ;  

Δεν είναι ανάγκθ να ελζγξουμε αναλυτικά τισ 

φιλιδονεσ πράξεισ των κεϊν,  

τουσ παράλογουσ ζρωτζσ τουσ, τθν καταςκευι 
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ἐπιςτιμθσ ἐπιβάλῃ τὰσ ςυμμετρίασ, καὶ 

ἀνδρὸσ ἠ γυναικὸσ εἰσ τὴν ὕλθν  

ςχῆμα τυπϊςῃ, τότε δι, χάριν 

ὁμολογιςαντεσ τῷ τεχνίτῃ, λοιπὸν ὡσ  

κεοὺσ προςκυνοῦςι, μιςκοῦ παρὰ τοῦ 

γλφψαντοσ ατοὺσ ἀγοράςαντεσ.  

πολλάκισ δὲ καὶ ατὸσ ὁ ἀγαλματοποιόσ, 

ὥςπερ ἐπιλακόμενοσ ὧν  

ατὸσ εἰργάςατο, τοῖσ ἰδίοισ ἔργοισ 

προςεφχεται· καὶ ἃ πρὸ ὀλίγου  

κατζξεε καὶ κατζκοπτε, ταῦτα μετὰ τὴν 

τζχνθν κεοὺσ προςαγορεφει.  

ἔδει δζ, εἴπερ ἤν καυμάηειν ταῦτα, τὴν τοῦ 

ἐπιςτιμονοσ τζχνθν  

ἀποδζχεςκαι, καὶ μὴ τὰ π᾿ ατοῦ 

πλαςκζντα τοῦ πεποιθκότοσ  

προτιμᾶν. ο γὰρ  ὕλθ τὴν τζχνθν, ἀλλ᾿  

τζχνθ τὴν ὕλθν ἐκόςμθςε  

καὶ ἐκεοποίθςε.  

πολλῷ οὖν μλλον δικαιότερον ἤν τὸν 

τεχνίτθν ατοὺσ προςκυνεῖν,  

ἢπερ τὰ π᾿ ατοῦ πεποιθμζνα, ὅτι τε καὶ 

προχπῆρχε τῶν ἐκ τζχνθσ  

κεῶν, καὶ ὅτι ὡσ ἐβουλικθ, οὕτω καὶ 

γεγόναςι. νῦν δὲ  

παραγκωνιςάμενοι τὸ δίκαιον, καὶ τὴν 

ἐπιςτιμθν καὶ τὴν τζχνθν  

ἀτιμάςαντεσ, τὰ μετ᾿ ἐπιςτιμθσ καὶ τζχνθσ 

γεγονότα προςκυνοῦςι·  

καὶ τοῦ ποιιςαντοσ ἀνκρϊπου 

ἀποκνιςκοντοσ, τὰ π᾿ ατοῦ  

γενόμενα, ὡσ ἀκάνατα τιμῶςιν· ἅ, εἰ μὴ 

τφχοιεν τῆσ κακ᾿ μζραν  

ἐπιμελείασ, πάντωσ τῷ χρόνῳ διὰ τὴν 

φφςιν ἀφανίηονται. πῶσ δὲ οκ  

ἄν τισ ατοὺσ οἰκτειριςειε καὶ κατὰ τοῦτο, 

ὅτι βλζποντεσ ατοὶ τοὺσ  

μὴ βλζποντασ προςκυνοῦςι, καὶ ἀκοφοντεσ 

ατοὶ τοῖσ μὴ ἀκοφουςι  

προςεφχονται·  

καὶ ἔμψυχοι καὶ λογικοὶ κατὰ φφςιν ὄντεσ οἱ 

ειδϊλων από χρυςό, αςιμι,  

χαλκό, ςίδερο, πζτρα και ξφλο. Όλ' αυτά τα 

πράγματα από μόνα τουσ  

προκαλοφν αποςτροφι και από μόνα τουσ 

φανερϊνουν το βάκοσ τθσ πλάνθσ.  

Ζνα μόνο· λυπάται κανείσ εκείνουσ οι οποίοι 

ζχουν ξεγελαςτεί  

και παραςυρκεί απ' όλα αυτά.  

Διότι, ενϊ μιςοφν κανάςιμα το μοιχό που 

παραςφρει τθ γυναίκα τουσ,  

αντίκετα δεν ντρζπονται να κεοποιοφν αυτοφσ 

που διδάςκουν τθ μοιχεία.  

Και ενϊ απορρίπτουν ςαρκικι ςχζςθ με τθν 

αδελφι τουσ, όμωσ λατρεφουν  

αυτοφσ που το ζκαναν. Και ενϊ παραδζχονται ωσ 

κακό τθν παιδεραςτία,  

παρ' όλα αυτά λατρεφουν αυτοφσ που 

κατθγοροφνται ότι τθν ζκαναν.  

Γενικά, αυτά που απαγορεφουν οι νόμοι ςτουσ 

ανκρϊπουσ να τα κάνουν,  

αυτά δεν ντρζπονται να τ' αποδίδουν ωσ 

χαρακτθριςτικά των ψευτοκεϊν  

τουσ!  

Ζπειτα, προςκυνϊντασ τίσ πζτρεσ και τα ξφλα, δεν 

βλζπουν ότι όλα αυτά  

είτε τα πατοφν με τα πόδια είτε τα καίνε· 

δυςτυχϊσ, όμωσ, μερικά  

κομμάτια τουσ τα αναγορεφουν ςε κεότθτεσ. 

Αυτά που πριν από λίγο  

χρθςιμοποιοφςαν, τϊρα με μανία τα λαξεφουν 

και τα λατρεφουν.  

Δεν βλζπουν οφτε ςκζφτονται ότι λατρεφουν τθν 

τζχνθ του γλφπτθ και  

όχι κεοφσ.  

Όςο καιρό οι πζτρεσ είναι απελζκθτεσ και τα 

υλικά ακατζργαςτα, τόςο  

τα καταπατοφν και τα χρθςιμοποιοφν ακόμθ και 

ςτισ πιο εξευτελιςτικζσ  

εργαςίεσ. Μόλισ όμωσ ο τεχνίτθσ επιβάλλει ςτα 

υλικά αυτά τθ ςυμμετρία  

τθσ επιςτιμθσ του και χαράξει ς' αυτά τθ μορφι 
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ἄνκρωποι, τοὺσ μθδ᾿ ὅλωσ  

κινουμζνουσ, ἀλλὰ ἀψφχουσ ὄντασ, ὡσ 

κεοὺσ προςαγορεφουςι· καὶ τό  

γε καυμαςτόν, ὅτι οὓσ ατοὶ φυλάττουςιν 

π᾿ ἐξουςίαν ἔχοντεσ,  

τοφτοισ ὡσ δεςπόταισ δουλεφουςι; καὶ μι 

τοι νομίςῃσ ταῦτά με λζγειν  

ἁπλῶσ, ἠ ψεφδεςκαι κατ᾿ ατῶν· ἔςτι μὲν 

γὰρ καὶ τοῖσ ὀφκαλμοῖσ   

πίςτισ ἀπαντῶςα τοφτων, καὶ πάρεςτι τοῖσ 

βουλομζνοισ ὁρᾶν τὰ τοιαῦτα.  

14. Κρείττων δὲ μαρτυρία περὶ τοφτων ἐςτὶ 

καὶ παρὰ τῆσ κείασ  

γραφῆσ προδιδαςκοφςθσ ἄνωκεν καὶ 

λεγοφςθσ· «Σὰ εἴδωλα τῶν ἐκνῶν  

ἀργφριον καὶ χρφςιον, ἔργα χειρῶν 

ἀνκρϊπων. ὀφκαλμοὺσ ἔχουςι, καὶ  

οκ ὄψονται· ςτόμα ἔχουςι, καὶ ο 

λαλιςουςιν· ὦτα ἔχουςι, καὶ οκ  

ἀκοφςονται· ῥῖνασ ἔχουςι, καὶ οκ 

ὀςφρανκιςονται· χεῖρασ ἔχουςι, καὶ  

ο ψθλαφιςουςι· πόδασ ἔχουςι, καὶ ο 

περιπατιςουςιν· ο φωνιςουςιν  

ἐν τῷ λάρυγγι ατῶν. ὅμοιοι ατοῖσ 

γζνοιντο πάντεσ οἱ ποιοῦντεσ ατά».  

οδὲ προφθτικὴ δὲ τοφτων ἄπεςτι μζμψισ, 

ἀλλ᾿ ἔςτι καὶ ἐν τοφτοισ ὁ  

κατ᾿ ατῶν ἔλεγχοσ, λζγοντοσ τοῦ 

Πνεφματοσ· «Αἰςχυνκιςονται οἱ  

πλάςςοντεσ Κεόν, καὶ γλφφοντεσ πάντεσ 

μάταια· καὶ πάντεσ ὅκεν  

ἐγζνοντο, ἐξθράνκθςαν· καὶ κωφοὶ ἀπὸ 

ἀνκρϊπων ςυναχκιτωςαν  

πάντεσ, καὶ ςτιτωςαν ἅμα, καὶ 

ἐντραπιτωςαν καὶ αἰςχυνκιτωςαν ἅμα·  

»ὅτι ὤξυνε τζκτων ςίδθρον, καὶ ςκεπάρνῳ 

εἰργάςατο ατό, καὶ ἐν  

τερζτρῳ ἐρρφκμιςεν ατό, καὶ ἔςτθςεν 

ατὸ τῷ βραχίονι τῆσ ἰςχφοσ  

ατοῦ· καὶ πεινάςει καὶ ἀςκενιςει, καὶ ο 

μὴ πίῃ ὕδωρ.  

ενόσ άνδρα ι μιασ  

γυναίκασ, τότε ευγνωμονοφν τον τεχνίτθ και τα 

προςκυνοφν ωσ κεότθτεσ·  

ςαν να μθν ζδωςαν χριματα ςτον αγαλματοποιό 

για να τα αγοράςουν!  

Πολλζσ φορζσ μάλιςτα και ο ίδιοσ ο τεχνίτθσ των 

γλυπτϊν, ςαν να ξζχαςε  

ότι ο ίδιοσ τα ζφτιαξε, προςεφχεται ςτα δικά του 

ζργα! Αυτά που πριν  

από λίγο κομμάτιαηε και ςμίλευε, τά ίδια μετά 

τθν επεξεργαςία τουσ τα  

ονομάηει κεοφσ. Κα ζπρεπε, αν αυτά τα ζργα 

ιταν άξια καυμαςμοφ, να  

προτιμοφν τθν τζχνθ του δθμιουργοφ και όχι τα 

ίδια τα δθμιουργιματα.  

Διότι, δεν ςτολίηει οφτε κεοποιεί θ φλθ τθν τζχνθ, 

αλλά θ τζχνθ τθν φλθ.  

Κα ιταν πιο δίκαιο να προςκυνοφν τον τεχνίτθ 

των αγαλμάτων και όχι  

τα δθμιουργιματά του. Για δφο λόγουσ, πρϊτα 

γιατί αυτόσ υπιρχε πριν  

τα γλυπτά-κεοφσ κι ζπειτα διότι τα ζφτιαξε όπωσ 

αυτόσ ικελε. Σϊρα όμωσ  

άφθςαν ςτθν άκρθ το δίκαιο και περιφρόνθςαν 

τθν επιςτιμθ και τθν  

τζχνθ· προςκυνοφν πλζον τα δθμιουργιματα τθσ 

επιςτιμθσ και τζχνθσ.  

Και ενϊ πεκαίνει ο άνκρωποσ καταςκευαςτισ των 

ειδϊλων, τα ζργα του  

τα τιμοφν ωσ ακάνατα. Κι αυτά όμωσ, αν δεν τα 

φροντίςουν κακθμερινά,  

με τθν πάροδο του χρόνου, λόγω του υλικοφ 

καταςκευισ τθσ,  

καταςτρζφονται. Πϊσ, λοιπόν, δεν κα τουσ 

λυπόταν κανείσ και ςτο εξισ:  

αυτοί που βλζπουν προςκυνοφν τουσ τυφλοφσ, κι 

αυτοί που ακοφν  

προςεφχονται ςτουσ κωφοφσ.  

Δυςτυχϊσ, οι άνκρωποι, που ζχουν από τθ φφςθ 

τουσ ψυχι και λογικι,  

ονομάηουν κεοφσ αυτοφσ που δεν κινοφνται 
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»ξφλον γὰρ ἐκλεξάμενοσ τζκτων, ἔςτθςεν 

ατὸ ἐν μζτρῳ, καὶ ἐν κόλλῃ  

ἐρρφκμιςεν ατό, καὶ ἐποίθςεν ατὸ ὡσ 

μορφὴν ἀνδρὸσ καὶ ὡσ  

ὡραιότθτα ἀνκρϊπου, ἔςτθςεν ατὸ ἐν 

οἴκῳ ὃ ἔκοψε ξφλον ἐκ τοῦ  

δρυμοῦ, ὃ ἐφφτευςεν ὁ Κφριοσ, καὶ ετὸσ 

ἐμικυνεν, ἵνα ᾖ ἀνκρϊποισ εἰσ  

καῦςιν, καὶ λαβὼν ἀπ᾿ ατοῦ κερμανκῇ. 

καὶ καφςαντεσ ἔπεψαν ἄρτουσ  

ἐπ᾿ ατῷ, τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάςαντο εἰσ 

κεοφσ, καὶ προςεκφνθςαν ατοῖσ,  

οὗ τὸ ἣμιςυ ατοῦ κατζκαυςαν πυρί. καὶ 

ἐπὶ τοῦ μίςεοσ ατοῦ κρζασ  

ὀπτιςασ, ἔφαγε καὶ ἐνεπλιςκθ· καὶ 

κερμανκεὶσ εἶπεν· Ἡδφ μοι, ὅτι  

ἐκερμάνκθν, καὶ εἶδον πῦρ».  

τὸ «δὲ λοιπὸν προςεκφνει λζγων· ξζλου 

με, ὅτι Κεόσ μου εἶ ςφ. οκ  

ἔγνωςαν φρονῆςαι, ὅτι ἀπθμαυρϊκθςαν 

τοῦ βλζπειν τοῖσ ὀφκαλμοῖσ  

ατῶν, καὶ τοῦ νοῆςαι τῇ καρδίᾳ· καὶ οκ 

ἀνελογίςατο ἐν τῇ καρδίᾳ  

ατοῦ, οδὲ ἀνελογίςατο τῇ ψυχῇ ατοῦ, 

οδὲ ἔγνω τῇ φρονιςει, ὅτι  

τὸ ἣμιςυ ατοῦ κατζκαυςεν ἐν πυρὶ καὶ 

ἔπεψεν ἐπὶ τῶν ἀνκράκων  

ατοῦ ἄρτουσ»· καὶ «ὀπτιςασ κρζασ ἔφαγε, 

καὶ τὸ λοιπὸν ατοῦ εἰσ  

βδζλυγμα ἐποίθςε, καὶ προςκυνοῦςιν 

ατό.  

»γνῶτε, ὅτι ςποδὸσ  καρδία ατῶν, καὶ 

πλανῶνται, καὶ οδεὶσ  

δφναται ἐξελζςκαι τὴν ψυχὴν ατῶν. ἴδετε, 

καὶ οκ ἐρεῖτε, ὅτι ψεῦδοσ  

ἐν τῇ δεξιᾶ μου».  

πῶσ οὖν οκ ἄκεοι παρὰ πςι κρικεῖεν οἱ 

καὶ παρὰ τῆσ κείασ γραφῆσ  

ἀςεβείασ κατθγοροφμενοι; ἠ πῶσ οκ ἂν 

εἶεν κακοδαίμονεσ οἱ οὕτω  

φανερῶσ ἐλεγχόμενοι τὰ ἄψυχα 

κακόλου και δεν ζχουν ψυχι.  

Και δεν είναι το πιο παράδοξο, αυτοφσ που οι 

ίδιοι εξουςιάηουν  

ς' αυτοφσ να είναι υπόδουλοι ςαν αφεντικά τουσ; 

Και μθ κεωρείσ ότι αυτά  

που λζω ςε βάροσ τουσ είναι ψευδι και αβάςιμα· 

είναι ολοφάνερθ θ  

αξιοπιςτία τουσ· μποροφν εφκολα να τθ 

διαπιςτϊςουν όςοι το επικυμοφν.  

Γιά όλα αυτά υπάρχει θ καλφτερθ μαρτυρία από 

τθν Αγία Γραφι που  

διδάςκει και λζει: «Σα αγάλματα των 

ειδωλολατρικϊν λαϊν είναι από  

αςιμι και χρυςάφι, ανκρϊπινα καταςκευάςματα. 

Ζχουν μάτια αλλά δεν  

βλζπουν· ζχουν ςτόμα, αλλά δεν μιλοφν· ζχουν 

αυτιά αλλά δεν ακοφν·  

ζχουν μφτθ αλλά δεν οςφραίνονται. Ζχουν χζρια 

αλλά δεν μποροφν να  

ψθλαφίςουν· πόδια ζχουν και δεν περπατοφν· 

δεν μποροφν ν' αρκρϊςουν  

φωνι. Όςοι τα καταςκευάηουν ομοιάηουν ς' όλα 

μ' αυτά». (Ψαλμόσ 113)  

Αυτά τα είδωλα τα καταδικάηουν οι προφιτεσ με 

ελεγκτικό λόγο του  

γίου Πνεφματοσ: «Κα ντραποφν αυτοί που 

πλάκουν κεοφσ και μάταια  

καταςκευάηουν είδωλα· όλοι οι ψευτοκεοί, απ' 

όποιον κι αν φτιάχτθκαν,  

ξεράκθκαν κι εξαφανίςτθκαν. Κι όςοι από τουσ 

ανκρϊπουσ είναι κουφοί  

πνευματικά και επιμζνουν ςτιν πλάνθ, ασ 

ςυγκεντρωκοφν όλοι μαηί·  

κα ντραποφν για τθν πλάνθ τουσ και τουσ 

ψευτοκεοφσ τουσ.  

»Να, πϊσ ζγιναν οι κεοί τουσ!  ςιδεράσ λεπταίνει 

το ςίδερο, με το ςφυρί  

το κατεργάηεται, το τρυπά κατάλλθλα με το 

τρυπάνι και το ςτινει όρκιο.  

Σο δουλεφει με τθ δφναμθ των χεριϊν του· και 

μάλιςτα νθςτικόσ,  
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κρθςκεφοντεσ ἀντὶ τῆσ ἀλθκείασ;  

ποία δὲ τοφτοισ ἐλπίσ, ἠ τίσ ἂν ατοῖσ 

γζνοιτο ςυγγνϊμθ, πεποικόςιν  

ἐπὶ τὰ ἄλογα καὶ ἀκίνθτα, ἃ ἀντὶ τοῦ 

ἀλθκινοῦ Κεοῦ ςζβουςιν;  

15. Εἴκε γάρ, εἴκε κἂν χωρὶσ ςχιματοσ 

ατοῖσ τοὺσ κεοὺσ ἔπλαττεν ὁ  

τεχνίτθσ, ἵνα μὴ τῆσ ἀναιςκθςίασ φανερὸν 

ἔχωςι τὸν ἔλεγχον.  

πζκλεψαν γὰρ ἂν τὴν πόνοιαν τῶν 

ἀκεραίων, ὡσ αἰςκομζνων τῶν  

εἰδϊλων, εἰ μὴ τὰ ςφμβολα τῶν 

αἰςκιςεων, οἷον ὀφκαλμοὺσ καὶ ῥῖνασ  

καὶ ὦτα καὶ χεῖρασ καὶ ςτόμα εἶχον 

ἀκινιτωσ κείμενα πρὸσ τὴν τῆσ  

αἰςκιςεωσ χρῆςιν καὶ τὴν τῶν αἰςκθτῶν 

ἀντίλθψιν.  

νῦν δὲ ἔχοντεσ οκ ἔχουςι καὶ ςτικοντεσ ο 

ςτικουςι, καὶ κακεηόμενοι  

ο κακζηονται. ο γὰρ ἔχουςι τοφτων τὴν 

ἐνζργειαν, ἀλλ᾿ ὡσ ὁ πλάςασ  

κζλθςεν, οὕτω καὶ μζνουςι κείμενοι, 

Κεοῦ μὲν γνϊριςμα μθδὲν  

παρζχοντεσ, ἄψυχοι δὲ κακόλου μόνον 

ἀνκρϊπου τζχνῃ φαινόμενοι  

τεκζντεσ.  

Εἴκε δὲ καὶ οἱ τῶν τοιοφτων ψευδοκζων 

κιρυκεσ καὶ μάντεισ, ποιθταὶ  

λζγω καὶ ςυγγραφεῖσ, ἁπλῶσ κεοὺσ ατοὺσ 

εἶναι γεγραφικειςαν· ἀλλὰ  

μὴ καὶ τὰσ πράξεισ ατῶν πρὸσ ἔλεγχον 

ἀκεότθτοσ καὶ αἰςχροποιοῦ  

πολιτείασ ἀναγεγραφικειςαν. δφναντο 

γὰρ καὶ μόνῳ τῷ τῆσ  

κεότθτοσ ὀνόματι τὴν ἀλικειαν 

φαρπάςαι, μλλον δὲ τοὺσ πολλοὺσ  

ἀπὸ τῆσ ἀλθκείασ πλανῆςαι.  

νῦν δὲ ἔρωτασ καὶ ἀςελγείασ διθγοφμενοι 

τοῦ Διόσ, καὶ παιδοφκορίασ  

τῶν ἄλλων, καὶ ηθλοτυπίασ πρὸσ δονὴν 

τῶν κθλειῶν, καὶ φόβουσ καὶ  

αποκαμωμζνοσ και διψαςμζνοσ.  

»Σο ίδιο και ο ξυλουργόσ· διαλζγει το ξφλο, 

απλϊνει το μζτρο του, το  

κόβει, το κολλά και το διαρρυκμίηει. Ζτςι δίνει ς' 

αυτό μορφι ωραίου  

άνδρα και το ςτινει ςτο ναό. Ο ξυλουργόσ ζκοψε 

ξφλο από το δάςοσ, το  

οποίο όμωσ ο Κφριοσ το φφτεψε, θ βροχι το 

πότιςε και το μεγάλωςε· ζτςι  

ϊςτε να το χρθςιμοποιιςουν οι άνκρωποι να 

κερμανκοφν με τθ φωτιά.  

Καίγοντάσ το, ζψθςαν ψωμί πάνω ς' αυτό, ενϊ 

από ζνα κομμάτι του οι  

γλφπτεσ ζφτιαξαν είδωλα κεϊν και τα 

προςκφνθςαν.  

Ζτςι λοιπόν το μιςό ξφλου του ειδϊλου το 

ζκαψαν ςτθ φωτιά· και ςτο  

μιςό ζψθςαν κρζασ, ζφαγαν και χόρταςαν· 

ηεςτάκθκαν και είπαν:  

Ευχάριςτο πράγμα θ κερμότθτα και θ κζα τθσ 

φωτιάσ».  

»Σο υπόλοιπο ξφλο το προςκυνοφςε λζγοντασ: 

βοικθςζ με, επειδι είςαι  

κεόσ. Δεν είχαν ςφνεςθ, διότι ςκοτίςκθκαν ϊςτε 

να μθ βλζπουν τα μάτια  

τθσ ψυχισ τουσ και να καταλαβαίνουν με το νου. 

Ο ξυλουργόσ που ςκάλιςε  

το είδωλο δεν ςκζφτθκε με το νου οφτε με τθν 

ψυχι οφτε με τθ ςτοιχειϊδθ  

ςφνεςθ ότι το μιςό ξφλο το ζκαψε για να 

κερμανκεί και ζψθςε ςϋ αυτό  

ψωμιά· ζψθςε και κρζασ και ζφαγε. Σο υπόλοιπο 

ξφλο το ζκανε βδελυρό  

είδωλο και το προςκυνοφν.  

»Μάκετε ότι θ καρδιά τουσ είναι ςτάχτθ και 

βρίςκονται ςτθν πλάνθ·  

κανείσ δεν μπορεί να τουσ ςϊςει. Δζςτε ςεισ που 

φτιάξατε τα είδωλα·  

δεν κα πείτε ότι με το δεξί μασ χζρι κάναμε 

ψεφτικα είδωλα;». (Θςαΐασ, 44).  

Πϊσ λοιπόν δεν κα ελεγχκοφν ωσ άκεοι μπροςτά 
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δειλίασ, καὶ τὰσ ἄλλασ κακίασ, οδὲν ἄλλο 

ἠ ἑαυτοὺσ ἐλζγχουςιν, ὅτι ο  

μόνον ο περὶ κεῶν διθγοῦνται, ἀλλ᾿ οδὲ 

περὶ ἀνκρϊπων ςεμνῶν,  

περὶ δὲ αἰςχρῶν καὶ τοῦ καλοῦ μακρὰν 

ὄντων μυκολογοῦςιν.  

16. Ἀλλ᾿ ἴςωσ περὶ τοφτων οἱ δυςςεβεῖσ ἐπὶ 

τὴν ἰδιότθτα τῶν ποιθτῶν  

καταφεφξονται, λζγοντεσ τῶν ποιθτῶν 

ἴδιον εἶναι χαρακτῆρα τὰ μὴ  

ὄντα πλάττεςκαι καὶ ψεφδεςκαι περὶ 

μφκων εἰσ δονὴν τῶν ἀκουόντων,  

οὗ χάριν καὶ τὰ περὶ κεῶν ατοὺσ 

πεποιθκζναι φιςουςιν. ἀλλ᾿ αὕτθ καὶ  

πάντων μλλον  πρόφαςισ ατοῖσ ἕωλοσ 

δειχκιςεται ἀφ᾿ ὧν ατοὶ  

περὶ τοφτων ἔχουςι δόξαν καὶ προτίκενται.  

εἰ γὰρ τὰ παρὰ ποιθταῖσ ἐςτι πλάςματα καὶ 

ψευδῆ, ψευδὴσ ἂν εἴθ καὶ  

ατὴ  περὶ τοῦ Διὸσ καὶ Κρόνου καὶ Ἥρασ 

καὶ Ἄρεωσ καὶ τῶν ἄλλων  

ὀνομαςία. ἴςωσ γάρ, ὡσ ατοί φαςι, καὶ τὰ 

ὀνόματα πζπλαςται, καὶ  

οκ ἔςτι μὲν ὅλωσ Ηεφσ, οδὲ Κρόνοσ, οδὲ 

Ἄρθσ· πλάττονται δὲ  

τοφτουσ ὡσ ὄντασ οἱ ποιθταὶ πρὸσ ἀπάτθν 

τῶν ἀκουόντων.  

πλαττόντων δὲ τῶν ποιθτῶν τὰ μὴ ὄντα, 

πῶσ ὡσ ὄντασ ατοὺσ  

κρθςκεφουςιν; ἠ ἴςωσ γὰρ ἂν πάλιν 

φιςουςι, τὰ μὲν ὀνόματα ο  

πλάττονται, τὰσ δὲ πράξεισ ψεφδονται κατ᾿ 

ατῶν; ἀλλὰ καὶ τοῦτο  

οδὲν ἥττον πρὸσ ἀπολογίαν ατῶν οκ 

ἀςφαλζσ. εἰ γὰρ τὰσ πράξεισ  

ἐψεφςαντο, ἐψεφςαντο πάντωσ καὶ τὰ 

ὀνόματα, ὧν καὶ τὰσ πράξεισ  

εἶναι διθγιςαντο. ἠ εἰ ἀλθκεφουςι περὶ τὰ 

ὀνόματα, ἀλθκεφουςι καὶ  

περὶ τὰσ πράξεισ ἐξ ἀνάγκθσ.  

ἄλλωσ τε οἱ εἶναι τοφτουσ κεοὺσ 

ς' όλουσ όςοι κεωροφνται  

και από τθν ίδια τθν Αγία Γραφι αςεβείσ; Ι πϊσ 

δεν είναι κακότυχοι  

όςοι τόςο φανερά αποδεικνφεται ότι λατρεφουν 

τα άψυχα αντί τα  

αλθκινά; Σί ελπίδα ζχουν και ποιόσ μπορεί να 

τουσ ςυγχωριςει, αφοφ  

πιςτεφουν ςε μθ λογικά και ψεφτικα όντα, αντί να 

προςκυνοφν τον  

αλθκινό Κεό;  

Μακάρι ο τεχνίτθσ να ζφτιαχνε τουσ κεοφσ τουσ 

χωρίσ μορφι, ϊςτε να μθν  

είναι ολοφάνερθ θ απόδειξθ τθσ αδιαντροπιάσ 

τουσ.  

Διότι κα ξεγελοφςαν τουσ απλοϊκοφσ ότι δικεν τα 

είδωλα καταλαβαίνουν,  

αν βζβαια τα αιςκθτιρια όργανά τουσ (μάτια, 

μφτεσ, αυτιά, χζρια και  

ςτόμα) δεν ιταν ανίκανα να κινθκοφν και να 

χρθςιμοποιιςουν τισ  

αιςκιςεισ τουσ για ν' αντιλθφκοφν τα αιςκθτά 

αντικείμενα.  

Σϊρα όμωσ τα είδωλα ζχουν αιςκθτιρια χωρίσ να 

αιςκάνονται, πόδια  

χωρίσ να ςτζκονται, και ενϊ κάκονται δεν 

κάκονται. Διότι δεν ζχουν τθν  

ενζργεια των αιςκθτθρίων, αλλά μζνουν ακίνθτοι 

ωσ κεοί όπωσ κζλθςε ο  

καταςκευαςτισ τουσ Δεν ζχουν κανζνα γνϊριςμα 

του Κεοφ, εντελϊσ  

άψυχοι, όπωσ τουσ ζφτιαξε ο τεχνίτθσ.  

Μακάρι οι κιρυκεσ και μάντεισ αυτϊν των κεϊν, 

εννοϊ τουσ ποιθτζσ και  

ςυγγραφείσ, να τουσ ονομάτιηαν απλά ωσ κεοφσ 

και τίποτε άλλο· να μθν  

ανζφεραν κακόλου τισ πράξεισ τουσ, διότι αυτζσ 

αποδεικνφουν ότι δεν  

είναι κεοί και ότι είναι αιςχρι θ ηωι τουσ. Γιατί, 

και με μόνο τθν  

αναφορά ςτο όνομα "κεόσ", μπορεί να γίνει 

υποκλοπι τθσ αλικειασ και να  
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μυκολογιςαντεσ ἴςαςιν ἀλθκῶσ καὶ ἃ  

δεῖ κεοὺσ πράττειν, καὶ οκ ἄν ποτε τὰσ 

ἀνκρϊπων κεοῖσ προςάψοιεν  

ἐννοίασ· ὥςπερ οδὲ τὸ τοῦ πυρὸσ ἔργον 

τῷ ὕδατί τισ ἀνακιςει· τὸ μὲν  

γὰρ καίει, τὸ δὲ ἔμπαλιν τὴν οςίαν ἔχει 

ψυχράν. εἰ μὲν οὖν αἱ πράξεισ  

εἰςὶ κεῶν ἄξιαι, κεοὶ ἂν εἶεν καὶ οἱ τοφτων 

ἐργάται· εἰ δὲ ἀνκρϊπων  

ἐςτὶ καὶ ἀνκρϊπων ο καλῶν τὸ μοιχεφειν 

καὶ τὰ προειρθμζνα ἔργα,  

ἄνκρωποι ἂν εἶεν οἱ ταῦτα πράξαντεσ, καὶ 

ο κεοί.  

κατ᾿ ἀλλιλουσ γὰρ ταῖσ οςίαισ καὶ τὰσ 

πράξεισ εἶναι χρι, ἵνα καὶ ἐκ τῆσ  

ἐνεργείασ ὁ πράξασ μαρτυρθκῇ, καὶ ἐκ τῆσ 

οςίασ  πρξισ γνωςκῆναι  

δυνθκῇ. ὥςπερ οὖν εἴ τισ, διαλεγόμενοσ 

περὶ ὕδατοσ καὶ πυρόσ, καὶ τὰσ  

τοφτων ἐνεργείασ ἀπαγγζλλων, οκ ἂν εἶπε 

τὸ μὲν ὕδωρ καίειν, τὸ δὲ  

πῦρ ψφχειν· οδ᾿ εἴ τισ περὶ λίου καὶ γῆσ 

διθγεῖτο, ἔλεγεν ἂν τὴν μὲν  

γῆν φωτίηειν, τὸν δὲ ἣλιον βοτάνασ καὶ 

καρποὺσ ςπείρεςκαι, ἀλλὰ καὶ  

λζγων, πςαν παραπλθξίαν περζβαλεν·  

οὕτωσ οκ ἂν οἱ παρ᾿ ατοῖσ ςυγγραφεῖσ, 

καὶ μάλιςτα ὁ πάντων  

ἐξοχϊτατοσ ποιθτισ, εἴπερ ᾔδειςαν κεοὺσ 

εἶναι τὸν Δία καὶ τοὺσ  

ἄλλουσ, τοιαφτασ ατοῖσ περιζκθκαν 

πράξεισ, αἳ μὴ εἶναι κεοὺσ ατοὺσ  

ἐλζγχουςιν, ἀλλὰ μλλον ἀνκρϊπουσ εἶναι, 

καὶ ἀνκρϊπουσ ο  

ςϊφρονασ.  

ἠ εἰ ἐψεφςαντο ὡσ ποιθταί, καὶ ςὺ τοφτων 

καταψεφδῃ, διὰ τί μὴ καὶ ἐπὶ  

τῆσ ἀνδρείασ τῶν ρϊων ἐψεφςαντο, καὶ 

ἀντὶ μὲν ἀνδρείασ ἀςκζνειαν,  

ἀντὶ δὲ ἀςκενείασ ἀνδρείαν ἐπλάςαντο; 

ἔδει γὰρ ὥςπερ ἐπὶ τοῦ Διὸσ  

ξεγελαςτοφν πολλοί.  

Σϊρα όμωσ, οι ποιθτζσ διθγοφνται τουσ ζρωτεσ 

και τισ αιςχότθτεσ του Δία,  

τισ παιδεραςτίεσ των υπολοίπων, τίσ ερωτικζσ 

ηθλοτυπίεσ των γυναικϊν,  

τουσ φόβουσ, τισ δειλίεσ και τισ άλλεσ κακίεσ. Μ' 

όλα αυτά όμωσ  

ςτιγματίηουν τον εαυτό τουσ, ότι όχι μόνο για 

κεοφσ δεν διθγοφνται αλλ'  

οφτε για ςεμνοφσ ανκρϊπουσ και πλάκουν 

μφκουσ αιςχροφσ και κακοφσ.  

Μςωσ όμωσ, για να δικαιολογθκοφν οι αςεβείσ, να 

χρθςιμοποιιςουν τθν  

ιδιότθτα των ποιθτϊν λζγοντασ ότι ζχουν το 

δικαίωμα να πλάκουν  

ανφπαρκτα πράγματα και ψεφτικουσ μφκουσ για 

ευχαρίςτθςθ των  

ακροατϊν. Χάρθ ς' αυτό ζπλαςαν και τα ςχετικά 

με τουσ κεοφσ. Κι αυτι  

όμωσ θ δικαιολογία κα φανεί μετζωρθ απ' όλουσ 

τουσ μφκουσ που  

αραδιάηουν για τουσ κεοφσ.  

Διότι, αν όλα όςα λζνε οι ποιθτζσ είναι 

μυκεφματα, τότε ψεφτικο κα ιταν  

και το όνομα του Δία, του Κρόνου, τθσ Ιρασ και 

των υπόλοιπων κεϊν.  

Μςωσ βζβαια, όπωσ λζνε αυτοί, και τα ονόματα να 

είναι πλαςτά και ςτθν  

πραγματικότθτα δεν υπάρχει κακόλου Δίασ ι 

Κρόνοσ ι Άρθσ. Σουσ  

δθμιουργοφν οι ποιθτζσ, για να ξεγελοφν τουσ 

ακροατζσ τουσ.  

Εφόςον όμωσ οι ποιθτζσ πλάκουν αυτοφσ που δεν 

υπάρχουν, πϊσ κα τουσ  

κεωροφμε αλθκινοφσ κεοφσ; Ι μιπωσ κα μασ 

πουν ότι δεν πλάκουν ψευδι  

ονόματα, αλλά ψευδείσ πράξεισ ςε βάροσ τουσ; Κι 

αυτό όμωσ δεν αποτελεί  

ιςχυρό επιχείρθμα για να τουσ απαλλάξει ςτθν 

απολογία τουσ. Διότι, αν  

πλάκουν ψεφτικεσ πράξεισ, ψεφτικα κα είναι και 
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καὶ τῆσ Ἥρασ, οὕτω καὶ τοῦ μὲν Ἀχιλλζωσ 

ἀνανδρίαν καταψεφςαςκαι,  

τοῦ δὲ Κερςίτου δφναμιν καυμάςαι· καὶ 

τοῦ μὲν δυςςζωσ ἀςυνεςίαν  

διαβαλεῖν, τοῦ δὲ Νζςτοροσ 

παραφροςφνθν πλάςαςκαι· καὶ τοῦ μὲν  

Διομιδουσ καὶ Ἕκτοροσ γυναικείασ 

πράξεισ, τῆσ δὲ κάβθσ ἀνδρείαν  

μυκολογῆςαι. ἐπὶ πάντων γάρ, ὡσ ατοὶ 

λζγουςιν, ἔδει τοὺσ ποιθτὰσ  

πλάττεςκαι καὶ ψεφδεςκαι.  

νῦν δὲ τοῖσ μὲν ἀνκρϊποισ τὴν ἀλικειαν 

ἐφφλαξαν, τῶν δὲ λεγομζνων  

κεῶν οκ ἐφοβικθςαν καταψεφδεςκαι. 

καὶ τοῦτο γὰρ ἄν τισ ατῶν  

εἴποι, ἐν μὲν ταῖσ περὶ ἀςελγείασ ατῶν 

πράξεςι ψεφδονται· ἐν δὲ τοῖσ  

ἐπαίνοισ, ὅταν πατζρα κεῶν καὶ ὕπατον καὶ 

λφμπιον καὶ ἐν ορανῷ  

βαςιλεφοντα λζγωςι τὸν Δία, ο 

πλάττονται, ἀλλ᾿ ἀλθκεφοντεσ  

λζγουςι.  

τοῦτον δὲ ο μόνοσ ἐγϊ, ἀλλὰ καὶ πσ 

ὅςτισ ἐλζγξειε κατ᾿ ατῶν εἶναι  

τὸν λόγον. πάλιν γὰρ ταῖσ πρϊταισ 

ἀποδείξεςιν  ἀλικεια κατ᾿ ατῶν  

φανιςεται. αἱ μὲν γὰρ πράξεισ ἀνκρϊπουσ 

ατοὺσ εἶναι ἐλζγχουςι, τὰ  

δὲ ἐγκϊμια πὲρ τὴν ἀνκρϊπων ἐςτὶ 

φφςιν· ἑκάτερον δὲ τοφτων  

ἀκατάλλθλόν ἐςτι πρὸσ ἑαυτό· οὔτε γὰρ 

τῶν ἐν ορανοῖσ ἴδιόν ἐςτι  

τοιαῦτα πράττειν, οὔτε τοὺσ τὰ τοιαῦτα 

πράττοντασ πονοεῖν τισ  

δφναται κεοφσ.  

17. Σί οὖν πολείπεται νοεῖν, ἠ ὅτι τὰ μὲν 

ἐγκϊμια ψευδῆ καὶ  

κεχαριςμζνα τυγχάνει, αἱ δὲ πράξεισ 

ἀλθκεφονται κατ᾿ ατῶν; καὶ  

τοῦτο ἀλθκὲσ ἐκ τῆσ ςυνθκείασ ἄν τισ 

ἐπιγνϊςεται. οδεὶσ γὰρ  

τα ονόματα των  

πρωταγωνιςτϊν. Σο αντίκετο: αν λζνε αλικεια 

ςτα ονόματα, οπωςδιποτε  

αλθκινζσ κα είναι και οι πράξεισ.  

Άλλωςτε αυτοί που πλάκουν τουσ μφκουσ των 

κεϊν γνωρίηουν πολφ καλά  

και ποιά πρζπει να είναι τα ζργα τουσ. Ποτζ δεν 

κα απζδιδαν ανκρϊπινεσ  

ιδιότθτεσ ςτουσ κεοφσ· όπωσ δεν αποδίδει κανείσ 

τθν ιδιότθτα τθσ φωτιάσ  

ςτο νερό· θ μία είναι καυτι και το άλλο ψυχρό. Αν 

οι πράξεισ των κεϊν  

είναι αντάξιζσ τουσ, τότε κα ιταν κεοί και όςοι τισ 

ζκαμαν. Αν όμωσ  

οι πράξεισ τθσ μοιχείασ και οι παρόμοιεσ 

χαρακτθρίηουν κακοφσ  

ανκρϊπουσ, τότε οι δράςτεσ τουσ είναι άνκρωποι 

και όχι κεοί.  

Διότι οι πράξεισ πρζπει να ςυμφωνοφν με τθ 

φφςθ του δράςτθ τουσ· ϊςτε  

θ ενζργεια να φανερϊςθ τον δράςτθ και θ πράξθ 

να γίνει αντιλθπτι από  

τθν ουςία τθσ. Όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει με 

κάποιον που μιλάει για το νερό  

και τθ φωτιά· αναφζροντασ τισ ενζργειζσ τουσ, 

δεν λζει ότι το νερό καίει  

οφτε ότι θ φωτιά ψυχραίνει. Παρόμοια, ςχετικά 

με τον ιλιο και τθ γθ, δεν  

λζει ότι θ γθ φωτίηει και ο ιλιοσ βγάηει βότανα 

και καρποφσ· αν ζλεγε κάτι  

τζτοιο, κα ξεπερνοφςε κάκε τρζλα.  

Ζτςι λοιπόν οι δικοί τουσ ποιθτζσ και μάλιςτα ο 

πιο ςπουδαίοσ (εννοεί  

τον Όμθρο), αν πίςτευαν ότι ο Δίασ και οι λοιποί 

είναι κεοί, δεν κα τουσ  

απζδιδαν τζτοιου είδουσ πράξεισ. Διότι αυτζσ 

αποδείχνουν ότι δεν είναι  

κεοί αλλά περιςςότερο άνκρωποι, καί μάλιςτα 

χωρίσ αρετι.  

Αν όμωσ κατθγορείσ τουσ ποιθτζσ ότι λόγω  τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ λζνε ψζματα,  
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ἐγκωμιάηων τινά, καὶ κατθγορεῖ τῆσ τοφτου 

πολιτείασ· ἀλλὰ μλλον  

οἷσ εἰςιν αἱ πράξεισ αἰςχραί, τοφτουσ διὰ 

τὸν ἐκ τοφτων ψόγον  

ἐπαίρουςι τοῖσ ἐγκωμίοισ, ἵνα τῇ τοφτων 

περβολῇ τοὺσ ἀκοφοντασ  

ἀπατιςαντεσ ἐπικρφψωςι τὴν ἐκείνων 

παρανομίαν.  

ὥςπερ οὖν εἴ τισ, ἐγκωμιάςαι τινὰ 

προκζμενοσ, μὴ ερίςκοι μὲν ἐκ  

πολιτείασ μθδὲ ἐξ ἀρετῆσ τῆσ ψυχῆσ τὴν 

πρόφαςιν τῶν ἐγκωμίων διὰ  

τὴν ἐν τοφτοισ αἰςχφνθν, ἄλλωσ δὲ ατοὺσ 

ἐπαίροι, τὰ πὲρ ατοὺσ  

ατοῖσ χαριηόμενοσ· οὕτω καὶ οἱ παρ᾿ 

ατοῖσ καυμαςτοὶ ποιθταί,  

δυςωποφμενοι ἐπὶ ταῖσ αἰςχραῖσ πράξεςι 

τῶν λεγομζνων παρ᾿ ατοῖσ  

κεῶν, τὸ πὲρ ἄνκρωπον ατοῖσ 

προςῆψαν ὄνομα, οκ εἰδότεσ ὅτι ο  

ταῖσ πὲρ ἄνκρωπον πονοίαισ 

ἐπιςκιάςουςιν ατῶν τὰ ἀνκρϊπινα,  

ἀλλὰ μλλον τοῖσ ἀνκρωπίνοισ ατῶν 

ἐλαττϊμαςι τὰσ Κεοῦ ἐννοίασ  

μὴ ἁρμόηειν ατοῖσ διελζγξουςι.  

καὶ ἔγωγε νομίηω καὶ παρὰ γνϊμθν ατοῖσ 

εἰρῆςκαι τὰ τοφτων πάκθ  

καὶ τὰσ τοφτων πράξεισ. ἐπειδὴ γὰρ τὴν τοῦ 

Κεοῦ ἀκοινϊνθτον, ὡσ  

εἶπεν  γραφι, προςθγορίαν καὶ τιμὴν τοῖσ 

οκ οὖςι κεοῖσ, ἀλλ᾿  

ἀνκρϊποισ κνθτοῖσ ἐςποφδαηον ἀνακεῖναι, 

καὶ μζγα καὶ δυςςεβὲσ ἤν τὸ  

π᾿ ατῶν τολμϊμενον, τοφτου ἕνεκεν καὶ 

ἄκοντεσ πὸ τῆσ ἀλθκείασ  

ναγκάςκθςαν τὰ τοφτων ἐκκζςκαι πάκθ, 

ἵνα τοῖσ μετὰ ταῦτα τὰ  

τοφτων πάκθ πρὸσ ἔλεγχον τοῦ μὴ εἶναι 

τοφτουσ κεοὺσ ἐν ταῖσ περὶ  

ατῶν γραφαῖσ κείμενα πςι φαίνθται.  

18. Σίσ οὖν ἀπολογία, τίσ ἀπόδειξισ περὶ 

γιατί να μθ λζνε ψζματα και για τα κατορκϊματα 

των θρϊων; Να πλάκουν,  

δθλαδι, δειλία αντί για ανδρεία και το 

αντίςτροφο; Ζπρεπε όπωσ είπαν  

ψζματα για τον Δία και τθν Ιρα, ζτςι να 

προςάπτουν ψευδϊσ ςτον  

Αχιλλζα δειλία,  

ενϊ ςτο Κερςίτθ (ο πιο δειλόσ Ζλλθνασ ςτθν 

εκςτρατεία  

τθσ Σροίασ) δφναμθ· να ςυκοφαντοφν τον 

Οδυςςζα για επιπολαιότθτα  

και τον ςοφό Νζςτορα για παρανοϊκότθτα. Να 

διθγοφνται για τον  

Διομιδθ και τον Ζκτορα γυναικείεσ (δειλζσ) 

πράξεισ, ενϊ για τθν Εκάβθ  

(γυναίκα του Πριάμου που δείλιαςε ςτθν 

αιχμαλωςία τθσ) ανδρεία.  

Εφόςον λζνε αυτοί ότι οι ποιθτζσ πλάκουν 

ψζμματα, κα ζπρεπε για όλεσ  

τισ περιπτϊςεισ να το κάνουν.  

Σϊρα όμωσ ςυμβαίνει το εξισ ςτουσ ποιθτζσ : ενϊ 

για τουσ ανκρϊπουσ λζνε  

τθν αλικεια, δεν διςτάηουν να λζνε ψζματα για 

τουσ δικεν κεοφσ. Μςωσ,  

βζβαια, να πει κάποιοσ ότι λζνε ψζματα για τισ 

αδιάντροπεσ πράξεισ τουσ·  

ενϊ, αντίκετα, λζνε τθν αλικεια ςτουσ επαίνουσ, 

όταν υμνοφν τον Δία ότι  

κυβερνά ςτον Όλυμπο και τον ουρανό ωσ 

πατζρασ και ανϊτεροσ όλων των κεϊν.  

Σθν αλικεια αυτοφ του ςυλλογιςμοφ μπορεί να 

τθν καταρρίψει ο κακζνασ,  

όχι μόνον εγϊ. Με τα πρϊτα επιχειριματα κα 

λάμψει ςε βάροσ τουσ θ  

αλικεια. Διότι οι πράξεισ που διθγοφνται 

δείχνουν ότι πρόκειται για  

ανκρϊπουσ, ενϊ οι ζπαινοι για υπερανκρϊπουσ. 

Σο κακζνα απ' αυτά δεν  

ςυμφωνεί με το άλλο. Διότι δεν αποτελεί ίδιο των 

ουράνιων κεϊν να  

κάνουν τζτοιεσ πράξεισ, οφτε όςοι τισ κάνουν 
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τοῦ εἶναι τοφτουσ κεοὺσ γζνοιτ᾿  

ἂν τοῖσ ἐν τοφτοισ δειςιδαιμονοῦςιν; ἐκ μὲν 

γὰρ τῶν λεχκζντων μικρῷ  

πρότερον, ἀνκρϊπουσ ατοφσ, καὶ 

ἀνκρϊπουσ ο ςεμνοὺσ ὄντασ, ὁ  

λόγοσ ἀπζδειξεν·  

εἰσ ἐκεῖνο δὲ τάχα τραπιςονται, καὶ μζγα 

φρονιςουςιν ἐπὶ τοῖσ π᾿  

ατῶν ερεκεῖςι τῷ βίῳ χρθςίμοισ, 

λζγοντεσ διὰ ταῦτα ατοὺσ καὶ  

κεοὺσ γεῖςκαι, ὅτι τοῖσ ἀνκρϊποισ 

χριςιμοι γεγόναςι. Ηεὺσ μὲν γὰρ  

λζγεται πλαςτικὴν τζχνθν ἐςχθκζναι, 

Ποςειδῶν δὲ τὴν τοῦ κυβερνιτου·  

καὶ Ἥφαιςτοσ μὲν χαλκευτικιν, Ἀκθν δὲ 

τὴν φαντικιν· καὶ  

Ἀπόλλων μὲν τὴν μουςικιν, Ἄρτεμισ δὲ τὴν 

κυνθγετικιν, καὶ Ἥρα  

ςτολιςμόν, Διμθτρα γεωργίαν, καὶ οἱ ἄλλοι 

ἄλλασ, ὡσ οἱ ἱςτοροῦντεσ  

περὶ ατῶν ἐξθγιςαντο.  

ἀλλὰ ταφτασ καὶ τὰσ τοιαφτασ ἐπιςτιμασ 

οκ ατοῖσ μόνοισ ἔδει τοὺσ  

ἀνκρϊπουσ ἀνακεῖναι, ἀλλὰ τῇ κοινῇ τῶν 

ἀνκρϊπων φφςει, εἰσ ἡν  

ἀτενίηοντεσ ἄνκρωποι τὰσ τζχνασ 

ἐφευρίςκουςι. τὴν γὰρ τζχνθν καὶ οἱ  

πολλοὶ λζγουςι φφςεωσ ατὴν εἶναι 

μίμθμα. εἰ τοίνυν ἐπιςτιμονεσ περὶ  

ἃσ ἐςποφδαςαν τζχνασ γεγόναςιν, ο διὰ 

τοῦτο καὶ κεοὺσ ατοὺσ  

νομίηειν ἀνάγκθ, ἀλλὰ μλλον ἀνκρϊπουσ.  

ο γὰρ ἐξ ατῶν αἱ τζχναι, ἀλλ᾿ ἐν ταφταισ 

καὶ ατοὶ τὴν φφςιν  

ἐμιμιςαντο. ὄντεσ γὰρ ἄνκρωποι κατὰ 

φφςιν δεκτικοὶ ἐπιςτιμθσ κατὰ  

τὸν περὶ ατῶν τεκζντα ὅρον, οδὲν 

καυμαςτὸν εἰ τῇ ἀνκρωπίνῃ  

διανοίᾳ καὶ ατοὶ εἰσ τὴν ἑαυτῶν φφςιν 

ἀποβλζποντεσ, καὶ ταφτθσ  

ἐπιςτιμθν λαβόντεσ, τὰσ τζχνασ 

μπορεί να ονομάηονται κεοί.  

Σί μασ μζνει να ςκεφκοφμε από το ότι τα εγκϊμια 

για τουσ κεοφσ είναι  

ψεφτικα και χαριςτικά, ενϊ οι αιςχρζσ τουσ 

πράξεισ αλθκινζσ. Σθν  

πραγματικότθτα αυτοφ τθν επιβεβαιϊνει κανείσ 

από πείρα. Κανείσ δεν  

εγκωμιάηει κάποιον και ταυτόχρονα κατθγορεί τισ 

πράξεισ του. Αλλά  

ςυμβαίνει το εξισ: όποιον ζχει αιςχρι ηωι 

προςπακοφν με επαίνουσ να τον  

υψϊςουν, για να εξαπατιςουν τουσ ανκρϊπουσ 

που ακοφν για τθν κακι  

ηωι του κι ζτςι ν' αποκρφψουν τθν αιςχρότθτά 

του.  

υμβαίνει, όπωσ ζνασ που κζλει να εγκωμιάςει 

κάποιον και δεν βρίςκει  

τίποτε άξιο επαίνου οφτε ςτθ ςυμπεριφορά οφτε 

ςτθν ψυχι, κακϊσ αυτά  

προκαλοφν ντροπι· τον εξυψϊνει τότε με 

διαφορετικό τρόπο και του  

αποδίδει χαρίςματα ανϊτερα από τθν αξία του. 

Ζτςι κάνουν και οι  

διάςθμοι ποιθτζσ των ειδωλολατρϊν· ντρζπονται 

για τισ αςιχρζσ πράξεισ  

των δικεν κεϊν και τουσ αποδίδουν 

υπεράνκρωπο όνομα, αυτό τθσ κεότθτασ.  

Δεν καταλαβαίνουν ότι θ ιδιότθτα του 

υπεράνκρωπθσ κεότθτασ  

όχι μόνο δεν κα καλφψει τισ ανκρϊπινεσ 

αδυναμίεσ των ψευτοκεϊν,  

αλλά μάλλον κα τουσ ξεςκεπάςει, επειδι οι 

ανκρϊπινεσ αδυναμίεσ δεν  

ταιριάηουν ςε αντιλιψεισ για το Κεό.  

Εγϊ μάλιςτα πιςτεφω ότι οι ποιθτζσ παρά τθ 

κζλθςι τουσ αναφζρουν τα  

πάκθ και τισ πράξεισ των κεϊν. Επειδι, όπωσ λζει 

θ Αγία Γραφι,  

προςπάκθςαν ν' αποδϊςουν το όνομα και τθν 

τιμι που ανικει ςτο Κεό ς'  

αυτοφσ που δεν είναι κεοί αλλά κοινοί κνθτοί· 
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ἐπενόθςαν.  

ἠ εἰ διὰ τὰσ τῶν τεχνῶν ερζςεισ κεοὺσ 

ατοὺσ ἄξιον ἀναγορεφεςκαι  

λζγουςιν, ὥρα καὶ τοὺσ τῶν ἄλλων τεχνῶν 

ερετὰσ κεοὺσ ἀναγορεφειν,  

κακ᾿ ὃν λόγον κἀκεῖνοι τῆσ τοιαφτθσ 

ὀνομαςίασ ξιϊκθςαν.  

γράμματα μὲν γὰρ ἐφεῦρον Φοίνικεσ, 

ποίθςιν δὲ ρωϊκὴν Ὅμθροσ· καὶ  

διαλεκτικὴν μὲν Ηινων ὁ λεάτθσ, 

ῥθτορικὴν δὲ τζχνθν Κόραξ ὁ  

υρακοφςιοσ· καὶ καρπὸν μὲν μελιςςῶν 

Ἀριςταῖοσ, ςίτου δὲ ςπορὰν  

Σριπτόλεμοσ· καὶ νόμουσ μὲν Λυκοῦργοσ ὁ 

παρτιάτθσ καὶ όλων ὁ  

Ἀκθναῖοσ· τῶν δὲ γραμμάτων τὴν ςφνταξιν 

καὶ ἀρικμοὺσ καὶ μζτρα  

καὶ ςτάκμια Παλαμιδθσ ἐφεῦρε· καὶ ἄλλοι 

ἄλλα καὶ διάφορα τῷ βίῳ  

τῶν ἀνκρϊπων ἀπιγγειλαν χριςιμα, κατὰ 

τὴν τῶν ἱςτορθςάντων  

μαρτυρίαν.  

εἴπερ οὖν αἱ ἐπιςτῆμαι κεοποιοῦςι, καὶ διὰ 

ταφτασ εἰςὶ κεοὶ γλυπτοί,  

ἀνάγκθ καὶ τοὺσ ὕςτερον ἐκείνων 

ἐφευρετὰσ τῶν ἄλλων γενομζνουσ  

εἶναι κατ᾿ ατοὺσ κεοφσ· ἠ εἰ μὴ τοφτουσ 

ἀξιοῦςι τῆσ τοῦ Κεοῦ τιμῆσ,  

ἀλλ᾿ ἀνκρϊπουσ ἐπιγινϊςκουςιν, 

ἀκολουκεῖ καὶ τὸν Δία καὶ τὴν Ἥραν  

καὶ τοὺσ ἄλλουσ μθδὲ ὀνομάηεςκαι κεοφσ, 

ἀλλὰ καὶ ατοὺσ ἀνκρϊπουσ  

γεγενῆςκαι πιςτεφειν, καὶ κατὰ περιττὸν 

ὅτι μθδὲ ςεμνοὶ γεγόναςιν,  

ὡσ καὶ ἀπ᾿ ατῆσ τῆσ τῶν ἀγαλμάτων 

γλυφῆσ οδὲν ἕτερον ἠ  

ἀνκρϊπουσ ατοὺσ ἐλζγχουςι.  

19. Σίνα γὰρ ἄλλθν ατοῖσ γλφφοντεσ 

ἐπιβάλλουςι μορφὴν ἠ τὴν  

ἀρρζνων καὶ γυναικῶν, καὶ τῶν ἔτι 

κατωτζρω τοφτων καὶ ἀλόγων  

κάτι τζτοιο αποτελεί  

μεγάλθ αςζβεια. Εξαιτίασ αυτισ τθσ αςζβειασ 

τουσ υποχρζωςε θ αλικεια,  

χωρίσ τθ κζλθςι τουσ, να εκκζςουν τα πάκθ των 

ψευτοκεϊν. Κι ζτςι  

οι απόγονοί τουσ να διαβάηουν ςτα βιβλία τουσ 

τα πάκθ των κεϊν και να  

αποδείχνεται ότι δεν είναι κεοί.  

Ποιά λοιπόν δικαιολογία ι απόδειξθ για τθ 

κεότθτα αυτϊν κα είχαν  

εκείνοι που είναι γεμάτοι από δειςιδαιμονίεσ; Απ' 

όςα είπαμε παραπάνω,  

αποδείχτθκε ότι οι κεοί είναι άνκρωποι, και 

μάλιςτα γεμάτοι πάκθ.  

Μςωσ όμωσ κα χρθςιμοποιιςουν με καφχθςθ 

εκείνο το επιχείρθμα, ότι  

οι δικεν κεοί ανακάλυψαν πράγματα χριςιμα 

για τθ ηωι των ανκρϊπων,  

και γι' αυτό τουσ λζνε κεοφσ, διότι αποδείχτθκαν 

χριςιμοι ςτουσ ανκρϊπουσ.  

Λζνε ότι ο Δίασ ανακάλυψε τθν τζχνθ τθσ 

πλαςτικισ, ο  

Ποςειδϊνασ τθν κυβερνθτικι, ο Ιφαιςτοσ τθν 

κατεργαςία του χαλκοφ, θ  

Ακθνά τθν υφαντικι, ο Απόλλων τθ μουςικι, θ 

Άρτεμθ το κυνιγι, θ Ιρα  

τον καλλωπιςμό, θ Διμθτρα τθ γεωργία και άλλοι 

κεοί άλλεσ τζχνεσ, όπωσ  

μασ διθγοφνται οι ιςτορικοί.  

Αυτζσ όμωσ τισ τζχνεσ και τισ παρόμοιεσ 

επιςτιμεσ ζπρεπε οι άνκρωποι να  

τισ αποδϊςουν όχι μόνο ςτουσ (ψευτο)κεοφσ 

αλλά ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ.  

Διότι αυτι εφευρίςκει τισ τζχνεσ. Εξάλλου πολλοί 

κεωροφν τθν τζχνθ  

απομίμθςθ των ιδιοτιτων τθσ ανκρϊπινθσ 

φφςθσ. Αν λοιπόν ζγιναν  

επιςτιμονεσ, επειδι ςποφδαςαν τισ τζχνεσ, δεν 

ςθμαίνει ότι πρζπει να τουσ  

κεωροφμε και κεοφσ, αφοφ είναι άνκρωποι.  

Διότι δεν προιλκαν οι τζχνεσ από τουσ κεοφσ, 
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ὄντων τὴν φφςιν πετεινῶν παντοίων, 

τετραπόδων μζρων τε καὶ  

ἀγρίων, καὶ ἑρπετῶν, ὅςα γῆ καὶ κάλαττα 

καὶ πςα τῶν δάτων   

φφςισ φζρει;  

εἰσ γὰρ τὴν τῶν πακῶν καὶ δονῶν ἀλογίαν 

πεςόντεσ οἱ ἄνκρωποι,  

καὶ πλζον οδὲν ὁρῶντεσ ἠ δονὰσ καὶ 

ςαρκὸσ ἐπικυμίασ, ὡσ ἐν τοφτοισ  

τοῖσ ἀλόγοισ τὴν διάνοιαν ἔχοντεσ, ἐν 

ἀλόγοισ καὶ τὸ Κεῖον  

ἀνεπλάςαντο κατὰ τὴν ποικιλίαν τῶν 

πακῶν ἑαυτῶν, καὶ κεοὺσ  

τοςοφτουσ γλφψαντεσ.  

τετραπόδων τε γὰρ εἰκόνεσ καὶ ἑρπετῶν, 

καὶ πετεινῶν εἰςι παρ᾿ ατοῖσ,  

κακὼσ καὶ ὁ τῆσ κείασ καὶ ἀλθκοῦσ 

εςεβείασ ἑρμθνεφσ φθςιν·  

«ματαιϊκθςαν ἐν τοῖσ διαλογιςμοῖσ 

ατῶν, καὶ ἐςκοτίςκθ  ἀςφνετοσ  

ατῶν καρδία· φάςκοντεσ εἶναι ςοφοί, 

ἐμωράνκθςαν, καὶ ἢλλαξαν τὴν  

δόξαν τοῦ ἀφκάρτου Κεοῦ ἐν ὁμοιϊματι 

εἰκόνοσ φκαρτοῦ ἀνκρϊπου,  

καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν· 

διὸ καὶ παρζδωκεν ατοὺσ  

ὁ Κεὸσ εἰσ πάκθ ἀτιμίασ».  

προπακόντεσ γὰρ τὴν ψυχὴν ταῖσ τῶν 

δονῶν ἀλογίαισ, ὡσ προεῖπον,  

ἐπὶ τὴν τοιαφτθν κεοπλαςτίαν κατζπεςον· 

καὶ πεςόντεσ, λοιπὸν ὡσ  

παραδοκζντεσ ἐν τῷ ἀποςτραφῆναι τὸν 

Κεὸν ατοὺσ οὕτωσ ἐν ατοῖσ  

κυλίονται, καὶ ἐν ἀλόγοισ τὸν τοῦ Λόγου 

Πατζρα Κεὸν ἀπεικάηουςι.  

Περὶ ὧν οἱ παρ᾿ Ἕλλθςι λεγόμενοι 

φιλόςοφοι καὶ ἐπιςτιμονεσ,  

ἐλεγχόμενοι μὲν οκ ἀρνοῦνται ἀνκρϊπων 

εἶναι καὶ ἀλόγων μορφὰσ  

καὶ τφπουσ τοὺσ φαινομζνουσ ατῶν 

κεοφσ· ἀπολογοφμενοι δὲ λζγουςι  

αλλά ςτισ τζχνεσ οι ίδιοι οι  

άνκρωποι αντίγραψαν τθν φφςθ τουσ. Όντασ 

λοιπόν άνκρωποι με φυςικι  

τθν ικανότθτα να μάκουν, όπωσ και το είπαμε, 

δεν είναι παράδοξο που  

επινόθςαν τισ τζχνεσ· διότι με το νου τουσ 

μελζτθςαν τθ δικι τουσ φφςθ  

και απ' αυτιν προιλκαν οι γνϊςεισ.  

Κι αν ιςχυρίηονται ότι πρζπει να τουσ 

αναγορεφςουμε κεοφσ, επειδι  

ανακάλυψαν τισ τζχνεσ, τότε είναι καιρόσ να 

ονομάςουμε κεοφσ και τουσ  

εφευρζτεσ των άλλων τεχνϊν, για τον ίδιο λόγο 

που και οι πρϊτοι ονομάςτθκαν.  

Για παράδειγμα, είναι κι άλλοι τζτοιοι εφευρζτεσ. 

Οι Φοίνικεσ ανακάλυψαν  

το αλφάβθτο, ο Όμθροσ τθν θρωϊκι ποίθςθ, ο 

Ηινων ο Ελεάτθσ τθ  

διαλεκτικι,ο υρακοφςιοσ Κόραξ τθ ρθτορικι 

τζχνθ· ο Αριςταίοσ τθ  

μελιςςοκομία, ο Σριπτόλεμοσ τθν καλλιζργεια 

των ςιτθρϊν· ο παρτιάτθσ  

Λυκοφργοσ και ο Ακθναίοσ όλων τθ νομοκεςία· ο 

Παλαμιδθσ εφεφρεςε  

το ςυντακτικό και τθν αρικμθτικι. Και άλλοι 

πολλοί ανακάλυψαν πολλά  

και διάφορα χριςιμα για το βίο των ανκρϊπων, 

όπωσ μασ τα διθγοφνται  

οι ιςτορικοί.  

Αν λοιπόν θ εφεφρεςθ των επιςτθμϊν φτιάχνει 

τουσ κεοφσ και τθ λατρεία  

τουσ, υποχρεωτικά πρζπει καί όςοι ζγιναν 

κατόπιν εφευρζτεσ, να  

κεωροφνται κι αυτοί κεοί.  

Αν όμωσ αυτοφσ δεν τουσ αξιϊνουν ωσ κεοφσ  

αλλά τουσ κατατάςςουν ςτθν κατθγορία των 

ανκρϊπων, τότε κατ'  

ακολουκία πρζπει ο Δίασ, θ Ιρα και οι λοιποί να 

μιν καλοφνται κεοί· να  

κεωρείται ότι κι αυτοί υπιρξαν άνκρωποι. Ακόμθ 

περιςςότερο διότι δεν  
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διὰ τοῦτο ατοὺσ ἔχειν, ἵνα διὰ τοφτων τὸ 

Κεῖον ατοῖσ ἀποκρίνθται  

καὶ φαίνθται· οκ ἄλλωσ γὰρ ατὸν τὸν 

ἀόρατον δφναςκαι γνῶναι ἠ  

διὰ τῶν τοιοφτων ἀγαλμάτων καὶ τελετῶν.  

οἱ δὲ ἔτι τοφτων φιλοςοφϊτεροι καὶ 

βακφτερα λζγειν νομίηοντζσ φαςι  

διὰ τοῦτο ταῦτα κατεςκευάςκαι καὶ 

τετυπῶςκαι πρὸσ ἐπίκλθςιν καὶ  

ἐπιφάνειαν κείων ἀγγζλων καὶ δυνάμεων, 

ἵνα διὰ τοφτων  

ἐπιφαινόμενοι γνωρίηωςιν ατοῖσ περὶ τῆσ 

τοῦ Κεοῦ γνϊςεωσ·  

καὶ εἶναι τοφτουσ ὥςπερ γράμματα τοῖσ 

ἀνκρϊποισ, οἷσ ἐντυγχάνοντεσ  

δφνανται γινϊςκειν περὶ τῆσ τοῦ Κεοῦ 

καταλιψεωσ, ἀπὸ τῆσ δι᾿ ατῶν  

γινομζνθσ τῶν κείων ἀγγζλων ἐπιφανείασ. 

ταῦτα μὲν οὕτωσ ἐκεῖνοι  

μυκολογοῦςιν· ο γὰρ κεολογοῦςι· μὴ 

γζνοιτο. ἐὰν δζ τισ ἐξετάςῃ τὸν  

λόγον μετ᾿ ἐπιμελείασ, εριςει τοφτων οκ 

ἔλαττον τῶν πρότερον  

δειχκζντων τὴν δόξαν εἶναι ψευδῆ.  

20. Εἴποι γὰρ ἄν τισ πρὸσ ατοὺσ παρελκὼν 

ἐπ᾿ ἀλθκείᾳ κρινοφςῃ· πῶσ  

ἀποκρίνεται ἠ γνωρίηεται Κεὸσ διὰ τοφτων; 

πότερον διὰ τὴν  

περικειμζνθν ατοῖσ ὕλθν, ἠ διὰ τὴν ἐν 

ατοῖσ μορφιν; εἰ μὲν γὰρ διὰ  

τὴν ὕλθν, τίσ  χρεία τῆσ μορφῆσ, καὶ μι, 

πρὶν πλαςκῆναι ταῦτα, διὰ  

πάςθσ ἁπλῶσ ὕλθσ ἐπιφαίνεςκαι τὸν Κεόν; 

μάτθν δὲ καὶ τοὺσ ναοὺσ  

περιετείχιςαν, ςυγκλείοντεσ ἕνα λίκον ἠ 

ξφλον ἠ χρυςοῦ μζροσ, πάςθσ  

τῆσ γῆσ πεπλθρωμζνθσ τῆσ τοφτων οςίασ.  

εἰ δὲ  ἐπικειμζνθ μορφὴ αἰτία γίνεται τῆσ 

κείασ ἐπιφανείασ, τίσ  χρεία  

τῆσ ὕλθσ τοῦ χρυςοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ μὴ 

μλλον δι᾿ ατῶν τῶν  

ιταν ςεμνοί, όπωσ το δείχνουν και τα αγάλματά 

τουσ· αποδεικνφουν ότι  

τίποτε άλλο δεν ιταν παρά μόνον άνκρωποι.  

Διότι, με τθ γλυπτικι, ποιά άλλθ μορφι δίνουν 

ςτουσ (ψευτο)κεοφσ παρά  

ανδρϊν ι γυναικϊν; Και ακόμθ δίνουν μορφζσ 

κατϊτερων όντων που δεν  

ζχουν φφςθ λογικι, όπωσ κάκε είδουσ πτθνά, 

ιμερα και άγρια τετράποδα,  

ερπετά, όςα περιζχει θ γθ, θ κάλαςςα και κάκε 

είδουσ νερά.  

Διότι οι άνκρωποι ζπεςαν ςτον παραλογιςμό των 

πακϊν και των θδονϊν·  

δεν ςκζπτονταν τίποτε άλλο παρά θδονζσ και 

ςαρκικζσ επικυμίεσ. Με το  

νου λοιπόν ςτραμμζνο ς' αυτά τα παράλογα, 

αναπαράςτθςαν το κείο με  

μθ λογικζσ παραςτάςεισ ςφμφωνα με τα πάκθ 

τουσ, και ζτςι με τα γλυπτά  

παράςτθςαν πολλοφσ κεοφσ.  

Ζχουν λοιπόν ωσ κεοφσ παραςτάςεισ ηϊων, 

ερπετϊν και πτθνϊν, όπωσ το  

λζει ο κείοσ και αλθκινόσ ερμθνευτισ τθσ Αγίασ 

Γραφισ: «Απατικθκαν με  

με τισ μάταιεσ ςκζψεισ τουσ και ςκοτείνιαςε θ 

ανόθτθ καρδιά τουσ.  

Ενϊ ιςχυρίηονταν πωσ είναι ςοφοί, αποδείχκθκαν 

ανόθτοι· προτίμθςαν,  

αντί τθ δόξα του αιϊνιου Κεοφ, είδωλα εικόνασ 

κνθτϊν ανκρϊπων και  

πτθνϊν, ηϊων και ερπετϊν. Γι' αυτό επίτρεψε ο 

Κεόσ να πζςουν ςε  

ατιμωτικά πάκθ».  

Αφοφ λοιπόν, όπωσ προείπαμε, πρϊτα χτυπικθκε 

θ ψυχι τουσ με τισ  

παράλογεσ θδονζσ, φςτερα ξζπεςαν ςε τζτοιου 

είδουσ ειδωλολατρεία. Για  

τθν πτϊςθ τουσ αυτι ςτθν άρνθςθ του αλθκινοφ 

Κεοφ, επζτρεψε Εκείνοσ  

να κυλίονται ςτα πάκθ και ν' απεικονίηουν το Κεό 

Πατζρα του Κυρίου με  
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φφςει ηϊων, ὧν εἰςι μορφαὶ τὰ γλφμματα, 

τὸν Κεὸν ἐπιφαίνεςκαι;  

καλλίων γὰρ ἂν  περὶ τοῦ Κεοῦ δόξα κατὰ 

τὸν ατὸν λόγον ἐγεγόνει,  

εἰ διὰ ηϊων ἐμψφχων λογικῶν τε καὶ 

ἀλόγων ἐπεφαίνετο, καὶ μὴ ἐν  

ἀψφχοισ καὶ ἀκινιτοισ προςεδοκτο· ἐφ᾿ 

οἷσ μάλιςτα κακ᾿ ἑαυτῶν  

ἀςζβειαν ἐργάηονται.  

τὰ γὰρ φφςει ηῶα τετράποδά τε καὶ 

πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ βδελυττόμενοι  

καὶ ἀποςτρεφόμενοι ἠ διὰ τὴν ἀγριότθτα ἠ 

διὰ τὴν ῥυπαρίαν, ὅμωσ  

τοὺσ τοφτων τφπουσ ἐν λίκοισ καὶ ξφλοισ καὶ 

χρυςῷ γλφψαντεσ  

κεοποιοῦςιν. ἔδει δὲ ατὰ μλλον τὰ 

ηῶντα κρθςκεφειν ατοὺσ ἠ τοὺσ  

τοφτων τφπουσ ἐν τοφτοισ προςκυνεῖςκαι.  

ἠ τάχα τοφτων μὲν οδζν, οὔτε  μορφὴ 

οὔτε  ὕλθ αἰτία τῆσ Κεοῦ  

παρουςίασ ἐςτί· μόνθ δὲ  μετ᾿ ἐπιςτιμθσ 

τζχνθ τὸ Κεῖον ἐκκαλεῖται,  

ἅτε δὴ μίμθμα τῆσ φφςεωσ ατὴ 

τυγχάνουςα. ἀλλ᾿ εἰ διὰ τὴν  

ἐπιςτιμθν ἐπιφοιτᾶ τὸ Κεῖον τοῖσ 

γλφμμαςι, τίσ πάλιν  χρεία τῆσ ὕλθσ,  

οὔςθσ τῆσ ἐπιςτιμθσ ἐν τοῖσ ἀνκρϊποισ; εἰ 

γὰρ ὅλωσ διὰ τὴν τζχνθν  

ἐπιφαίνεται ὁ Κεόσ, καὶ διὰ τοῦτο 

κρθςκεφονται ὡσ κεοὶ τὰ γλφμματα,  

ἔδει τοὺσ ἀνκρϊπουσ τῆσ τζχνθσ ὄντασ 

ἀρχθγοὺσ προςκυνεῖςκαι καὶ  

κρθςκεφεςκαι, ὅςῳ καὶ λογικοὶ καὶ τὴν 

ἐπιςτιμθν ἔχουςιν ἐν ἑαυτοῖσ.  

21. Περὶ δὲ τῆσ δευτζρασ ατῶν καὶ 

βακυτζρασ δῆκεν ἀπολογίασ, καὶ  

ταῦτα ἄν τισ ἀκολοφκωσ εἴποι· εἰ ο διὰ τὴν 

ατοῦ τοῦ Κεοῦ  

ἐπιφάνειαν ταῦτα μῖν πεποίθται, ὦ 

Ἕλλθνεσ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀγγζλων  

ἐκεῖ παρουςίαν, διὰ τί τὰ ἀγάλματα, δι᾿ ὧν 

παράλογα είδωλα.  

χετικά μ' αυτά, οι κεωροφμενοι φιλόςοφοι και 

επιςτιμονεσ από τουσ  

ειδωλολάτρεσ, όταν τουσ κατθγοροφν, δεν 

αρνοφνται ότι οι δικεν κεοί  

είναι μορφζσ ανκρϊπων και κτθνϊν· κι όταν 

απολογοφνται, λζνε ότι ζχουν  

αυτά τα είδωλα, για να τουσ απαντά και 

παρουςιάηεται ο κεόσ μζςω αυτϊν.  

Διότι, δεν είναι δυνατό με άλλο τρόπο να 

γνωρίςουν τον αόρατο  

κεό παρά με τζτοια αγάλματα και λατρευτικζσ 

τελετζσ.  

Οι πιο φιλόςοφοι και βακυςτόχαςτοι βζβαια απ' 

αυτοφσ ιςχυρίηονται ότι  

παριςτάνουν τουσ κεοφσ με τζτοια είδωλα, για να 

επικαλοφνται μ' αυτά  

τθν εμφάνιςθ αγγζλων και κείων δυνάμεων· ζτςι 

με τισ εμφανίςεισ  

τουσ κα τουσ διδάξουν τθ γνϊςθ του Κεοφ.  

Λζνε ότι τα είδωλα είναι για τουσ ανκρϊπουσ ςαν 

τα γράμματα που τα  

διαβάηουν και μποροφν να κατανοιςουν το Κεό 

με τθ βοικεια αγγελικϊν  

εμφανίςεων. Αυτά βζβαια εκείνοι με τζτοιουσ 

μφκουσ τα αξιολογοφν.  

Και βζβαια δεν κεολογοφν· ευτυχϊσ, που δεν το 

κάνουν. Αν κανείσ όμωσ  

εξετάςει με επιμζλεια τα λεγόμενά τουσ, κα 

διαπιςτϊςει ότι και αυτζσ οι  

απόψεισ είναι εξίςου ψευδείσ με τίσ 

προθγοφμενεσ.  

Κα μποροφςε βζβαια να τουσ πει κάποιοσ τθν 

αλικεια που κα τουσ κρίνει.  

Πϊσ μ' αυτά τα είδωλα διακρίνεται και γνωρίηεται 

ο Κεόσ; Με ποιό από  

δφο; Με το υλικό καταςκευισ τουσ ι με τθ μορφι 

που εικονίηουν; Αν  

γίνεται με το υλικό, τί χρειάηεται θ μορφι; Και 

μιπωσ δεν εμφανιηόταν  

ο Κεόσ με αςχθμάτιςτθ τθν φλθ, πριν από τθ 
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ἐπικαλεῖςκε τὰσ δυνάμεισ,  

κρείττονα καὶ πὲρ ατὰσ τὰσ ἐπικλθκείςασ 

δυνάμεισ ποιεῖτε;  

χάριν γὰρ τῆσ περὶ Κεοῦ καταλιψεωσ 

γλφφοντεσ τὰσ μορφάσ, ὥσ φατε,  

ατοῦ τοῦ Κεοῦ τὴν τιμὴν καὶ προςθγορίαν 

ατοῖσ τοῖσ γλφμμαςι  

περιτίκετε, πργμα πάςχοντεσ οκ εαγζσ. 

ὁμολογοῦντεσ γὰρ  

περαίρειν τὴν τοῦ Κεοῦ δφναμιν τῆσ τῶν 

ἀγαλμάτων ςμικρότθτοσ,  

καὶ διὰ τοῦτο μὴ τολμῶντεσ τὸν Κεὸν δι᾿ 

ατῶν, τὰσ δὲ ἐλάττω  

δυνάμεισ ἐπικαλεῖςκαι, ατοὶ ταφτασ 

περβάντεσ, οὗ τὴν παρουςίαν  

ἐφοβικθτε, τοφτου τὴν προςθγορίαν τοῖσ 

λίκοισ καὶ ξφλοισ ἀνεκικατε,  

καὶ κεοὺσ ἀντὶ λίκων καὶ τζχνθσ ἀνκρϊπων 

ὀνομάηετε καὶ προςκυνεῖτε.  

εἰ γὰρ καὶ ὡσ γράμματά εἰςιν μῖν ταῦτα, 

ὡσ ψεφδεςκε, τῆσ ἐπὶ Κεὸν  

κεωρίασ, ο δίκαιον τὰ ςθμαίνοντα τοῦ 

ςθμαινομζνου προτιμᾶν. οδὲ  

γὰρ εἰ γράφοι τισ τὸ βαςιλζωσ ὄνομα, 

ἀκινδφνωσ ἔχοι τὸ γράμμα  

προτιμῶν τοῦ βαςιλζωσ· ἀλλ᾿ ὁ τοιοῦτοσ 

κάνατον μὲν ἔχει τὴν ηθμίαν,  

τὸ δὲ γράμμα τῇ τοῦ γράψαντοσ ἐπιςτιμῃ 

τετφπωται.  

οὕτω καὶ μεῖσ, εἴπερ ἐρρωμζνον εἴχετε τὸν 

λογιςμόν, οκ ἂν τὸ  

τθλικοῦτον τῆσ κεότθτοσ γνϊριςμα εἰσ ὕλθν 

κατεφζρετε· ἀλλὰ καὶ τὸ  

γλφμμα οκ ἂν προετιμιςατε τοῦ 

γλφψαντοσ ἀνκρϊπου. εἰ γὰρ καὶ  

ὅλωσ ὡσ γράμματα ςθμαίνουςι τὴν τοῦ 

Κεοῦ ἐπιφάνειαν, καὶ διὰ  

τοῦτο ὡσ Κεὸν ςθμαίνοντα, κεοποιίασ εἰςὶν 

ἄξια· ἀλλὰ γοῦν τὸν ταῦτα  

γλφψαντα καὶ χαράξαντα, φθμὶ δὴ πάλιν 

τὸν τεχνίτθν, πολλῷ πλζον  

δθμιουργία των ειδϊλων;  

Μάταια αυτοί περιβάλλουν τουσ ναοφσ με τείχθ, 

κλείνοντασ μζςα τουσ μια  

πζτρα ι ζνα κομμάτι ξφλου ι χρυςοφ, εφόςον 

όλθ θ γθ είναι γεμάτθ από  

τζτοιου είδουσ υλικά.  

Εάν πάλι θ μορφι που εικονίηεται ςτα είδωλα 

γίνεται αιτία τθσ εμφάνιςθσ  

του Κεοφ, τί χρειάηεται θ φλθ του χρυςοφ και των 

άλλων υλικϊν;  

Και δεν εμφανίηεται καλφτερα ο Κεόσ με τα ίδια 

τα φυςικά ηϊα, τα οποία  

εικονίηοντα ςτα αγάλματα; Διότι με τον τρόπο 

αυτό κα ςχθματιηόταν  

καλφτερθ θ αντίλθψθ για το Κεό, αν εμφανιηόταν 

κακεαυτόσ με ζμψυχα  

ηϊα, λογικά ι μθ, και όχι με άψυχα και ακίνθτα, 

τα οποία ςυνιςτοφν  

μεγάλθ αςζβεια.  

Ενϊ ςιχαίνονται και αποςτρζφονται τα φυςικά 

ηϊα, είτε είναι τετράποδα  

είτε πτθνά και ερπετά, εξαιτίασ τθσ αγριότθτασ 

και ακακαρςίασ τουσ,  

παρ' όλ' αυτά αποτυπϊνουν τισ μορφζσ τουσ ςε 

πζτρεσ, ξφλα και χρυςό και  

τα κεοποιοφν. Σο ςωςτό βζβαια κα ιταν να 

κεοποιοφν τα ίδια τα ηϊα και  

όχι να λατρεφουν τα είδωλά τουσ.  

Μςωσ, κανζνα από τα δφο, οφτε θ μορφι οφτε το 

υλικό καταςκευισ να  

είναι αιτία τθσ παρουςίασ του Κεοφ. Μόνο θ 

επιςτθμονικι τζχνθ καλεί το  

Κεό να εμφανιςτεί, επειδι αυτι μιμείται τθ 

φφςθ. Αν όμωσ πάλι, εξαιτίασ  

τθσ επιςτιμθσ εμφανίηεται ο Κεόσ ςτα αγάλματα, 

τότε τί χρειαηόμαςτε τθν  

φλθ, αφοφ ζχουμε τθν επιςτιμθ;  

ν τζλοσ παρουςιάηεται ο Κεόσ εξαιτίασ  

τθσ τζχνθσ, και για το λόγο αυτό προςκυνοφνται 

τα γλυπτά ωσ κεοί, τότε  

κα ζπρεπε οι άνκρωποι που δθμιουργοφν τθν 
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ἔδει κεοποιθκῆναι, ὡσ μλλον ἐκείνων 

δυνατϊτερον καὶ κειότερον  

πάρχοντα, ὅςῳ κἀκεῖνα κατὰ τὴν ατοῦ 

βοφλθςιν ἐξζςκθ καὶ  

τετφπωται.  

εἰ τοίνυν τὰ γράμματα καφματόσ εἰςιν ἄξια, 

πολλῷ πλζον ὁ γράψασ  

περαίρει τῷ καφματι διὰ τὴν τζχνθν καὶ 

τὴν τῆσ ψυχῆσ ἐπιςτιμθν.  

οκοῦν εἰ μὴ διὰ τοῦτο κεοὺσ ατοὺσ ἄξιον 

νομίηειν, πάλιν ατοὺσ ἄν  

τισ ἔροιτο περὶ τῆσ τῶν εἰδϊλων μανίασ, 

τὴν αἰτίαν τῆσ τοιαφτθσ  

ατῶν μορφῆσ παρ᾿ ατῶν ἀξιῶν μακεῖν.  

22. Εἰ μὲν γὰρ ὅτι ἀνκρωπόμορφόν ἐςτι τὸ 

Κεῖον, διὰ τοῦτο οὕτω  

τετφπωται, διὰ τί καὶ ἀλόγων ατῷ τφπουσ 

περιτικζαςιν; εἰ δὲ ηϊων  

ἀλόγων ἐςτὶν ὁ τοφτου τφποσ, διὰ τί καὶ 

λογικῶν ατῷ περιτικζαςι  

γλυφάσ; εἰ δὲ τὸ ςυναμφότερόν ἐςτι, καὶ ἐξ 

ἀμφοτζρων κατειλιφαςι τὸν  

Κεόν, ὅτι τε ἀλόγων καὶ λογικῶν ἔχει τοὺσ 

τφπουσ, τί διαιροῦςι τὰ  

ςυνθμμζνα, καὶ χωρίηουςι τὴν ἀλόγων καὶ 

ἀνκρϊπων γλυφιν, καὶ ο  

πάντοτε ἐξ ἀμφοτζρων ατὸν γλφφουςιν, 

ὁποῖα τὰ παρὰ τοῖσ μφκοισ  

ἐςτὶ πλάςματα,  κφλλα καὶ  Χάρυβδισ 

καὶ ὁ Ἱπποκζνταυροσ καὶ ὁ  

παρ᾿ Αἰγυπτίοισ κυνοκζφαλοσ Ἄνουβισ; 

ἔδει γὰρ ἠ μόνουσ ατοὺσ οὕτω  

γράφεςκαι διφυεῖσ, ἠ μίαν ατῶν ἐχόντων 

μορφιν, μὴ καὶ τὴν ἄλλθν  

ἀναπλάττεςκαι κατ᾿ ατῶν.  

καὶ πάλιν εἰ ἀρρενικαὶ τοφτων εἰςὶν αἱ 

μορφαί, διὰ τί καὶ κθλειῶν ατοῖσ  

περιτικζαςι τφπουσ; εἰ δὲ κθλυκῶν εἰςι, διὰ 

τί καὶ ἀρρενικῶν κατ᾿ ατῶν  

ψεφδονται τὰσ μορφάσ; εἰ δὲ πάλιν τὸ 

ςυναμφότερόν εἰςιν, ἔδει μὴ  

τζχνθ, να προςκυνοφνται και  

να λατρεφονται, αφοφ και λογικι ζχουν και τθν 

επιςτιμθ κατζχουν.  

Όςον αφορά τθ δεφτερθ και ςπουδαιότερθ 

δικαιολογία τουσ, κα μποροφςε  

κανείσ να πει τα εξισ: αν, ειδωλολάτρεσ, ζχετε 

καταςκευάςει τα είδωλα όχι  

για να εμφανιςτεί ο Κεόσ αλλά να 

παρουςιαςτοφν ς' αυτά άγγελοι,  

για ποιό λόγο αποδίδετε μεγαλφτερθ αξία ςτα 

αγάλματα με τα οποία  

επικαλείςτε τισ δυνάμεισ, παρά ς' αυτζσ τισ ίδιεσ 

τισ δυνάμεισ που επικαλείςτε;  

Όπωσ ιςχυρίηεςτε, φτιάχνετε αγάλματα για να 

γνωρίςετε το Κεό· δίδετε  

το όνομα και τθν τιμι του ίδιου του Κεοφ ς' αυτά 

τα αγάλματα και ζτςι  

καταντάτε ςε μεγάλθ αςζβεια. Ενϊ ομολογείτε 

ότι θ δφναμθ του Κεοφ  

ξεπερνά τθν αδυναμία των αγαλμάτων, δεν 

τολμάτε να επικαλεςτείτε το  

Κεό διά μζςου αυτϊν, αλλά επικαλείςτε τισ 

αςκενζςτερεσ δυνάμεισ.  

Και παρ' όλ' αυτά, παραβλζπετε και αυτζσ τισ 

δυνάμεισ καί δϊςατε το  

όνομα του Κεοφ, του οποίου φοβείςτε τθν 

παρουςία, ςε πζτρεσ και ξφλα.  

Σα ονομάηετε αυτά κεοφσ, αντί για πζτρεσ και 

αντικείμενα τθσ τζχνθσ των  

ανκρϊπων, και μάλιςτα τα προςκυνείτε.  

Κι αν αυτά τα είδωλα, όπωσ ψευδϊσ το λζτε, ςασ 

χρθςιμεφουν ςαν  

γράμματα, για ν' ανεβείτε ςτο Κεό, δεν είναι 

ςωςτό να προτιμάτε τα  

ςφμβολα από το ςυμβολιηόμενο. Διότι, αν κανείσ 

γράψει το όνομα του  

βαςιλιά, δεν κινδυνεφει λιγότερο αν προτιμιςει 

το γράμμα από το βαςιλιά·  

κα τιμωρθκεί με κάνατο, ενϊ το γράμμα 

τυπϊνεται με τθν επιςτιμθ τθσ  

γραφισ.  
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διαιρεῖςκαι, ἀλλὰ ἀμφότερα ςυνάπτεςκαι, 

καὶ γίνεςκαι κατὰ τοὺσ  

λεγομζνουσ ἑρμαφροδίτουσ, ἵνα μὴ μόνον 

ἀςζβειαν καὶ ςυκοφαντίαν,  

ἀλλὰ καὶ γζλωτασ ατῶν  δειςιδαιμονία 

τοῖσ ὁρῶςι παράςχῃ·  

καὶ ὅλωσ εἰ ςωματοειδὲσ τὸ Κεῖον 

πολαμβάνουςιν, ὥςτε καὶ γαςτζρα  

καὶ χεῖρασ καὶ πόδασ, καὶ πάλιν αχζνα καὶ 

ςτικθ καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸσ  

γζνεςιν ἀνκρϊπων μζλθ ἐπινοεῖν ατῷ καὶ 

ἀναπλάττειν, ὅρα εἰσ ὅςθν  

ἀςζβειαν καὶ ἀκεότθτα καταπζπτωκε 

τοφτων ὁ νοῦσ, ὥςτε τοιαῦτα  

πονοεῖν περὶ τοῦ Κείου.  

ἀκολουκεῖ γὰρ ατῷ καὶ τὰ ἄλλα τοῦ 

ςϊματοσ πάντωσ πάςχειν,  

ὥςτε καὶ τζμνεςκαι, καὶ διαιρεῖςκαι, καὶ 

πάλιν ἐξ ὅλου φκείρεςκαι·  

ταῦτα δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα οκ ἴδια Κεοῦ, 

ἀλλὰ μλλον τῶν ἐπὶ γῆσ  

ςωμάτων ἐςτίν. ὁ μὲν γὰρ Κεὸσ ἀςϊματόσ 

ἐςτι καὶ ἄφκαρτοσ καὶ  

ἀκάνατοσ, οδενὸσ εἰσ ὁτιοῦν δεόμενοσ· 

ταῦτα δὲ καὶ φκαρτὰ καὶ  

ςωμάτων εἰςὶ τφποι, καὶ τῆσ παρ᾿ ατῶν 

ἐπιδεόμενα χρείασ, ὥςπερ  

καὶ πρότερον εἴρθται· πολλάκισ γοῦν 

ὁρῶμεν ἀνακαινουμζνουσ τοὺσ  

παλαιωκζντασ, καὶ οὓσ ὁ χρόνοσ ἠ ετὸσ ἠ 

ἄλλο τι τῶν ἐπὶ γῆσ ηϊων  

φάνιςε, τοφτουσ ἀναπλαττομζνουσ.  

ἐφ᾿ ᾧ ἄν τισ ατῶν καταγνϊςεται τῆσ 

παραφροςφνθσ· ὅτι ὧν ατοὶ  

ποιθταὶ τυγχάνουςι, τοφτουσ κεοὺσ 

ἀναγορεφουςι· καὶ οὓσ ατοὶ ταῖσ  

τζχναισ περικοςμοῦςιν ἕνεκα τοῦ μὴ 

φκαρῆναι παρὰ τοφτων, ατοὶ  

ςωτθρίαν αἰτοῦςι· καὶ οὓσ οκ ἀγνοοῦςι 

δεομζνουσ τῆσ ατῶν  

ἐπιμελείασ, παρὰ τοφτων ατοὶ τὰσ ἑαυτῶν 

Ζτςι και ςεισ, αν ζχετε υγιι το νου ςασ, δεν κα 

αποδίδατε το τόςο μεγάλο  

γνϊριςμα τθσ κεότθτοσ ςτθν φλθ· οφτε κα 

προτιμοφςατε περιςςότερο το  

γλυπτό από τον γλφπτθ άνκρωπο που το 

καταςκεφαςε. Διότι, αν τα  

γράμματα δθλϊνουν τθν παρουςία του Κεοφ, 

εξαιτίασ αυτοφ, επειδι  

παριςτάνουν το Κεό, αξίηει να κεοποιθκοφν. 

Πολφ περιςςότερο όμωσ  

αξίηει να κεοποιθκεί ο τεχνίτθσ που τα ςμίλευςε 

και χάραξε, διότι είναι  

πιό ιςχυρόσ και πιο κοντά ςτο Κεό από εκείνουσ· 

κακόςον και τα  

αγάλματα τα πελζκθςε και τα μορφοποίθςε ο 

τεχνίτθσ ςφμφωνα με τθν  

καλαιςκθςία του.  

Αν λοιπόν τα είδωλα είναι άξια καυμαςμοφ, πολφ 

περιςςότερο καυμαςμό  

αξίηει ο τεχνίτθσ που τα χάραξε λόγω  τθσ τζχνθσ 

και τθσ ιδιοφυίασ του.  

Επομζνωσ, αν γι' αυτό δεν αξίηει να κεωροφνται 

κεοί, πάλι κα τουσ  

ρωτοφςε κανείσ για τθν παραφροςφνθ των 

ειδϊλων, ηθτϊντασ να μάκει  

απ' αυτοφσ για ποιό λόγο δόκθκε ς' αυτά μια 

τζτοια μορφι.  

Αν όμωσ ο Κεόσ απεικονίηεται μόνον με μορφι 

ανκρϊπου, τότε γιατί  

τον παριςτάνουν με μορφι αλόγων ηϊων; Αν πάλι 

θ εικόνα του είναι  

ηωόμορφθ, τότε γιατί τον παριςτάνουν με μορφι 

λογικϊν όντων; Και αν  

πάλι και τα δφο είνα ςωςτά και απεικονίηουν το 

Κεό και με τουσ δφο  

τφπουσ μορφισ, διότι είναι και ηωόμορφοσ και 

ανκρωπόμορφοσ, τότε γιατί  

ξεχωρίηουν αυτά που ςυνδζονται και διακρίνουν 

το άγαλμα του ηϊου  

απ' αυτό του ανκρϊπου; Γιατί δεν φτιάχνουν το 

Κεό και με τισ δφο μορφζσ  
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χρείασ ἀξιοῦςιν  

ἀναπλθροῦςκαι· καὶ οὓσ ἐν μικροῖσ 

οἰκίςκοισ κατακλείουςι, τοφτουσ  

ορανοῦ καὶ γῆσ ἁπάςθσ δεςπότασ οκ 

αἰςχφνονται καλοῦντεσ.  

23. Ο μόνον δὲ ἐκ τοφτων ἄν τισ ατῶν 

τὴν ἀκεότθτα καταμάκοι,  

ἀλλὰ καὶ ἀφ᾿ ὧν ἐν ατοῖσ τοῖσ εἰδϊλοισ 

ατῶν ἐςτιν ἀςφμφωνοσ   

δόξα. εἰ γὰρ ατοὶ κεοί εἰςιν, ὡσ λζγουςι 

καὶ περὶ ατῶν φιλοςοφοῦςι,  

τίνι τισ πρόςκθται τοφτων, καὶ ποίουσ ἂν 

ατῶν κρίνῃ κυριωτζρουσ,  

ἵνα ἠ τὸν Κεὸν καρριςῃ προςκυνῶν, ἢ, ὥσ 

φαςιν, ἐν ατοῖσ μὴ διςτάηῃ  

γινϊςκων τὸ Κεῖον; ο γὰρ οἱ ατοὶ παρὰ 

πςιν ὀνομάηονται κεοί·  

ἀλλ᾿ ὅςα κατὰ τὸ πλεῖςτόν ἐςτιν ἔκνθ, 

τοςοῦτοι καὶ κεοὶ  

ἀναπλάττονται. ἔςτι δὲ ὅπου καὶ μία χϊρα, 

καὶ μία πόλισ πρὸσ ἑαυτὰσ  

ςταςιάηουςι περὶ τῆσ τῶν εἰδϊλων 

δειςιδαιμονίασ.  

Φοίνικεσ γοῦν οκ ἴςαςι τοὺσ παρ᾿ 

Αἰγυπτίοισ λεγομζνουσ κεοφσ, οδὲ  

 Αἰγφπτιοι τὰ ατὰ τοῖσ παρὰ Φοίνιξι 

προςκυνοῦςιν εἴδωλα. καὶ  

κφκαι μὲν τοὺσ Περςῶν, Πζρςαι δὲ τοὺσ 

φρων ο παραδζχονται  

κεοφσ. ἀλλὰ καὶ Πελαςγοὶ μὲν τοὺσ ἐν 

Κρᾴκῃ κεοὺσ διαβάλλουςι·  

Κρᾶκεσ δὲ τοὺσ παρὰ Κθβαίοισ ο 

γινϊςκουςιν. Ἰνδοὶ δὲ κατὰ  

Ἀράβων, καὶ Ἄραβεσ κατ᾿ Αἰκιόπων, καὶ 

Αἰκίοπεσ κατ᾿ ατῶν ἐν τοῖσ  

εἰδϊλοισ διαφζρονται. καὶ φροι μὲν τὰ 

Κιλίκων ο ςζβουςι·  

Καππαδοκῶν δὲ τὸ γζνοσ ἄλλουσ παρὰ 

τοφτουσ ὀνομάηουςι κεοφσ. καὶ  

Βικυνοὶ μὲν ἑτζρουσ, Ἀρμζνιοι δὲ ἄλλουσ 

ἑαυτοῖσ ἀνεπλάςαντο.  

όπωσ είναι τα μυκικά πλάςματα κφλλα και 

Χάρυβδισ, ο Λπποκζνταυροσ  

και ο ςκυλοκζφαλοσ Άννουβισ των Αιγυπτίων; Κα 

ζπρεπε ι να ζχουν ζτςι  

δφο μορφζσ ι να ζχουν μόνο μία μορφι και να μθ 

φτιάχνουν άλλθ που κα  

είναι ςε αντίκετθ τθσ άλλθσ.  

Εάν πάλι θ μορφι των κεϊν είναι αρςενικοφ 

γζνουσ, γιατί τουσ αποδίδουν  

και κθλυκι μορφι; Αν όμωσ είναι κθλυκοφ 

γζνουσ, γιατί τουσ παριςτάνουν  

με αρςενικι μορφι λζγοντασ ψζμματα; Κι αν 

τζλοσ ζχουν δφο γζνθ, κα  

ζπρεπε να μθ τα χωρίηουν, αλλά να τα εικονίηουν 

μαηί· να είναι ςαν τουσ  

λεγόμενουσ ερμαφρόδιτουσ. Ζτςι, θ 

δειςιδαιμονία τουσ κα δίνει αφορμι  

ςτουσ κεατζσ των ειδϊλων όχι μόνο για αςζβεια 

και κακολογία αλλά και  

για γζλια.  

Γενικά, αν κεωροφν το κείο με μορφι ςωματικι, 

ϊςτε να επινοοφν και να  

φαντάηονται ότι ζχει κοιλιά, χζρια, πόδια, αυχζνα, 

ςτικθ και τα υπόλοιπα  

μζλθ του ςϊματοσ για αναπαραγωγι, πρόςεξε ςε 

πόςθ αςζβεια και ακεΐα  

κατζπεςε ο νουσ τουσ, ϊςτε τζτοια να ςκζφτονται 

για το Κεό!  

Διότι ακολουκοφν οπωςδιποτε και τα υπόλουπα 

πάκθ του ςϊματοσ,  

δθλαδι να τζμνεται, να διαιρείται και 

ολοκλθρωτικά να καταςτρζφεται.  

Αυτά όμωσ και τα παρόμοιά τουσ δεν 

χαρακτθρίηουν το Κεό, αλλά τα  

γιϊνα ςϊματα. Διότι ο Κεόσ είναι και αςϊματοσ 

και άφκαρτοσ και  

ακάνατοσ· δεν χρειάηεται τίποτε απ' αυτά ςζ 

καμιά περίπτωςθ. Ενϊ αυτά  

είναι φκαρτά και μορφζσ ςωμάτων και ζχουν 

ανάγκθ φροντίδασ, όπωσ το  

είπαμε προθγουμζνωσ. Πολλζσ φορζσ βλζπουμε 
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καὶ τί μοι πολλῶν; πειρῶται παρὰ τοὺσ ἐν 

ταῖσ νιςοισ ἄλλουσ κεοὺσ  

προςκυνοῦςι· καὶ νθςιῶται παρὰ τοὺσ ἐν 

ταῖσ πείροισ κρθςκεφουςι. καὶ  

ὅλωσ ἑκάςτθ πόλισ καὶ κϊμθ, τοὺσ ἐκ 

γειτόνων οκ εἰδυῖα κεοφσ, τοὺσ  

ἑαυτῆσ προκρίνει, καὶ μόνουσ εἶναι τοφτουσ 

νομίηει κεοφσ.  

περὶ γὰρ τῶν ἐν Αἰγφπτῳ μυςαρῶν οδὲ 

λζγειν ἐςτί, πςιν ἐπ᾿  

ὀφκαλμῶν ὄντων ὅτι ἐναντίασ καὶ 

μαχομζνασ ἀλλιλαισ ἔχουςι τὰσ  

κρθςκείασ αἱ πόλεισ, καὶ οἱ ἐκ γειτόνων ἀεὶ 

ςπουδάηουςι κατὰ τῶν  

πλθςίων τὰ ἐναντία ςζβειν. ὁ γοῦν παρ᾿ 

ἑτζροισ προςκυνοφμενοσ ὡσ  

κεὸσ κροκόδειλοσ, οὗτοσ παρὰ τοῖσ 

πλθςίον βδζλυγμα νομίηεται· καὶ ὁ  

παρ᾿ ἑτζροισ λζων ὡσ κεὸσ 

κρθςκευόμενοσ, τοῦτον οἱ ἀςτυγείτονεσ ο  

μόνον ο κρθςκεφουςιν, ἀλλὰ καὶ ερόντεσ 

ἀποκτείνουςιν ὡσ κθρίον·  

καὶ ὁ παρ᾿ ἄλλοισ ἀνατεκεὶσ ἰχκφσ, οὗτοσ 

ἄλλων ἀλικεται τροφι.  

ὅκεν δὴ πόλεμοι καὶ ςτάςεισ καὶ πςα 

φόνων πρόφαςισ καὶ πςα τῶν  

πακῶν δονὴ παρ᾿ ατοῖσ ἐςτι. καὶ τό γε 

καυμαςτόν, ὅτι ὡσ οἱ  

ἱςτοριςαντεσ ἐξθγοῦνται, παρ᾿ Αἰγυπτίων 

οἱ Πελαςγοὶ μακόντεσ τὰ  

ὀνόματα τῶν κεῶν, οκ ἴςαςιν οὗτοι τοὺσ 

παρ᾿ Αἰγυπτίοισ κεοφσ, ἀλλὰ  

ἄλλουσ παρ᾿ ἐκείνουσ κρθςκεφουςι. καὶ 

ὅλωσ πάντων τῶν ἐν εἰδϊλοισ  

μανζντων ἐκνῶν διάφορόσ ἐςτιν  δόξα καὶ 

 κρθςκεία, καὶ ο τὰ ατὰ  

παρὰ τοῖσ ατοῖσ ερίςκεται.  

καὶ εἰκότωσ γε τοῦτο πάςχουςιν. 

ἐκπεςόντεσ γὰρ ἀπὸ τῆσ πρὸσ τὸν  

ἕνα Κεὸν κατανοιςεωσ, εἰσ πολλὰ καὶ 

διάφορα καταπεπτϊκαςι· καὶ  

να επιςκευάηονται όςοι  

πάλιωςαν και όςουσ εξαφάνιςε ο χρόνοσ, θ βροχι 

ι κάτι άλλο από τα ηϊα  

τθσ γθσ· αυτοί ξαναφτιάχνονται.  

Κα μποροφςε κάποιοσ να τουσ κατθγοριςει για 

τθν παραφροςφνθ τουσ  

και ςτα εξισ: Ονομάηουν κεοφσ αυτοφσ που οι 

ίδιοι δθμιοφργθςαν. Ηθτοφν  

τθν λφτρωςθ απ' αυτοφσ που οι ίδιοι με τισ τζχνεσ 

τουσ ςυντιρθςαν, για  

να μθν καταςτραφοφν. Ηθτοφν να ικανοποιιςουν 

τισ ανάγκεσ τουσ αυτοί  

που γνωρίηουν ότι ζχουν ανάγκθ τθ δικι τουσ 

φροντίδα (των ανκρϊπων).  

Δεν ντρζπονται ν' αποκαλοφν κφριουσ του 

ουρανοφ και τθσ γθσ αυτοφσ  

που τουσ κλείνουν ςε μικρά ςπιτάκια 

(ειδωλολατρικοί ναοί).  

Για τθν ακεΐα τουσ μπορεί κανείσ να 

πλθροφορθκεί όχι μόνο απ' αυτά,  

αλλά και από το ότι δεν ςυμφωνοφν ςτθν τιμι 

που αποδίδουν ςτα είδωλα.  

Διότι αν είναι κεοί, όπωσ λζνε και φιλοςοφοφν γι' 

αυτοφσ, ποιόν απ'  

αυτοφσ να προτιμιςει κανείσ και ποιοφσ να 

κεωριςει ςπουδαιότερουσ  

ϊςτε ι να είναι ςίγουροσ ότι προςκυνεί το Κεό ι, 

όπωσ λζνε, να μθν  

αμφιβάλλει ότι ςτα είδωλα γνωρίηει το Κεό; Διότι 

δεν αναγνωρίηουν όλοι  

τουσ ίδιουσ κεοφσ. Όςα περιςςότερα ζκνθ 

υπάρχουν, τόςοι και κεοί  

επινοοφνται. ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι κάτοικοι 

μιασ χϊρασ ι πόλθσ  

διαφωνοφν μεταξφ τουσ για τθν λατρευτικι τιμι 

προσ τα είδωλα.  

Οι Φοίνικεσ δεν γνωρίηουν τουσ κεοφσ των 

Αιγυπτίων, οφτε οι Αιγφπτιοι  

προςκυνοφν τα ίδια είδωλα με τουσ Φοίνικεσ. Οι 

κφκεσ δεν δζχονται τουσ  

κεοφσ των Περςϊν οφτε οι Πζρςεσ των φρων. Οι 
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ἀποςτραφζντεσ τὸν ἀλθκῶσ τοῦ Πατρὸσ 

Λόγον, τὸν πάντων ωτῆρα  

 Χριςτόν, εἰκότωσ εἰσ πολλὰ τὴν διάνοιαν 

ἔχουςι ῥεμβομζνθν. καὶ  

ὥςπερ οἱ τὸν ἣλιον ἀποςτραφζντεσ καὶ ἐν 

ςκοτεινοῖσ γενόμενοι τόποισ,  

πολλὰσ ἀνόδουσ κυκλεφουςιν ὁδοφσ, καὶ 

τοὺσ μὲν παρόντασ οχ ὁρῶςι,  

τοὺσ δὲ μὴ ὄντασ φαντάηονται ὡσ 

παρόντασ, καὶ «βλζποντεσ ο  

βλζπουςι»· τὸν ατὸν τρόπον οἱ τὸν Κεὸν 

ἀποςτραφζντεσ καὶ  

ςκοτιςκζντεσ τὴν ψυχὴν ῥεμβόμενον 

ἔχουςι τὸν νοῦν, καὶ τὰ οκ ὄντα  

ὡσ μεκφοντεσ καὶ μὴ ὁρῶντεσ 

φαντάηονται.  

24. Σαῦτα δὲ ο μικρὸσ ἔλεγχόσ ἐςτι τῆσ 

ἀλθκῶσ ἀκεότθτοσ ατῶν.  

διαφόρων γὰρ ὄντων καὶ πολλῶν κατὰ 

πόλιν καὶ χϊραν κεῶν, καὶ  

τοῦ ἑτζρου τὸν τοῦ ἑτζρου ἀναιροῦντοσ 

κεόν, οἱ πάντεσ παρὰ πάντων  

ἀναιροῦνται. καὶ γὰρ οἱ παρ᾿ ἄλλοισ 

νομιηόμενοι κεοὶ τῶν παρ᾿ ἄλλοισ  

λεγομζνων κεῶν γίγνονται κυςίαι καὶ 

ςπονδαί· καὶ ἄλλων αἱ κυςίαι,  

ἄλλων ἔμπαλίν εἰςι κεοί.  

Αἰγφπτιοι δὲ τὸν βοῦν καὶ τὸν Ἄπιν μόςχον 

ὄντα ςζβουςι· καὶ τοφτουσ  

ἄλλοι τῷ Διὶ κφουςι. κἂν γὰρ μὴ ατοὺσ 

ἐκείνουσ οὓσ ἀνατεκείκαςι  

κφςωςιν, ἀλλὰ τὰ ὅμοια κφοντεσ, τὰ ατὰ 

προςάγειν δοκοῦςι. Λίβυεσ  

πρόβατον, ὃ καλοῦςιν Ἄμμωνα, κεὸν 

ἔχουςι· καὶ τοῦτο πολλοῖσ παρ᾿  

ἑτζρων εἰσ κυςίαν ςφάηεται. Ἰνδοὶ τὸν 

Διόνυςον κρθςκεφουςι,  

ςυμβολικῶσ οἶνον ατὸν ὀνομάηοντεσ· καὶ 

τοῦτον τοῖσ ἄλλοισ  

ςπζνδουςιν ἕτεροι.  

ἄλλοι ποταμοὺσ καὶ κρινασ, καὶ πάντων 

Πελαςγοί πάλι  

κατθγοροφν τουσ κεοφσ τθσ Κράκθσ. Οι Κράκεσ 

παρόμοια δεν γνωρίηουν  

τουσ κεοφσ των Κθβαίων. Οι Λνδοί ςτρζφονται 

εναντίον των Αράβων,  

οι Άραβεσ εναντίον των Αικιόπων και οι Αικίοπεσ 

εναντίον όλων αυτϊν,  

ςχετικά με τθν προςκφνθςθ των ειδϊλων. Οι 

φροι δεν τιμοφν τουσ ίδιουσ  

κεοφσ με τουσ Κίλικεσ. Οι Καππαδόκεσ ζχουν 

διαφορετικοφσ κεοφσ· οι  

Βικυνοί επινόθςαν άλλουσ και οι Αρμζνιοι άλλουσ 

για τον εαυτό τουσ.  

Και τί μου χρειάηονται πολλά παραδείγματα; Οι 

κάτοικοι τθσ ξθράσ ζχουν  

διαφορετικοφσ κεοφσ από τουσ νθςιϊτεσ, και το 

αντίςτροφο. Γενικά, κάκε  

πόλθ και χωριό αγνοοφν τουσ κεοφσ των γειτόνων 

και προςκυνοφν τουσ  

δικοφσ τουσ· διότι τουσ κεωροφν ανϊτερουσ.  

Δεν χρειάηεται κακόλου ν' αναφζρουμε τθ μιαρι 

λατρεία των Αιγυπτίων·  

όλοι βλζπουν ξεκάκαρα ότι οι πόλεισ ζχουν 

μεταξφ τουσ εχκρικι τθν  

κρθςκεία. Οι μεταξφ τουσ γείτονεσ φροντίηουν να 

προςκυνοφν εχκρικοφσ  

κεοφσ. Σον κροκόδειλο, για παράδειγμα, κάποιοι 

τον προςκυνοφν ωσ κεό,  

άλλοι όμωσ τον κεωροφν βδζλυγμα.  

Σό ίδιο και το λιοντάρι, οριςμζνοι το  

λατρεφουν ωσ κεό· οι γείτονζσ τουσ όμωσ, όχι 

μόνο το λατρεφουν, αλλά,  

όπου το ςυναντιςουν, το ςκοτϊνουν κιόλασ ωσ 

άγριο κθρίο. Παρόμοια  

και το ψάρι που άλλοι το κεωροφν κεό, άλλοι 

όμωσ το καταναλϊνουν ωσ  

τροφι.  

Για όλεσ αυτζσ τισ διαφορζσ ςυμβαίνουν και οι 

μεταξφ τουσ πόλεμοι, οι  

επαναςτάςεισ, οι φόνοι και οι εμπακείσ θδονζσ. 

Και το πιο παράδοξο,  
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μάλιςτα Αἰγφπτιοι τὸ ὕδωρ  

προτετιμικαςι, καὶ κεοὺσ ἀναγορεφουςι· 

καὶ ὅμωσ ἄλλοι, καὶ ατοὶ δὲ  

οἱ ταῦτα κρθςκεφοντεσ Αἰγφπτιοι, τοὺσ τῶν 

ἄλλων ῥφπουσ, καὶ τοὺσ  

ἑαυτῶν ἀπονίπτονται τοῖσ ὕδαςι, καὶ τὸ 

λείψανον μετὰ ἀτιμίασ  

ἐκρίπτουςι. ςχεδὸν δὲ πςα  τῶν 

Αἰγυπτίων εἰδωλοποιία τῶν παρ᾿  

ἄλλοισ κεῶν ἐςτι κυςία· ὥςτ᾿ ἂν ατοὺσ 

καὶ παρ᾿ ατῶν ἐκείνων  

χλευάηεςκαι, ὅτι μὴ κεοφσ, ἀλλὰ τὰ τῶν 

ἄλλων ἔτι τε καὶ παρ᾿ ατοῖσ  

ἀποτροπιάςματα καὶ κυςίασ ὄντα 

κεοποιοῦςιν.  

25. Ἤδθ δζ τινεσ εἰσ τοςαφτθν ἀςζβειαν 

καὶ παραφροςφνθν  

ἐξθνζχκθςαν, ὡσ καὶ ατοὺσ τοὺσ 

ἀνκρϊπουσ, ὧν εἰςι τφποι καὶ μορφαί,  

τοῖσ παρ᾿ ατοῖσ ψευδοκζοισ καταςφάττειν 

καὶ κυςίασ προςάγειν. καὶ  

οχ ὁρῶςιν οἱ κακοδαίμονεσ ὅτι τὰ 

ςφαγιαηόμενα κφματα ἀρχζτυπά  

εἰςι τῶν π᾿ ατῶν πλαςκζντων καὶ 

προςκυνουμζνων κεῶν, καὶ οἷσ  

προςάγουςι τοὺσ ἀνκρϊπουσ. ςχεδὸν γὰρ 

τὰ ὅμοια τοῖσ ὁμοίοισ ἠ  

μλλον τὰ κρείττονα τοῖσ ἐλάττοςι 

προςάγουςιν. ἔμψυχα γὰρ  

ἀψφχοισ κφουςι, καὶ λογικὰ τοῖσ ἀκινιτοισ 

προςάγουςι.  

κφκαι γὰρ οἱ καλοφμενοι Σαφρειοι τῇ παρ᾿ 

ατοῖσ Παρκζνῳ  

καλουμζνῃ τοὺσ ἀπὸ ναυαγίων καὶ ὅςουσ 

ἂν λάβωςι τῶν λλινων  

εἰσ κυςίασ ἀναφζρουςι, τοςοῦτον 

ἀςεβοῦντεσ κατὰ τῶν ὁμογενῶν  

ἀνκρϊπων, καὶ οὕτωσ ἐλζγχοντεσ τῶν 

κεῶν ατῶν τὴν ὠμότθτα·  

ὅτι οὓσ  Πρόνοια ἀπὸ καλάςςθσ ἐκ 

κινδφνων διζςωςε, τοφτουσ ατοὶ  

όπωσ διθγοφνται οι ιςτορικοί, οι Πελαςγοί πιραν 

τα ονόματα των κεϊν  

των Αιγυπτίων και, χωρίσ να γνωρίηουν τουσ 

κεοφσ αυτοφσ, προςκυνοφν  

με τα ίδια ονόματα άλλουσ κεοφσ! Θ 

ειδωλολατρεία των διαφόρων εκνϊν  

διαφζρει από λαό ςε λαό, και δεν ζχουν όλοι 

ακριβϊσ τθν ίδια πίςτθ και  

κρθςκεία.  

Δικαιολογθμζνα ζπακαν κάτι τζτοιο. Διότι 

λθςμόνθςαν τθ γνϊςθ του ενόσ  

και μοναδικοφ Κεοφ· ζτςι ζπεςαν ςε πολλζσ 

δειςιδαιμονίεσ. Αρνικθκαν  

τον αλθκινό Τιό του Κεοφ Πατζρα, τον ωτιρα 

όλων Λθςοφ Χριςτό, με  

αποτζλεςμα ο νουσ τουσ να ξεφεφγει ςε πολλά 

μάταια. υμβαίνει όπωσ μ'  

αυτοφσ που κρφβονται από τον ιλιο και γυρνοφν 

ςε ςκοτεινά καταγϊγια·  

περιπλανοφνται ςε πολλοφσ δρόμουσ, δεν 

βλζπουν τουσ διαβάτεσ που  

ςυναντοφν και φαντάηονται τουσ απόντεσ ωσ 

παρόντεσ· «ενϊ φαίνεται ότι  

βλζπουν, ςτθν πραγματικότθτα δεν βλζπουν». Σό 

ίδιο, και όςοι  

αρνικθκαν τον αλθκινό Κεό και ςκοτίςκθκε θ 

ψυχι τουσ, πλάκουν  

ανφπαρκτουσ κεοφσ, όπωσ οι μεκυςμζνοι και οι 

τυφλοί.  

Όλα αυτά δεν αποτελοφν μικρι απόδειξθ τθσ 

πραγματικισ ακεΐασ τουσ.  

ε κάκε πόλθ και χϊρα ζχουν πολλοφσ και 

διαφορετικοφσ κεοφσ που ο ζνασ  

καταργεί τον άλλον και όλοι 

αλλθλοκαταργοφνται. Επίςθσ, εκείνοι που  

από οριςμζνουσ κεωροφνται ωσ κεοί, από τουσ 

άλλουσ προςφζρονται  

ςπονδι και κυςία ςε άλλουσ δικεν κεοφσ. Και το 

αντίςτροφο: οι κυςίεσ  

των άλλων κεωροφνται κεοί από τουσ άλλουσ.  

Για παράδειγμα, οι Αιγφπτιοι ςζβονται ωσ κεό το 
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καταςφάττουςι, μονονουχὶ κατὰ τῆσ 

Προνοίασ γινόμενοι· ὅτι τὴν  

ἐκείνθσ εεργεςίαν τῇ ἑαυτῶν κθριϊδει 

ψυχῇ κατακρφπτουςιν.  

ἄλλοι δὲ τῷ Ἄρει, ἐπειδὰν ἐκ πολζμων 

ἐπανζλκωςι καὶ νίκασ φζρωςι,  

τὸ τθνικαῦτα εἰσ ἑκατοντάδασ διελόντεσ 

τοὺσ λθφκζντασ, καὶ ἀφ᾿  

ἑκάςτθσ ἕνα λαμβάνοντεσ, τοςοφτουσ 

καταςφάηουςιν, ὅςουσ ἂν κατὰ  

μίαν ἑκατοντάδα ἐκλζξωνται.  

ο μόνοι δὲ κφκαι διὰ τὴν ἐν βαρβάροισ 

ἔμφυτον ατοῖσ ἀγριότθτα  

τὰ τοιαῦτα μυςαρὰ δρῶςιν, ἀλλ᾿ ἴδιόν ἐςτι 

τῆσ τῶν εἰδϊλων καὶ  

δαιμόνων κακίασ τοῦτο τὸ δρμα. καὶ γὰρ 

καὶ Αἰγφπτιοι ἔκυον μὲν  

πάλαι τῇ Ἥρᾳ τοιαῦτα ςφάγια· Φοίνικεσ 

δὲ καὶ Κρῆτεσ τὸν Κρόνον ἐν  

ταῖσ τεκνοκυςίαισ ἑαυτῶν ἱλάςκοντο. καὶ οἱ 

πάλαι δὲ Ῥωμαῖοι τὸν  

καλοφμενον Λατιάριον Δία 

ἀνκρωποκυςίαισ ἐκριςκευον· καὶ ἄλλοι  

ἄλλωσ, καὶ πάντεσ ἁπλῶσ ἐμίαινον καὶ 

ἐμιαίνοντο. ἐμιαίνοντο μὲν  

ατοὶ δρῶντεσ τὰ φονικά· ἐμίαινον δὲ τοὺσ 

ἑαυτῶν ναοὺσ τοιαφταισ  

καπνίηοντεσ κυςίαισ.  

ἀπὸ δὴ τοφτων τὰ κακὰ τοῖσ ἀνκρϊποισ εἰσ 

πλῆκοσ ἔφκαςεν· ὁρῶντεσ  

γὰρ ἐν τοφτοισ τοὺσ παρ᾿ ατοῖσ δομζνουσ 

δαίμονασ, εκζωσ καὶ  

ατοὶ τοῖσ τοιοφτοισ πλθμμελιμαςι τοὺσ 

ἑαυτῶν κεοὺσ ἐμιμιςαντο,  

ἴδιον γοφμενοι κατόρκωμα τὴν πρὸσ τὰ 

κρείττονα, ὡσ ατοὶ  

νομίηουςι, μίμθςιν. ἔνκεν ἀνδροφονίαισ καὶ 

τεκνοκτονίαισ καὶ πάςαισ  

ἀςελγείαισ ττικθςαν οἱ ἄνκρωποι. καὶ 

γὰρ ςχεδὸν πςα πόλισ πάςθσ  

ἀςελγείασ ἐςτὶ μεςτὴ δι᾿ ὁμοιότθτα 

βόδι και τον Άπι, που  

είναι μοςχάρι· αυτά όμωσ οι άλλοι τα 

προςφζρουν κυςία ςτο Δία. Κι αν  

ακόμθ δεν κυςιάηουν τα ίδια ηϊα αλλά παρόμοια, 

πιςτεφουν ότι τα ίδια  

προςφζρουν. Οι Λίβυοι το πρόβατο που το 

ονομάηουν Άμμωνα, το ζχουν  

κεό· αυτό όμωσ πολλοί άλλοι το κυςιάηουν ωσ 

ςφάγιο. Οι Λνδοί λατρεφουν  

το Διόνυςο αποκαλϊντασ τον ςυμβολικά "κραςί". 

Σό κραςί όμωσ αυτό οι  

άλλοι το χφνουν ωσ ςπονδι.  

Άλλοι τιμοφν και αναγορεφουν ωσ κεότθτεσ τα 

ποτάμια και τισ βρφςεσ· οι  

Αιγφπτιοι ιδιαίτερα τιμοφν το νερό. Κι όμωσ 

άλλοι, ακόμθ και οι ίδιοι οι  

Αιγφπτιοι που λατρεφουν το νερό, κακαρίηουν τισ 

ακακαρςίεσ των άλλων  

και του εαυτοφ τουσ με το νερό, το οποίο μετά τθ 

χριςθ το χφνουν με αθδία.  

χεδόν όλα τα είδωλα των Αιγυπτίων 

προςφζρονται ωσ κυςία  

ςτουσ κεοφσ των άλλων λαϊν. Ζτςι, οι άλλοι τουσ 

κοροϊδεφουν διότι  

λατρεφουν ωσ κεοφσ αυτοφσ που δεν είναι κεοί· 

αλλά, και αυτοί  

απεχκάνονται και προςφζρουν κυςία όςα οι 

άλλοι πιςτεφουν ωσ κεοφσ.  

Οριςμζνοι μάλιςτα ζφταςαν ςε τόςθ αςζβεια και 

παραφροςφνθ ϊςτε να  

ςφάηουν ακόμθ και ανκρϊπουσ, με τουσ οποίουσ 

ζχουν τθν ίδια φφςθ και  

μορφι, και να τουσ προςφζρουν κυςία ςτουσ 

ψευτοκεοφσ τουσ. Και δεν  

βλζπουν οι κακορίηικοι ότι τα ςφαγιαηόμενα 

κφματα αποτελοφν τα  

πρότυπα των ειδϊλων των κεϊν που ζφτιαξαν 

και προςκυνοφν· και ς'  

αυτά προςφζρουν κυςία τουσ ανκρϊπουσ. 

χεδόν κυςιάηουν τα όμοια ςτα  

όμοια ι μάλλον τα ανϊτερα ςτα κατϊτερα· διότι 
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τρόπων τῶν παρ᾿ ατοῖσ κεῶν  

γινομζνθ· καὶ οκ ἔςτι ςϊφρων ἐν τοῖσ 

εἰδϊλοισ, εἰ μὴ μόνοσ ὁ παρ᾿  

ατοῖσ ἐπ᾿ ἀςελγείᾳ μαρτυροφμενοσ.  

26. Γυναῖκεσ γοῦν ἐν εἰδϊλοισ τῆσ Φοινίκθσ 

πάλαι προεκακζηοντο,  

ἀπαρχόμεναι τοῖσ ἐκεῖ κεοῖσ ἑαυτῶν τὴν 

τοῦ ςϊματοσ ἑαυτῶν  

μιςκαρνίαν, νομίηουςαι τῇ πορνείᾳ τὴν 

κεὸν ἑαυτῶν ἱλάςκεςκαι, καὶ εἰσ  

εμζνειαν ἄγειν ατὴν διὰ τοφτων.  

ἄνδρεσ δζ, τὴν φφςιν ἀρνοφμενοι καὶ 

μθκζτι εἶναι κζλοντεσ ἄρρενεσ, τὴν  

γυναικῶν πλάττονται φφςιν, ὡσ ἐκ τοφτων 

κατακφμια καὶ τιμὴν τῇ  

μθτρὶ τῶν παρ᾿ ατοῖσ λεγομζνων κεῶν 

ποιοῦντεσ. πάντεσ δὲ ὁμοῦ  

τοῖσ αἰςχίςτοισ βιοῦςι, καὶ τοῖσ χείροςιν 

ἑαυτοῖσ ἁμιλλῶνται· καὶ ὡσ  

εἶπεν ὁ ἅγιοσ τοῦ Χριςτοῦ διάκονοσ 

Παῦλοσ· «Αἵ τε γὰρ κιλειαι ατῶν  

μετιλλαξαν τὴν φυςικὴν χρῆςιν εἰσ τὴν 

παρὰ φφςιν. ὁμοίωσ δὲ καὶ οἱ  

ἄρρενεσ, ἀφζντεσ τὴν φυςικὴν χρῆςιν τῆσ 

κθλείασ, ἐξεκαφκθςαν ἐν τῇ  

ὀρζξει ατῶν εἰσ ἀλλιλουσ, ἄρρενεσ ἐν 

ἄρςεςι τὴν ἀςχθμοςφνθν  

κατεργαηόμενοι».  

ταῦτα δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα πράςςοντεσ, 

ὁμολογοῦςι καὶ ἐλζγχουςι καὶ  

τοὺσ λεγομζνουσ ατῶν κεοὺσ τοιοῦτον 

ἐςχθκζναι τὸν βίον. ἐκ μὲν γὰρ  

Διὸσ τὴν παιδοφκορίαν καὶ τὴν μοιχείαν, ἐκ 

δὲ Ἀφροδίτθσ τὴν πορνείαν,  

καὶ ἐκ μὲν Ῥζασ τὴν ἀςζλγειαν, ἐκ δὲ 

Ἄρεοσ τοὺσ φόνουσ, καὶ ἐξ ἄλλων  

ἄλλα τοιαῦτα μεμακικαςιν, ἃ οἱ νόμοι μὲν 

κολάηουςι, πσ δὲ ςϊφρων  

ἀνὴρ ἀποςτρζφεται.  

ἆρ᾿ οὖν ἄξιον ἔτι τοφτουσ νομίηειν εἶναι 

κεοφσ,τοὺσ τὰ τοιαῦτα  

κυςιάηουν τα ζμψυχα  

ςτα άψυχα και προςφζρουν τα λογικά ςτα άλογα 

και ακίνθτα.  

Οι κφκεσ, για παράδειγμα, που λζγονται 

Σαφρειοι, κυςιάηουν ςτθ κεά  

τουσ που ονομάηεται Παρκζνοσ τουσ ναυαγοφσ 

και όςουσ Ζλλθνεσ  

ςυλλαμβάνουν. Δείχνουν πολλι μεγάλθ αςζβεια 

ςε ςυνανκρϊπουσ τουσ  

και φανερϊνουν ζτςι τθν ωμότθτα των κεϊν 

τουσ. Διότι, αυτοφσ που θ  

κεία Πρόνοια ζςωςε από κινδφνουσ τθσ 

κάλαςςασ, οι ιδιοι τουσ  

κατακρεουργοφν και γίνονται εχκροί τθσ κείασ 

Πρόνοιασ· με τθν  

απάνκρωπθ ςυμπεριφορά τουσ εξαλείφουν τθν 

ςωτθρία τθσ Πρόνοιασ  

ςτουσ ναυαγοφσ.  

Άλλοι πάλι, όταν επιςτρζψουν νικθτζσ από τον 

πόλεμο, αμζςωσ  

κατατάςςουν ςε εκατοντάδεσ τουσ αιχμαλϊτουσ 

και διαλζγουν ζνα από  

κάκε εκατοντάδα. Και ςφάηουν όλουσ αυτοφσ που 

διαλζγουν, ζνα από  

κάκε εκατοντάδα.  

Δεν κάνουν τόςα απάνκρωπα μόνον οι κφκεσ 

που ωσ άγριοι ζχουν  

ζμφυτθ μζςα τουσ τθν βαρβαρότθτα· αυτι θ 

κακία είναι χαρακτθριςτικό  

γνϊριςμα τθσ ειδωλολατρείασ και τθσ πονθρίασ 

των δαιμόνων. Διότι και  

οι Αιγφπτιοι παλιότερα κυςίαηαν ςτθν Ιρα τζτοια 

ςφάγια. Επίςθσ, οι  

Φοίνικεσ και οι Κριτεσ εξιλζωναν τον Κρόνο με 

κυςίεσ των παιδιϊν τουσ.  

Και οι αρχαίοι Ρωμαίοι λάτρευαν με 

ανκρωποκυςίεσ τον ονομαηόμενο  

Δία τον Λατιάριο. Καί άλλοι με άλλο τρόπο,  

πάντωσ όλοι γενικά και μόλυναν και μολφνονταν. 

Μολφνονταν επειδι οι  

ίδιοι ζκαναν τουσ φόνουσ· και μόλυναν τουσ 
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ποιοῦντασ, καὶ μὴ μλλον τῶν ἀλόγων 

ἀλογωτζρουσ γεῖςκαι  

τοφτουσ διὰ τὴν ἀςζλγειαν τῶν τρόπων; 

ἆρα ἄξιον τοὺσ  

κρθςκεφοντασ ατοὺσ νομίηειν ἀνκρϊπουσ, 

καὶ μὴ μλλον ὡσ ἀλόγων  

ἀλογωτζρουσ, καὶ τῶν ἀψφχων 

ἀψυχοτζρουσ, οἰκτείρειν; εἰ γὰρ  

ἐλογίηοντο τῆσ ἑαυτῶν ψυχῆσ τὸν νοῦν, 

οκ ἂν ἐν τοφτοισ  

κατεπεπτϊκειςαν ὅλοι πρθνεῖσ, καὶ τὸν 

ἀλθκινὸν ρνοῦντο τοῦ  

Χριςτοῦ Πατζρα Κεόν.  

27. Ἀλλ᾿ ἴςωσ οἱ ἐπαναβεβθκότεσ τοφτων 

καὶ περὶ τὴν κτίςιν  

ἐπτοθμζνοι, δυςωποφμενοι τοῖσ περὶ τῶν 

βδελυγμάτων ἐλζγχοισ,  

εκατάγνωςτα μὲν καὶ εζλεγκτα παρὰ 

πςιν ὄντα ταῦτα οκ  

ἀρνιςονται καὶ ατοί· ἐκείνθν δὲ ατοῖσ 

ἀςφαλῆ τὴν δόξαν καὶ  

ἀναντίρρθτον εἶναι οἰιςονται τὴν πρὸσ τὸν 

κόςμον καὶ τὰ τοῦ κόςμου  

μζρθ κρθςκείαν· καυχιςονται γὰρ οχ ὡσ 

λίκουσ καὶ ξφλα καὶ μορφὰσ  

ἀνκρϊπων καὶ ἀλόγων πτθνῶν τε καὶ 

ἑρπετῶν καὶ τετραπόδων  

ἁπλῶσ, ἀλλ᾿ ἣλιον καὶ ςελινθν καὶ πάντα 

τὸν κατ᾿ ορανὸν κόςμον,  

καὶ γῆν αὖ πάλιν καὶ ςφμπαςαν τοῦ γροῦ 

τὴν φφςιν ςζβοντεσ καὶ  

κρθςκεφοντεσ·  

καὶ φιςουςι μὴ δφναςκαί τινασ ἀποδεῖξαι 

καὶ τοφτουσ μὴ εἶναι φφςει  

κεοφσ, πςιν ὄντοσ φανεροῦ ὅτι οὔτε 

ἄψυχα οὔτε ἄλογα τυγχάνει,  

ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνκρϊπων περαίρει φφςιν, 

τῷ τὰ μὲν ἐν ορανοῖσ, τὰ  

δὲ ἐπὶ τῆσ γῆσ κατοικεῖν. ἄξιον οὖν καὶ περὶ 

τοφτων ἰδεῖν καὶ  

διερευνῆςαι. πάντωσ γὰρ καὶ ἐν τοφτοισ 

ναοφσ τουσ επειδι πρόςφεραν  

τζτοιου είδουσ κυςίεσ.  

Απ' όλα αυτά πολλαπλαςιάςτθκαν τα κακά 

ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ.  

Διότι, βλζποντασ ότι οι δαιμονικοί κεοί τουσ 

ευφραίνονταν μ' αυτά,  

αμζςωσ και οι ίδιοι μιμικθκαν τουσ κεοφσ τουσ 

ςε τζτοια παραπτϊματα.  

Κεωροφν ςπουδαίο κατόρκωμα να μιμοφνται, 

όπωσ νομίηουν, τισ πράξεισ  

των ανωτζρων. Από τθν αντίλθψθ αυτι οι 

άνκρωποι ξζπεςαν ςε φόνουσ,  

παιδοκτονίεσ και κάκε είδουσ αςζλγεια. Ζτςι, 

ςχεδόν κάκε πόλθ είναι  

γεμάτθ από κάκε ακολαςία, επειδι προςπακοφν 

να μιμθκοφν τισ πράξεισ  

των κεϊν τουσ. τουσ ειδωλολάτρεσ κανείσ δεν 

κεωρείται ςυνετόσ παρά  

μόνον ο αποδεδειγμζνα ακόλαςτοσ.  

Σθν παλιά εποχι ςτα ειδωλεία τθσ Φοινίκθσ 

εκδίδονται γυναίκεσ, για να  

προςφζρουν ςτουσ εκεί κεοφσ το μίςκωμα τθσ 

εκδόςωσ του ςϊματόσ τουσ.  

Πίςτευαν ότι με τθν πορνεία κα εξιλεϊςουν τθ 

κεά τουσ και με τισ πράξεισ  

τουσ κα τθν εξευμενίςουν.  

Οι άνδρεσ πάλι αρνοφνται το φφλο τουσ και μθ 

κζλοντασ να είναι πλζον  

άνδρεσ, μιμοφνται τθ γυναικεία φφςθ. Μ' αυτό 

τον τρόπο ευχαριςτοφν  

και τιμοφν τθ μθτζρα των δικεν κεϊν τουσ! Ζτςι, 

όλοι μαηί ηουν ακόλαςτο  

βίο και ςυναγωνίηονται ποιοσ κα πετφχει τα 

χειρότερα. Σο είπε αυτό και ο  

απόςτολοσ του Χριςτοφ Παφλοσ: «Οι γυναίκεσ των 

ειδωλολατρϊν  

μετάλλαξαν τθ φυςικι χριςθ του ςϊματοσ ςε 

αφφςικθ· το ίδιο και οι  

άντρεσ άφθςαν τθ φυςικι επικυμία τθσ γυναίκασ 

και κατακάθκαν ςτθν  

επικυμία του ενόσ προσ τον άλλον, άντρεσ με 
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εριςει ὁ λόγοσ τὸν ἔλεγχον  

ἀλθκῆ κατ᾿ ατῶν.  

Πρὶν δὲ μσ ἰδεῖν καὶ τῆσ ἀποδείξεωσ 

ἄρξαςκαι, ἀρκεῖ τὴν κτίςιν  

ατὴν κατ᾿ ατῶν μονονουχὶ βοῆςαι, καὶ 

δεῖξαι τὸν ατῆσ ποιθτὴν καὶ  

δθμιουργὸν κεόν, τὸν καὶ ταφτθσ καὶ τοῦ 

παντὸσ βαςιλεφοντα τὸν  

Πατζρα τοῦ Κυρίου μῶν Ἰθςοῦ Χριςτοῦ· 

ὃν ἀποςτρζφονται μὲν οἱ  

δοκθςίςοφοι, τὴν δὲ παρ᾿ ατοῦ 

γενομζνθν κτίςιν προςκυνοῦςι καὶ  

κεοποιοῦςι, καίτοι προςκυνοῦςαν καὶ 

ατὴν καὶ ὁμολογοῦςαν ὃν  

ἐκεῖνοι δι᾿ ατὴν ἀρνοῦνται Κφριον.  

οὕτω γὰρ τοὺσ ἀνκρϊπουσ εἰσ τὰ ταφτθσ 

μζρθ κεχθνότασ καὶ κεοὺσ  

νομίηοντασ ταῦτα, δυςωπιςῃ ἂν καλῶσ 

ατοὺσ  τῶν μερῶν πρὸσ  

ἄλλθλα χρεία· γνωρίηει δὲ καὶ ςθμαίνει τὸν 

καὶ ατῶν ὄντα Κφριον καὶ  

ποιθτὴν τὸν τοῦ Λόγου Πατζρα, τῇ 

ἀναντιρριτῳ προςτάξει τῆσ εἰσ  

ατὸν πακοῆσ, ᾗ φθςι καὶ  κεία 

νομοκεςία· «Οἱ ορανοὶ διθγοῦνται  

δόξαν Κεοῦ· ποίθςιν δὲ χειρῶν ατοῦ 

ἀναγγζλλει τὸ ςτερζωμα».  

πίςτισ δὲ τοφτων οκ ἀφανισ, ἀλλὰ καὶ 

λίαν ἐναργισ ἐςτι τοῖσ τὸν  

ὀφκαλμὸν τῆσ διανοίασ μὴ πάντθ 

πεπθρωμζνον ἔχουςιν. εἰ γάρ τισ κακ᾿  

ἑαυτὰ τὰ μζρθ τῆσ κτίςεωσ λάβοι καὶ 

ἕκαςτον ἰδίᾳ νοιςει, οἷον ἣλιον  

κακ᾿ ἑαυτὸν μόνον, καὶ ςελινθν χωρίσ, καὶ 

γῆν αὖ καὶ ἀζρα, καὶ τὴν  

κερμὴν καὶ ψυχρὰν καὶ ξθρὰν καὶ γρὰν 

οςίαν διελὼν ἀπὸ τῆσ πρὸσ  

ἄλλθλα ςυναφῆσ, ἕκαςτον ἐκλάβοι κακ᾿ 

ἑαυτὸ καὶ ἰδίᾳ κεωριςειεν·  

εριςει πάντωσ μθδὲν ἱκανοφμενον 

ἑαυτῷ, ἀλλὰ πάντα τῆσ ἀλλιλων  

άντρεσ. Ζτςι κατεργάηονται  

τθν ακολαςία.  

Κάνοντασ όλα αυτά και τα παρόμοιά τουσ 

ομολογοφν και αποδεικνφουν  

ότι οι ψευτοκεοί τουσ ηουν τζτοιο βίο. Ζτςι 

διδάχτθκαν από το Δία τθν  

παιδεραςτία και τθ μοιχεία, από τθν Αφροδίτθ 

τθν πορνεία, από τθ Ρζα  

τθν ακολαςία, από τον Άρθ τουσ φόνουσ και από 

τουσ υπόλοιπουσ κεοφσ  

παρόμοια. Όλα αυτά όμωσ οι νόμοι τα τιμωροφν 

και οι ςυνετοί άνκρωποι  

τα αποςτρζφονται.  

Επομζνωσ, αξίηει να κεωροφμε κεοφσ αυτοφσ που 

τα κάνουν αυτά;  

Καλφτερα δεν είναι να τουσ κεωροφμε για τθν 

ακόλαςτθ ςυμπεριφορά  

τουσ χειρότερουσ κι από τα ηϊα, που ςτεροφνται 

λογικι; Αξίηει να  

κεωροφμε ανκρϊπουσ όςουσ προςκυνοφν αυτοφσ 

τουσ κεοφσ και να μθν  

τουσ λυπόμαςτε ςαν πιο ανόθτουσ και 

αναίςκθτουσ από τα ηϊα, που δεν  

ζχουν λογικό; Διότι, αν υπολόγιηαν το λογικό τθσ 

ψυχισ τουσ, δεν κα είχαν  

καταπζςει όλοι τελείωσ και οφτε κα αρνοφνταν 

τον αλθκινό Κεό, τον  

Πατζρα του Χριςτοφ.  

Αλλ' αυτοί που είναι μυθμζνοι ς' αυτά και 

λατρεφουν τα δθμιουργιματα,  

όταν τουσ ελζγχουν κατθγορθματικά για τα μιαρά 

είδωλα, δεν κα  

αρνθκοφν και αυτοί ότι είναι εφκολο όλοι να τα 

κατακρίνουν αυτά και  

ελζγξουν. Ακράδαντο και αναντίρρθτο όμωσ 

δικαίωμά τουσ κα κεωριςουν  

ότι είναι να να απονζμουν λατρεία προσ τθ 

δθμιουργία και τα μζρθ τθσ.  

Κα καυχθκοφν μάλιςτα ότι δεν λατρεφουν και 

προςκυνοφν απλά πζτρεσ,  

ξφλα, εικόνεσ ανκρϊπων ι αλόγων πτθνϊν, 
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χρείασ δεόμενα, καὶ ταῖσ παρ᾿ ἀλλιλων 

ἐπικουρίαισ ςυνιςτάμενα.  

ἣλιοσ μὲν γὰρ τῷ ςφμπαντι ορανῷ 

ςυμπεριφζρεται καὶ ἐμπεριζχεται,  

καὶ ἐκτὸσ τῆσ ἐκείνου κυκλοφορίασ οκ ἄν 

ποτε γζνοιτο· ςελινθ δὲ καὶ  

τὰ ἄλλα ἄςτρα μαρτυροῦςι τὴν παρὰ λίου 

γιγνομζνθν ατοῖσ  

ἐπικουρίαν· γῆ δὲ πάλιν οκ ἄνευ ετῶν 

τοὺσ καρποὺσ ἀποδιδοῦςα  

φαίνεται· οἱ δὲ ετοὶ χωρὶσ τῆσ τῶν 

νεφελῶν χρείασ οκ ἂν καταβαῖεν  

ἐπὶ γῆσ· ἀλλ᾿ οδὲ νζφθ χωρὶσ τοῦ ἀζροσ 

κακ᾿ ἑαυτὰ ἂν φανείθ καὶ  

ςυςταίθ ποτζ.  

ὅ τε ἀὴρ οχ φ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ πὸ μὲν τοῦ 

αἰκζροσ διακαίεται, πὸ δὲ  

τοῦ λίου καταλαμπόμενοσ λαμπρφνεται. 

καὶ πθγαὶ μὲν καὶ ποταμοὶ  

οκ ἄνευ τῆσ γῆσ ςυςτιςονταί ποτε· γῆ δὲ 

οκ ἀφ᾿ ἑαυτῆσ ἐριρειςται,  

ἀλλ᾿ ἐπὶ μὲν τὴν τῶν δάτων οςίαν 

ςυνζςτθκεν, ἐμπεριζχεται δὲ καὶ  

αὕτθ κατὰ τὸ μζςον ςυνδεκεῖςα τοῦ 

παντόσ.  

ἣ τε κάλαςςα καὶ ὁ ἔξωκεν περιρρζων τὴν 

ςφμπαςαν γῆν μζγασ  

ὠκεανὸσ πὸ ἀνζμων κινεῖται καὶ φζρεται 

ὅποι δ᾿ ἂν ατὸν  τῶν  

ἀνζμων προςριςςῃ βία. καὶ ατοὶ δὲ οἱ 

ἄνεμοι οκ ἐν ἑαυτοῖσ, ἀλλά,  

κατὰ τοὺσ περὶ τοφτων εἰπόντασ, ἐκ τῆσ 

πρὸσ τὸν ἀζρα τοῦ αἰκζροσ  

διακαφςεωσ καὶ κερμότθτοσ ἐν ατῷ τῷ 

ἀζρι ςυνίςτανται, καὶ δι᾿  

ατοῦ πανταχοῦ πνζουςι.  

περὶ γὰρ τῶν τεςςάρων ςτοιχείων, ἐξ ὧν 

καὶ ςυνζςτθκεν  τῶν  

ςωμάτων φφςισ, τὴν κερμὴν λζγω καὶ τὴν 

ψυχράν, ξθράν τε καὶ γρὰν  

οςίαν, τίσ τοςοῦτον ἀπζςτραπται τὴν 

ερπετϊν και ηϊων, αλλά  

λατρεφουν τον ίδιο τον ιλιο, τθν ςελινθ και όλο 

τον ουράνιο κόςμο,  

ακόμθ και ολόκλθρθ τθ γθ και όλα τα νερά.  

Κα ιςχυριςτοφν επίςθσ ότι δεν μπορεί κάποιοσ ν' 

αποδείξει ότι και αυτά  

δεν είναι κεοί· διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι 

αυτά δεν είναι οφτε άψυχα  

οφτε ηϊα, αλλά ξεπερνοφν τθ φφςθ των 

ανκρϊπων, διότι άλλα κατοικοφν  

ςτθ γθ και άλλα ςτον ουρανό. Αξίηει λοιπόν να 

εξετάςουμε και να  

ερευνιςουμε και γι' αυτά. Είναι βζβαιο ότι και γι' 

αυτά θ λογικι κ'  

αποδείξει τθν αλικεια.  

Πριν εξετάςουμε λοιπόν και προςάγουμε τισ 

αποδείξεισ, αρκεί θ ίδια θ  

κτίςθ να φωνάξει προσ αυτοφσ και να δείξει τον 

πλάςτθ και δθμιουργό  

τθσ Κεό, τον Πατζρα του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτό 

που κυβερνά και  

αυτιν και το παν. Αυτόν βζβαια τον περιφρονοφν 

οι ψευτοφιλόςοφοι·  

προςκυνοφν και κεοποιοφν τθν κτίςθ που Αυτόσ 

δθμιοφργθςε· παρ' όλο  

που και αυτι θ ίδια προςκυνεί και ομολογεί 

πίςτθ ςτον Κφριο που  

εκείνοι προσ τιμιν τθσ αρνοφνται.  

Ζτςι, λοιπόν, οι άνκρωποι, που με ανοιχτό ςτόμα 

κεωροφν ότι τα μζρθ τθσ  

κτίςθσ είναι κεοί, κα ντροπιαςτοφν για τα καλά 

από τθν ανάγκθ που ζχει  

το ζνα από τό άλλο. Θ κτίςθ γνωρίηει και 

παραδζχεται ότι δθμιουργόσ και  

Κφριοσ όλων είναι ο Πατζρασ του Λόγου· ςτισ 

εντολζσ Αυτοφ υπακοφει  

αναντίρρθτα, όπωσ το λζει και ο νόμοσ του Κεοφ: 

«Οι ουρανοί διθγοφνται  

το μεγαλείο του Κεοφ· το ςφμπαν φανερϊνει ότι 

Αυτόσ με τα χζρια του  

το ζπλαςε».  
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διάνοιαν, ὥςτε μὴ εἰδζναι ὅτι  

ὁμοῦ μὲν ςυνθμμζνα ταῦτα ςυνίςταται, 

διαιροφμενα δὲ καὶ κακ᾿ ἑαυτὰ  

γινόμενα, λοιπὸν καὶ ἀλλιλων εἰςὶν 

ἀναιρετικὰ ταῦτα κατὰ τὴν τοῦ  

πλεονάηοντοσ ἐν ατοῖσ ἐπικρατείαν; 

κερμόν τε γὰρ πὸ ψυχροῦ  

πλεονάςαντοσ ἀναιρεῖται· καὶ ψυχρὸν 

πάλιν πὸ τῆσ κερμῆσ  

ἀφανίηεται δυνάμεωσ· ξθρόν τε αὖ πὸ τοῦ 

γροῦ διυγραίνεται, καὶ  

τοῦτο πὸ τοῦ ἑτζρου ξθραίνεται.  

28. Πῶσ οὖν ταῦτα ἂν εἶεν κεοὶ δεόμενα 

τῆσ παρ᾿ ἑτζρων ἐπικουρίασ;  

ἠ πῶσ παρὰ τοφτων αἰτεῖςκαί τι προςῆκεν, 

καὶ ατῶν ἀπαιτοφντων  

παρ᾿ ἀλλιλων τὴν εἰσ ἑαυτὰ χρείαν; εἰ γὰρ 

περὶ Κεοῦ λόγοσ ἐςτὶ  

μθδενὸσ ατὸν ἐπιδε εἶναι, ἀλλ᾿ ατάρκθ 

καὶ πλιρθ ἑαυτοῦ, καὶ ἐν  

ατῷ τὰ πάντα ςυςτικειν, καὶ μλλον 

ατὸν τοῖσ πςιν ἐπιδιδόναι·  

πῶσ ἣλιον καὶ ςελινθν, καὶ τὰ ἄλλα μζρθ 

τῆσ κτίςεωσ οκ ὄντα  

τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ λειπόμενα τῆσ ἀλλιλων 

χρείασ, ἀναγορεφειν ἄξιον  

κεοφσ;  

ἀλλ᾿ ἴςωσ διαιροφμενα μὲν καὶ κακ᾿ ἑαυτὰ 

λαμβανόμενα, ἐπιδεῆ εἶναι  

ατὰ καὶ ατοὶ ςυνομολογοῦςι, τῆσ 

ἀποδείξεωσ ἐπ᾿ ὀφκαλμῶν οὔςθσ·  

ὁμοῦ δὲ πάντα ςυνάπτοντεσ, καὶ ὡσ ἓν 

ἀποτελοῦντεσ μζγα ςῶμα, τὸ  

ὅλον Κεὸν εἶναι φιςουςι. ςυςτάντοσ γὰρ 

τοῦ ὅλου, οκ ἔτι μὲν ἔξωκεν  

ατοῖσ χρεία γενιςεται· ἑαυτῷ δὲ τὸ ὅλον 

ἱκανὸν καὶ αὔταρκεσ  

γενιςεται πρὸσ πάντα, λζξουςιν οἱ 

δοκθςίςοφοι, ἵνα καὶ ἐντεῦκεν  

ἐλεγχκῶςιν· οὗτοσ δὲ ὁ λόγοσ καὶ μλλον 

ατῶν τὴν ἀςζβειαν μετὰ  

Για όλα αυτά είναι ολοφάνερθ θ απόδειξθ ςε 

όςουσ δεν ζχουν τα μάτια  

τθσ ψυχισ τουσ εντελϊσ κατεςτραμμζνα. Διότι αν 

κακζνασ πάρει ζνα ζνα  

τα μζρθ τθσ δθμιουργίασ και τα εξετάςει χωριςτά, 

π.χ. τον ιλιο μόνο του,  

τθ ςελινθ χωριςτά, το ίδιο τθ γθ και τον αζρα, τθ 

κερμότθτα, ψυχρότθτα,  

ξθραςία και υγραςία· αν τα απομονϊςει από τθ 

μεταξφ τουσ ςυνάφεια  

και εξετάςει το κακζνα χωριςτά και ιδιαίτερα· 

τότε ςίγουρα κα  

διαπιςτϊςει ότι το κακζνα ςε τίποτε δεν είναι 

αυτάρκεσ, αλλά όλα  

χρειάηονται το ζνα το άλλο· ςφςταςι τουσ 

αποτελεί θ αλλθλοβοικεια.  

Για παράδειγμα, ο ιλιοσ βρίςκεται και 

περιφζρεται μζςα ςτο ουράνιο  

ςφμπαν και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίσ τθν 

κίνθςι του μζςα ς' αυτό.  

Θ ςελινθ πάλι και τα άλλα άςτρα δείχνουν τθ 

βοικεια που τουσ  

προςφζρει ο ιλιοσ. Θ γθ επίςθσ δεν μπορεί να 

δϊςει καρποφσ χωρίσ τισ  

βροχζσ· και οι βροχζσ με τθ ςειρά τουσ δεν 

πζφτουν ςτθ γθ χωρίσ τα  

αναγκαία ςφννεφα. Οφτε όμωσ και τα ςφννεφα 

χωρίσ τον αζρα δεν μπορεί  

να ςχθματιςκοφν.  

Ο αζρασ πάλι όχι από μόνοσ του αλλά 

κερμαίνεται από τον αικζρα· ο  

αζρασ φωτίηεται ακόμθ από τθ λάμψθ του ιλιου. 

Σο ίδιο, οι πθγζσ και τα  

ποτάμια δεν μποροφν να ςυςτακοφν χωρίσ τθ γθ. 

Θ γθ πάλι δεν ςτζκεται  

από μόνθ τθσ, αλλά ςτθρίηεται ςτθ φφςθ των 

υδάτων· βρίςκεται ςτο  

μζςον του ςφμπαντοσ και περιζχεται μζςα ς' 

αυτό.  

Σθ κάλαςςα πάλι και το μεγάλο ωκεανό που 

περιβρζχει απ' ζξω όλθ τθ γθ,  
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μεγάλθσ ἀπαιδευςίασ οκ ἔλαττον τῶν 

πρόςκεν ἀποδείξει.  

εἰ γὰρ τὸ κακ᾿ ἕκαςτον ςυναφκὲν τὸ ὅλον 

ἀναπλθροῖ, καὶ τὸ ὅλον ἐκ  

τῶν κακ᾿ ἓν ςυνίςταται· τὸ ὅλον ἄρα ἐκ 

μερῶν ςυνζςτθ, καὶ ἕκαςτον  

τοῦ ὅλου μζροσ τυγχάνει. τοῦτο δὲ τῶν 

περὶ Κεοῦ ἐννοιῶν πολὺ  

πόρρωκεν κακζςτθκεν. ὁ γὰρ Κεὸσ ὅλον 

ἐςτὶ καὶ ο μζρθ, καὶ οκ ἐκ  

διαφόρων ςυνζςτθκεν, ἀλλ᾿ ατὸσ τῆσ 

πάντων ςυςτάςεϊσ ἐςτι ποιθτισ.  

κζα γὰρ ὅςθν ἀςζβειαν κατὰ τοῦ Κείου 

ταῦτα λζγοντεσ ἐξθγοῦνται.  

εἰ γὰρ ἐκ μερῶν ςυνζςτθκε, πάντωσ ατὸσ 

ἑαυτοῦ ἀνόμοιοσ φανιςεται,  

καὶ ἐξ ἀνομοίων ἔχων τὴν ςυμπλιρωςιν. εἰ 

γὰρ ἣλιόσ ἐςτιν, οκ ἔςτι  

ςελινθ· καὶ εἰ ςελινθ ἐςτίν, οκ ἔςτι γῆ· καὶ 

εἰ γῆ τυγχάνει, οκ ἂν εἴθ  

κάλαςςα· καὶ οὕτωσ ἐφ᾿ ἑκάςτου 

λαμβάνων ἄν τισ εριςει τὴν ἀτοπίαν  

τοῦ τοιοφτου ατῶν λόγου.  

Σοῦτο δ᾿ ἄν τισ καὶ ἐκ τοῦ κακ᾿ μσ 

ἀνκρωπείου ςϊματοσ ἰδὼν  

καταγνοίθ τοφτων. ὡσ γὰρ ὁ ὀφκαλμὸσ οκ 

ἔςτιν ἀκοι, οδὲ  ἀκοὴ  

χείρ, οδὲ  γαςτιρ ἐςτι ςτζρνα, οδ᾿ αὖ 

πάλιν ὁ αχιν ἐςτι ποῦσ·  

ἀλλ᾿ ἕκαςτον τοφτων ἰδίαν ἔχει τὴν 

ἐνζργειαν, καὶ ἐκ τοφτων  

διαφόρων ὄντων ἓν ςυνίςταται ςῶμα, 

ςυνθμμζνα μὲν ἔχον τὰ μζρθ  

κατὰ τὴν χρείαν, διαιροφμενα δὲ κατὰ τὴν 

τοῦ χρόνου παρουςίαν,  

ὅταν  φφςισ  ςυνάξαςα ταῦτα διζλῃ, ὡσ 

ὁ προςτάξασ Κεὸσ βοφλεται·  

οὕτω ςυγγνϊμθν δὲ ὁ λόγοσ ἐχζτω παρ᾿ 

ατοῦ τοῦ κρείττονοσ, εἰ τὰ  

μζρθ τῆσ κτίςεωσ ςυνάπτοντεσ εἰσ ἓν ςῶμα 

κεὸν ἀναγορεφουςιν,  

τα κινοφν οι άνεμοι και κατευκφνονται όπου τουσ 

οδθγεί θ ορμι των  

ανζμων. Αλλά και οι άνεμοι όχι μόνοι τουσ, αλλά, 

ςφμφωνα με τθν άποψθ  

των ειδικϊν επιςτθμόνων, ςυνίςτανται μζςα ςτον 

αζρα από τθν καυςτικι  

ενζργεια του αικζρα που εκπζμπεται προσ τον 

αζρα· Με τθ βοικεια του  

αζρα πάλι πνζουν προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.  

χετικά με τα τζςςερα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθ 

φφςθ των ςωμάτων,  

εννοϊ τθ κερμότθτα, ψυχρότθτα, ξθραςία και 

υγραςία· ποιοσ ζχει χάςει  

τόςο πολφ το μυαλό του ϊςτε να μθν γνωρίηει ότι 

όλα αυτά  

υπάρχουν  

μόνον όταν είναι ενωμζνα μεταξφ τουσ; Αν τα 

χωρίςουμε και τ' αφιςουμε  

μόνα τουσ, τότε το ζνα εξαφανίηει το άλλο και 

επικρατεί εκείνο που  

πλεονάηει ςτθν ποςότθτα. Για παράδειγμα, θ 

κερμότθτα χάνεται αν είναι  

περιςςότερθ θ ψυχρότθτα· και το αντίςτροφο, θ 

ψυχρότθτα εξαφανίηεται  

από το πλεόναςμα τθσ κερμότθτασ. Θ ξθραςία 

πάλι διαποτίηεται από τθν  

υγραςία και θ υγραςία ξθραίνεται από τθν 

ξθραςία.  

Πωσ λοιπόν αυτά μπορεί να είναι κεοί, όταν το 

ζνα ζχει ανάγκθ το άλλο;  

Πωσ ταιριάηει να ηθτιςουμε κάτι απ' αυτά, όταν 

κι αυτά ηθτοφν για τισ  

ανάγκεσ τουσ βοικεια από τα άλλα; Διότι, λζγεται 

για το Κεό ότι δεν  

ζχει καμιά ανάγκθ από κανζναν, αλλά είναι 

αυτάρκθσ και πλιρθσ· τα  

ζχει όλα ςτθν φπαρξι του και Αυτόσ είναι που 

προςφζρει ςζ όλουσ. Πωσ  

λοιπόν, τον ιλιοσ και τθ ςελινθ και τα λοιπά 

δθμιουργιματα που δεν  

ζχουν από τον εαυτό τουσ τθ φπαρξθ αλλά 
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ἀνάγκθ ατὸν μὲν κακ᾿ ἑαυτὸν ἀνόμοιον 

ἑαυτῷ εἶναι, ὥςπερ ἐδείχκθ,  

διαιρεῖςκαι δὲ πάλιν κατὰ τὴν τῶν μερῶν 

εἰσ τὸ μερίηεςκαι γενομζνθν  

φφςιν.  

29. Καὶ ἄλλωσ δ᾿ ἄν τισ ατῶν ἐλζγξειε τὴν 

ἀκεότθτα κατὰ τὴν τῆσ  

ἀλθκείασ κεωρίαν. εἰ γὰρ ὁ Κεὸσ 

ἀςϊματόσ ἐςτι, καὶ ἀόρατοσ, καὶ  

ἄψαυςτοσ τῇ φφςει, πῶσ ςῶμα τὸν Κεὸν 

ἐπινοοῦςι, καὶ τὰ φαινόμενα  

τοῖσ ὀφκαλμοῖσ καὶ ὧν ψαφομεν τῇ χειρὶ 

κρθςκεφουςι τῇ Κεοῦ τιμῇ;  

καὶ πάλιν, εἰ ὁ περὶ Κεοῦ κρατεῖ λόγοσ, 

δυνατὸν ατὸν εἶναι κατὰ  

πάντα, καὶ μθδὲν μὲν ατοῦ κρατεῖν, ατὸν 

δὲ τῶν πάντων κρατεῖν  

καὶ δεςπόηειν· πῶσ οἱ τὴν κτίςιν 

κεοποιοῦντεσ οχ ὁρῶςιν ατὴν ἐκτὸσ  

οὖςαν τοῦ τοιοφτου περὶ Κεοῦ ὅρου;  

λίου μὲν γὰρ πὸ γῆν γενομζνου, τὸ φῶσ 

 γῆ ςκιάηει μὴ ὁρςκαι·  

ςελινθν δὲ μεκ᾿ μζραν ὁ ἣλιοσ ἐπικρφπτει 

τῇ τοῦ φωτὸσ λαμπθδόνι.  

καὶ γῆσ μὲν τοὺσ καρποὺσ πολλάκισ χάλαηα 

βλάπτει· τὸ πῦρ δζ, εἰ  

γζνοιτό τισ δάτων πλθμμφρα, ςβζννυται. 

καὶ χειμῶνα μὲν ἔαρ  

παραγκωνίηεται, κζροσ δὲ τὸ ἔαρ 

περβῆναι τοὺσ ὅρουσ οκ ἐπιτρζπει,  

καὶ ατὸ πάλιν πὸ τοῦ μετοπϊρου 

κωλυόμενον τὰσ ἰδίασ ὥρασ  

ἐξζρχεςκαι.  

εἴπερ οὖν ἤςαν κεοί, ἔδει τοφτουσ μὴ π᾿ 

ἀλλιλων ττςκαι καὶ  

ἐπικρφπτεςκαι, ἀλλὰ πάντοτε ἀλλιλοισ 

ςυνεῖναι, καὶ κοινὰσ ἅμα τὰσ  

 ἐνεργείασ ἐπιτελεῖν· ἔδει μεκ᾿ μζραν καὶ 

μετὰ νφκτα ἣλιον ὁμοῦ καὶ  

ςελινθν καὶ τὸν ἄλλον τῶν ἀςτζρων χορὸν 

ἴςον ἔχειν τὸ φῶσ, καὶ  

χρειάηονται βοικεια από τουσ  

άλλουσ, κα τουσ ανακθρφξουμε ωσ κεοφσ;  

Κα ςυμφωνιςουν βζβαια κι αυτοί ότι, όταν τα 

χωρίςουμε και τα πάρουμε  

το κακζνα χωριςτά, τότε χρειάηεται το ζνα το 

άλλο. Ολοφάνερθ είναι θ  

απόδειξθ. Κα ιςχυριςτοφν όμωσ ότι, αν τα 

βάλουμε όλα μαηί και  

αποτελζςουν ζνα μεγάλο ςϊμα, τότε όλο αυτό 

είναι ο Κεόσ! Θ ςφςταςθ  

του ςυνόλου δεν γεννά καμιά εξωτερικι ανάγκθ. 

Λζνε οι φιλοςοφοφντεσ  

ότι το ςφνολο είναι από μόνο του ικανό και 

αυτάρκεσ ςε όλα. Κι εδϊ όμωσ  

κ' αποδειχκεί το ψζμα. Ο λόγοσ που κα πω κ' 

αποδείξει όχι λιγότερο από  

τα προθγοφμενα τθ μεγάλθ αςζβεια και 

αμορφωςιά τουσ.  

Διότι, αν τα επί μζρουσ ενωκοφν και 

αναπλθρϊςουν το όλον και το όλον  

αποτελείται από τα επιμζρουσ, τότε το όλον 

αποτελείται από τα μζρθ του  

και το κακζνα αποτελεί μζροσ του ςυνόλου. Κάτι 

τζτοιο όμωσ είναι μακριά  

από τθν αντίλθψθ για το Κεό. Διότι ο Κεόσ είναι 

όλο και όχι μζρθ· δεν  

ςυνίςταται από διάφορα μζρθ αλλά αυτόσ είναι θ 

αιτία τθσ φπαρξθσ και  

δθμιουργίασ όλων τψν κτιςμάτων.  

Πρόςεξε πόςθ αςζβεια αποδίδουν ςτο Κεό 

λζγοντασ αυτά. Διότι, αν ο  

Κεόσ αποτελείται από μζρθ, ο ίδιοσ κ' αποδειχκεί 

ανόμοιοσ προσ τον εαυτό  

του και αποτελείται από ανόμοια μζρθ. Αν, για 

παράδειγμα, είναι ιλιοσ  

δεν μπορεί να είναι ςελινθ· αν είναι ςελινθ, δεν 

μπορεί να είναι γθ· κι αν  

είναι γθ, δεν μπορεί να είναι κάλαςςα. 

Παίρνοντασ ζτςι ζνα ζνα τα μζρθ,  

κα διαπιςτϊςει το παράλογο αυτισ τθσ κεωρίασ.  

Μπορεί να τουσ καταδικάςει κανείσ βλζποντασ το 
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τοῦτο πςι λάμπειν, καὶ πάντα παρ᾿ ατῶν 

καταυγάηεςκαι·  

ἔδει κζροσ ὁμοῦ καὶ χειμῶνα καὶ ἔαρ καὶ 

μετόπωρον ἀπαραλλάκτωσ  

καὶ κατὰ τὸ ατὸ ςυνίςταςκαι· ἔδει τὴν 

κάλαςςαν ταῖσ πθγαῖσ  

ἐπιμίγνυςκαι καὶ κοινὸν ἀνκρϊποισ τὸ 

πόμα παρζχειν· ἔδει νθνεμίασ καὶ  

τῶν ἀνζμων τὰσ πνοὰσ ἐν τατῷ γίνεςκαι· 

ἔδει τὸ πῦρ ὁμοῦ καὶ τὸ  

ὕδωρ κοινὴν καὶ μίαν ἀνκρϊποισ τὴν 

χρείαν παρζχειν.  

οδὲ γὰρ οδὲ βλάβθν ἄν τισ ἐξ ατῶν 

πζμεινε, κεῶν ὄντων κατ᾿  

ατοφσ, καὶ μθδὲν ἐπὶ βλάβῃ, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ 

δὲ μλλον πάντα ποιοφντων.  

εἰ δὲ ταῦτα γίνεςκαι ἀδφνατον διὰ τὴν 

πρὸσ ἄλλθλα ἐναντιότθτα, πῶσ  

οἷόν τε ταῦτα ἀλλιλοισ ἐναντία καὶ 

μαχόμενα, καὶ μὴ δυνάμενα  

ἀλλιλοισ ςυςτῆναι, ἔτι κεοὺσ ὀνομάηειν ἠ 

Κεοῦ κρθςκεφεςκαι τιμαῖσ;  

τὰ δὲ πρὸσ ἑαυτὰ ἀςφμφωνον τὴν φφςιν 

ἔχοντα πῶσ ἂν ἄλλοισ  

εχομζνοισ εἰρινθν παρζχοιεν, καὶ 

ὁμονοίασ ατοῖσ γζνοιντο πρυτάνεισ;  

οὔτε οὖν ἣλιοσ εἰκότωσ, οὔτε ςελινθν, οὔτε 

ἄλλο τι μζροσ τῆσ κτίςεωσ,  

πολλῷ δὲ πλζον οδὲ τὰ ἐν λίκοισ καὶ 

χρυςῷ καὶ ταῖσ ἄλλαισ ὕλαισ  

ἀγάλματα, οδὲ οἱ παρὰ ποιθταῖσ 

μυκολογοφμενοι Ηεὺσ καὶ Ἀπόλλων  

καὶ οἱ ἄλλοι εἶεν ἀλθκῶσ κεοί, ὡσ ὁ λόγοσ 

ἀπζδειξεν· ἀλλὰ τὰ μὲν ατῶν  

μζρθ τῆσ κτίςεϊσ ἐςτι, τὰ δὲ ατῶν ἄψυχα 

τυγχάνει, τὰ δὲ μόνον  

ἄνκρωποι κνθτοὶ γεγόναςι. διὸ καὶ  περὶ 

ταῦτα κρθςκεία καὶ κεοποιία  

οκ εςεβείασ, ἀλλὰ ἀκεότθτοσ καὶ πάςθσ 

ἀςεβείασ ἐςτὶν εἰςιγθςισ, καὶ  

μεγάλθσ πλάνθσ ἔλεγχοσ ἀπὸ τῆσ πρὸσ τὸν 

δικό μασ ανκρϊπινο  

ςϊμα. Όπωσ το μάτι δεν είναι αυτί, οφτε το αυτί 

χζρι, οφτε θ κοιλιά  

ςτικοσ, οφτε πάλι ο λαιμόσ είναι πόδι. Σο κάκε 

μζροσ του ςϊματοσ ζχει  

δικι του ενζργεια· απ' αυτά τα διαφορετικά μζρθ 

ςυνίςταται το ζνα ςϊμα·  

ζχει ενωμζνα μζρθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 

κάκε μζρουσ.  

Διαλφονται με το πζραςμα του χρόνου, όταν τα 

διαλφςει θ φφςθ που τα  

ςυνζνωςε, ςφμφωνα με το κζλθμα του Κεοφ.  

Ζτςι, κι ασ μασ ςυγχωριςει ο Υψιςτοσ Κεόσ για τα 

λόγια μασ, αν τα μζρθ  

τθσ δθμιουργίασ τα ενϊςουμε ς' ζνα ςφνολο και 

τα αναγορεφςουμε κεό,  

είναι βζβαιο ότι αυτόσ δεν κα μοιάηει με τον 

εαυτό του. Σο αποδείξαμε.  

Κα διαιρείται πάλι ςτα μζρθ του· διότι τα μζρθ 

από τθ φφςθ τουσ είναι  

να χωρίηονται.  

Και με άλλο τρόπο μποροφμε ν' αποδείξουμε τθν 

ακεΐα τουσ με βάςθ τθν  

αλικεια. Αν ο Κεόσ είναι ςτθν ουςία του 

αςϊματοσ, αόρατοσ και  

αψθλάφθτοσ, πϊσ τολμοφν και φαντάηονται το 

Κεό να ζχει ςϊμα; Πϊσ  

αποδίδουν τθ τιμι του Κεοφ ς' αυτά που είναι 

ορατά και τα ψθλαφοφν  

τα χζρια;  

Και πάλι, αν είναι ορκόσ ο ςυλλογιςμόσ για το 

Κεό ότι είναι  

παντοδφναμοσ και τίποτε δεν τον εξουςιάηει ενϊ 

αυτόσ εξουςιάηει και  

διαφεντεφει τα πάντα, πϊσ αυτοί που κεοποιοφν 

τθν κτίςθ δεν βλζπουν  

ότι δεν εκπλθρϊνει τον όρο αυτό τθσ κεότθτοσ;  

Διότι, όταν ο ιλιοσ βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ τθσ 

γῆσ, θ γθ κάνει ςκιά και  

δεν φαίνεται το φωσ. Και ο ιλιοσ με τθ 

λαμπρότθτα του φωτόσ κρφβει  
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ἕνα καὶ μόνον ἀλθκινὸν  

Κεὸν γνϊςεωσ, λζγω δὴ τὸν τοῦ Χριςτοῦ 

Πατζρα.  

Ὅτε τοίνυν ταῦκ᾿ οὕτωσ ἐλζγχεται καὶ 

δζδεικται  παρὰ τοῖσ Ἕλλθςιν  

εἰδωλολατρεία πάςθσ ἀκεότθτοσ οὖςα 

μεςτι, καὶ οκ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ,  

ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ τῷ βίῳ τῶν ἀνκρϊπων 

εἰςαχκεῖςα·  

φζρε λοιπόν, ὡσ ἐξ ἀρχῆσ ὁ λόγοσ 

ἐπθγγείλατο, τῆσ πλάνθσ  

διελεγχκείςθσ, τὴν τῆσ ἀλθκείασ ὁδὸν 

ὁδεφςωμεν, καὶ κεωριςωμεν τὸν  

γεμόνα καὶ δθμιουργὸν τοῦ παντὸσ τὸν 

τοῦ Πατρὸσ Λόγον, ἵνα δι᾿  

ατοῦ καὶ τὸν τοφτου Πατζρα Κεὸν 

κατανοιςωμεν, καὶ γνῶςιν  

Ἕλλθνεσ ὅςον τῆσ ἀλθκείασ ἑαυτοὺσ 

ἀπεςχοίνιςαν.  

30. Σὰ μὲν προειρθμζνα οδὲν ἕτερον ἠ 

πλάνθ τῷ βίῳ διθλζγχκθ·  δὲ  

τῆσ ἀλθκείασ ὁδὸσ πρὸσ τὸν ὄντωσ ὄντα 

Κεὸν ἕξει τὸν ςκοπόν. πρὸσ δὲ  

τὴν ταφτθσ γνῶςιν καὶ ἀπλανῆ κατάλθψιν 

οκ ἄλλων ἐςτὶν μῖν χρεία,  

ἀλλ᾿ μῶν ατῶν· οδ᾿, ὥςπερ ἐςτὶν 

ατὸσ ὁ Κεὸσ περάνω πάντων,  

οὕτω καὶ  πρὸσ τοῦτον ὁδὸσ πόρρωκεν ἠ 

ἔξωκεν μῶν ἐςτιν· ἀλλ᾿ ἐν  

μῖν ἐςτι, καὶ ἀφ᾿ μῶν ερεῖν τὴν ἀρχὴν 

δυνατόν, κακὼσ καὶ Μωχςῆσ  

ἐδίδαςκε λζγων· «Σὸ ῥῆμα τῆσ πίςτεωσ 

ἐντὸσ τῆσ καρδίασ ςοῦ ἐςτιν».  

ὅπερ καὶ ὁ ωτὴρ ςθμαίνων καὶ βεβαιῶν 

ἔλεγεν· Ἡ «βαςιλεία τοῦ  

Κεοῦ ἐντὸσ μῶν ἐςτιν».  

ἔνδον γὰρ ἐν ἑαυτοῖσ ἔχοντεσ τὴν πίςτιν καὶ 

τὴν βαςιλείαν τοῦ Κεοῦ,  

δυνάμεκα ταχζωσ κεωρῆςαι καὶ νοῆςαι τὸν 

τοῦ παντὸσ βαςιλζα, τοῦ  

Πατρὸσ ςωτιριον Λόγον. καὶ μὴ 

τθ ςελινθ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Σο χαλάηι 

πολλζσ φορζσ καταςτρζφειτουσ  

καρποφσ τθσ γθσ· και θ φωτιά ςβινει με τθν 

πλθμμφρα. Θ άνοιξθ διϊχνει  

το χειμϊνα και το καλοκαίρι δεν αφινει τθν 

άνοιξθ να ξεπεράςει τα όριά τθσ.  

Και το φκινόπωρο με τθ ςειρά του κακορίηει τα 

όρια του καλοκαιριοφ.  

Εάν λοιπόν ιταν οι εποχζσ κεοί, ζπρεπε να μθν 

περιορίηει θ μία τθν άλλθ  

και τθν εξαφανίηει, αλλά πάντα να υπάρχουν μαηί 

και να ζχουν κοινι  

ενζργεια.  

Ζπρεπε νφχτα και μζρα ο ιλιοσ, θ ςελινθ καί όλα 

μαηί τα  

υπόλοιπα άςτρα να ζχουν το ίδιο φωσ· να 

λάμπουν το ίδιο παντοφ  

και όλα να φωτίηονται απ' αυτά.  

Ζπρεπε αμετάβλθτα να ςυνυπάρχουν μαηί το 

καλοκαίρι, ο χειμϊνασ, θ  

άνοιξθ και το φκινόπωρο. Ζπρεπε θ κάλαςςα να 

ζχει αναμιχκεί με τισ  

πθγζσ και να παρζχει το ίδιο νερό ςτουσ 

ανκρϊπουσ. Ζπρεπε να υπάρχει  

ταυτόχρονα νθνεμία και φφςθμα ανζμων. Ζπρεπε 

θ φωτιά και το νερό  

να προςφζρουν κοινι εξυπθρζτθςθ ςτουσ 

ανκρϊπουσ.  

Ποτζ μα ποτζ δεν ζπρεπε να βλάπτεται κανείσ απ' 

αυτά, αφοφ κατά τθ  

γνϊμθ τουσ είναι κεοί και δεν προξενοφν καμία 

βλάβθ αλλά όλα τα κάνουν  

προσ ωφζλεια.  

Αν όμωσ αυτά δεν γίνονται, επειδι μεταξφ τουσ 

είναι  

αντίκετα, πϊσ είναι δυνατόν να τα ονομάηουμε 

κεοφσ και να τα  

αποδίδουμε τιμζσ, εφόςον αντιμάχονται μεταξφ 

τουσ και δεν ςυνεργάηονται;  

Αυτά που δεν ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ, πϊσ 

μπορεί να  
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προφαςιηζςκωςαν Ἕλλθνεσ οἱ τοῖσ  

εἰδϊλοισ κρθςκεφοντεσ· μθδὲ ἄλλοσ τισ 

ἁπλῶσ ἑαυτὸν ἀπατάτω, ὡσ  

τὴν τοιαφτθν ὁδὸν οκ ἔχων, καὶ διὰ τοῦτο 

τῆσ ἀκεότθτοσ ἑαυτοῦ  

πρόφαςιν ερίςκων. πάντεσ γὰρ εἰσ ατὴν 

ἐπιβεβικαμεν καὶ ἔχομεν, εἰ  

καὶ μὴ πάντεσ ατὴν ὁδεφειν, ἀλλὰ 

παροδεφειν ἐκβαίνοντεσ κζλουςι διὰ  

τὰσ ἔξωκεν ατοὺσ ἑλκοφςασ δονὰσ τοῦ 

βίου.  

καὶ εἴ τισ ἂν ἔροιτο, τίσ ἂν εἴθ αὕτθ· φθμὶ δὴ 

τὴν ἑκάςτου ψυχὴν εἶναι,  

καὶ τὸν ἐν ατῇ νοῦν. δι᾿ ατοῦ γὰρ μόνου 

δφναται Κεὸσ κεωρεῖςκαι  

καὶ νοεῖςκαι· ἐκτὸσ εἰ μι, ὥςπερ τὸν Κεὸν 

ρνιςαντο, οὕτω καὶ ψυχὴν  

ἔχειν παραιτιςονται οἱ ἀςεβεῖσ, εἰκότωσ 

τοῦτο πρὸ τῶν ἄλλων  

λζγοντεσ. ο γὰρ ἐχόντων ἔςτι νοῦν 

ἀρνεῖςκαι τὸν τοφτου ποιθτὴν  

καὶ δθμιουργὸν Κεόν.  

ὅτι μὲν οὖν ψυχὴν ἕκαςτοσ ἀνκρϊπων ἔχει 

καὶ ταφτθν λογικιν, καὶ  

τοῦτο ἀναγκαῖόν ἐςτι δεῖξαι δι᾿ ὀλίγων διὰ 

τοὺσ ἀκεραίουσ, ἐπεὶ  

μάλιςτά τινεσ ἀπὸ τῶν αἱρζςεων ἀρνοῦνται 

καὶ τοῦτο, οἰόμενοι  

μθδὲν πλζον εἶναι τὸν ἄνκρωπον, ἠ τὸ 

φαινόμενον εἶδοσ τοῦ ςϊματοσ·  

ἵνα ταφτθσ δειχκείςθσ, φανερϊτερον δι᾿ 

ἑαυτῶν τὸν κατὰ τῶν εἰδϊλων  

ἔλεγχον ἔχειν δυνθκῶςι.  

31. Πρῶτον μὲν οὖν ο μικρὸν γνϊριςμα 

τοῦ λογικὴν εἶναι τὴν τῶν  

ἀνκρϊπων ψυχὴν ἐκ τοῦ πρὸσ τὰ ἄλογα 

διαλλάττειν ατιν· διὰ τοῦτο  

γὰρ ἐκεῖνα μὲν ἄλογα καλεῖν  φφςισ 

εἴωκεν, ἐπειδὴ τῶν ἀνκρϊπων τὸ  

γζνοσ ἐςτὶ λογικόν· ἔπειτα δὲ καὶ τοῦτο 

πρὸσ ἀπόδειξιν ο τὸ τυχὸν ἂν  

ειρθνεφςουν τουσ προςευχομζνουσ και να γίνουν 

ρυκμιςτζσ τθσ ομόνοιασ;  

Ζτςι, απζδειξε ο λόγοσ ότι οφτε ο ιλιοσ οφτε θ 

ςελινθ οφτε κάποιο άλλο  

κτίςμα μπορεί νά είναι αλθκινόσ κεόσ· πολφ 

περιςςότερο δεν μπορεί να  

είναι κεοί τα πζτρινα, χρυςά ι από άλλα υλικά 

αγάλματα οφτε οι  

μυκολογοφμενοι από τουσ ποιθτζσ Δίασ και 

Απόλλων. Απ' αυτά άλλα είναι  

μζροσ τθσ κτίςεωσ, άλλα είναι άψυχα και άλλα 

είναι μόνον κοινοί κνθτοί.  

Για το λόγο αυτό, θ κεοποίθςθ και θ λατρεία τουσ 

δεν ειςάγει ευςζβεια  

αλλά ακεΐα και κάκε είδουσ αςζβεια. Αποτελεί 

απόδειξθ μεγάλθσ  

απομάκρυνςθσ από τθ γνϊςθ του μόνου και 

αλθκινοφ Κεοφ, του Πατζρα  

του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ.  

Όταν, λοιπόν, αυτά ξεςκεπάηονται,αποδεικνφουν 

ότι θ ειδωλολατρεία  

των Ελλινων είναι γεμάτθ από κάκε ακεΐα και 

φζρνει τθν καταςτροφι  

 και όχι το κζρδοσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων.  

Εμπρόσ, λοιπόν, όπωσ το είπαμε από τθν αρχι, 

αφοφ αποδείξαμε τθν  

πλάνθ τουσ, ασ βαδίςουμε τϊρα το δρόμο τθσ 

αλικειασ· να κεωριςουμε τον  

Τιό και Λόγο του Πατζρα ωσ κφριο και δθμιουργό 

του κόςμου. Ζτςι κα  

γνωρίςουμε και τον Κεό Πατζρα Σου και κα 

πλθροφορθκοφν οι  

ειδωλολάτρεσ πόςο απομακρφνκθκαν από τθν 

αλικεια.  

Όςα είπαμε προθγουμζνωσ δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά ο πλανεμζνοσ  

δρόμοσ τθσ ηωισ. Ο αλθκινόσ δρόμοσ κα ζχει 

ςκοπό να οδθγιςει ςτον  

αλθκινό Κεό. Για να τθν γνωρίςουμε και 

κατανοιςουμε δεν χρειάηεται  

τίποτε άλλο παρά θ γνϊςθ του εαυτοφ μασ. Θ 
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εἴθ, ἐκ τοῦ μόνον τὸν ἄνκρωπον τὰ ἔξωκεν 

ἑαυτοῦ λογίηεςκαι, καὶ  

ἐνκυμεῖςκαι τὰ μὴ παρόντα, καὶ πάλιν 

ἐπιλογίηεςκαι καὶ κρίςει τὸ  

κρεῖττον τῶν λογιςμῶν αἱρεῖςκαι· τὰ μὲν 

γὰρ ἄλογα μόνα τὰ παρόντα  

βλζπει, καὶ πρὸσ μόνα τὰ ἐν ὀφκαλμοῖσ 

ὁρμᾶ, κἂν μετὰ ταῦτα τὴν  

βλάβθν ἔχῃ.  

ὁ δὲ ἄνκρωποσ ο πρὸσ τὰ βλεπόμενα 

ὁρμᾶ, ἀλλὰ τῷ λογιςμῷ τὰ διὰ  

τῶν ὀφκαλμῶν ὁρϊμενα κρίνει· πολλάκισ 

γοῦν ὁρμιςασ κεκράτθται  

τῷ λογιςμῷ· καὶ λογιςάμενοσ, πάλιν 

ἐπελογίςατο, καὶ αἰςκάνεται  

ἕκαςτοσ, εἰ τῆσ ἀλθκείασ γζνοιτο φίλοσ, ὅτι 

ἄλλοσ παρὰ τὰσ ςωματικὰσ  

αἰςκιςεισ ἐςτὶν ὁ τῶν ἀνκρϊπων νοῦσ. διὰ 

τοῦτο γοῦν ὡσ ἄλλοσ ὤν,  

ατῶν τῶν αἰςκιςεων γίνεται κριτισ· καὶ 

ὧν ἐκεῖναι ἀντιλαμβάνονται,  

ταῦτα οὗτοσ διακρίνει, καὶ ἀναμιμνιςκει, 

καὶ δείκνυςιν αταῖσ τὸ  

κρεῖττον.  

ὀφκαλμοῦ μὲν γάρ ἐςτι μόνον τὸ ὁρᾶν, καὶ 

ὤτων τὸ ἀκοφειν, καὶ  

ςτόματοσ γεφεςκαι, καὶ ῥινὸσ ὀδμῶν 

ἀντιλαμβάνεςκαι, καὶ χειρῶν τὸ  

ἅπτεςκαι· ἀλλ᾿ ἃ δεῖ ὁρᾶν καὶ ἀκοφειν, καὶ 

ὧν ἅπτεςκαι δεῖ καὶ γεφεςκαι  

καὶ ὀδμςκαι, οκζτι τῶν αἰςκιςεϊν ἐςτιν, 

ἀλλὰ τῆσ ψυχῆσ καὶ τοῦ  

ταφτθσ νοῦ διακρῖναι. ἀμζλει καὶ ξίφουσ 

λαβζςκαι δφναται  χείρ, καὶ  

δθλθτθρίου γεφςαςκαι τὸ ςτόμα· ἀλλ᾿ οκ 

οἶδεν, ὅτι βλάπτει ταῦτα,  

εἰ μὴ ὁ νοῦσ διακρίνῃ.  

Καὶ ἔοικζ γε τὸ τοιοῦτον, ἵνα ἐπὶ εἰκόνοσ 

ατὸ κεωριςωμεν, λφρᾳ  

καλῶσ κατεςκευαςμζνῃ, καὶ τῷ ταφτθν 

κρατοῦντι μουςικῷ μετ᾿  

οδόσ προσ το Κεό δεν είναι  

όπωσ ο Κεόσ που βρίςκεται πάνω απ' όλα· δεν 

είναι οφτε μακριά μασ οφτε  

ζξω από τον εαυτό μασ. Τπάρχει μζςα μασ· από 

τον εαυτό μασ αρχίηει ο  

δρόμοσ του Κεοφ, όπωσ το ζλεγε και ο Μωχςισ: 

«Θ πίςτθ είναι μζςα ςτθν  

καρδιά ςου». Σο ίδιο και ο ωτιρασ Χριςτόσ το 

λζει και βεβαιϊνει: «Θ  

βαςιλεία του Κεοφ υπάρχει μζςα ςασ».  

Ζχοντασ λοιπόν μζςα μασ τθν πίςτθ και τθ 

βαςιλεία του Κεοφ, μποροφμε  

γριγορα να γνωρίςουμε και κατανοιςουμε τον 

Κφριο του ςφμπαντοσ, τον  

ωτιρα και Τιό Λόγο του Πατζρα. Και ασ μθ 

ηθτοφν δικαιολογίεσ οι  

Ζλλθνεσ ειδωλολάτρεσ. Και κανείσ άλλοσ να μθν 

κοροϊδεφει τον εαυτό του,  

ότι, επειδι δεν γνωρίηει αυτό το δρόμο τθσ 

αλικειασ, γι' αυτό να  

προφαςίηεται ότι είναι και άκεοσ. Διότι όλοι 

περπατιςαμε αυτό το δρόμο,  

ζςτω κι αν οριςμζνοι δεν τον περπατοφν· διότι 

κζλουν να παραςτρατοφν  

παραςυρμζνοι από τισ θδονζσ του βίου που 

κζλγουν προσ τα ζξω.  

Κι αν κάποιοσ ρωτιςει, ποιόσ είναι αυτόσ ο 

δρόμοσ τθσ αλικειασ; Κα  

απαντιςω, θ ψυχι του κακζνα και ο ενυπάρχων 

νουσ. Διότι, μόνο με το  

νου είναι δυνατόν να δοφμε το Κεό. Εκτόσ αν οι 

αςεβείσ, όπωσ αρνικθκαν  

το Κεό, ζτςι κ' αρνθκοφν και τθν φπαρξθ τθσ 

ψυχισ· κι αυτό αποτελεί για  

τουσ αρνθτζσ μια εφλογθ δικαιολογία. Διότι δεν 

είναι ίδιο των ανκρϊπων  

που ζχουν νου να αρνοφνται το Κεό, που ζφτιαξε 

και δθμιοφργθςε το νου.  

Είναι ανάγκθ μάλιςτα ν' αποδείξουμε με λίγα 

λόγια, για χάρθ των  

απονιρευτων, ότι κάκε άνκρωποσ ζχει ψυχι, και 
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ἐπιςτιμθσ. ὡσ γὰρ αἱ ἐν τῇ λφρᾳ νευραὶ 

ἑκάςτθ μὲν ἔχει τὸν ἴδιον  

φκόγγον,  μὲν βαρφν,  δὲ ὀξφν,  δὲ 

μζςον,  δὲ ὀξφτονον,  δὲ ἄλλον·  

ἀδιάκριτοσ δζ ἐςτιν ατῶν  ἁρμονία καὶ 

ἀδιάγνωςτοσ  ςφνκεςισ  

χωρὶσ τοῦ ἐπιςτιμονοσ· τότε γὰρ καὶ  

ἁρμονία ατῶν δείκνυται καὶ  

 ςφνταξισ ὀρκι, ὅταν ὁ κατζχων τὴν λφραν 

πλιξῃ τὰσ νευράσ, καὶ  

ἁρμοδίωσ ἑκάςτθσ ἅψθται·  

τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τῶν αἰςκιςεων ἐν 

τῷ ςϊματι ὡσ λφρασ  

ρμοςμζνων, ὅταν ὁ ἐπιςτιμων νοῦσ 

ατῶν γεμονεφῃ· τότε καὶ  

διακρίνει  ψυχι, καὶ οἶδεν ὃ ποιεῖ καὶ 

πράττει. τοῦτο δὲ μόνον ἴδιον  

ἀνκρϊπων ἐςτί, καὶ τοῦτό ἐςτι τὸ λογικὸν 

τῆσ ψυχῆσ τῶν ἀνκρϊπων,  

ᾧ χρωμζνθ διαλλάττει τῶν ἀλόγων, καὶ 

δείκνυςιν ὅτι ἀλθκῶσ ἄλλθ  

παρὰ τὰ φαινόμενα ἐν ςϊματί ἐςτιν.  

πολλάκισ γοῦν κειμζνου τοῦ ςϊματοσ ἐπὶ 

γῆσ, τὰ ἐν ορανοῖσ  

φαντάηεται καὶ κεωρεῖ ὁ ἄνκρωποσ· καὶ 

πολλάκισ τοῦ ςϊματοσ  

ρεμοῦντοσ καὶ ςυχάηοντοσ καὶ 

κακεφδοντοσ, κινεῖται ἔνδον ὁ  

ἄνκρωποσ, καὶ τὰ ἔξωκεν ἑαυτοῦ κεωρεῖ, 

χϊρασ ἀποδθμῶν καὶ  

περιπατῶν, καὶ ἀπαντῶν τοῖσ γνωρίμοισ, 

καὶ πολλάκισ διὰ τοφτων  

τὰσ μεκ᾿ μζραν πράξεισ ἑαυτοῦ 

μαντευόμενοσ καὶ προγινϊςκων.  

τοῦτο δὲ τί ἂν εἴθ ἕτερον ἠ ψυχὴ λογικι, ἐν 

ᾗ λογίηεται καὶ νοεῖ τὰ  

πὲρ ἑαυτὸν ὁ ἄνκρωποσ;  

32. Καὶ τοῦτο δ᾿ ἂν εἴθ πρὸσ ἀπόδειξιν 

ἀκριβῆ τοῖσ ἔτι πρὸσ ἀναίδειαν  

τῆσ ἀλογίασ τετραμμζνοισ· πῶσ, τοῦ 

ςϊματοσ κνθτοῦ κατὰ φφςιν  

μάλιςτα με λογικό νου.  

Κι αυτό, επειδι οριςμζνοι αιρετικοί το αρνοφνται 

ακόμθ κι αυτό,  

κεωρϊντασ ότι τίποτε περιςςότερο δεν είναι ο 

άνκρωποσ παρά το ςϊμα  

του που φαίνεται. Διότι, αν αποδείξουμε τθν 

φπαρξθ τθσ ψυχισ, κα ζχουν  

από τον ίδιο τουσ τον εαυτό τουσ ολοφάνερθ 

απόδειξθ ενάντια ςτα είδωλα.  

Πρϊτα πρϊτα δεν είναι ελάχιςτθ απόδειξθ ότι οι 

άνκρωποι ζχουν λογικι  

ψυχι, το ότι αυτι διαφζρει από τα άλογα ηϊα. 

Γι'αυτό το λόγο ςυνθκίηουν  

να ονομάηουν εκείνα ά-λογα, ενϊ το ανκρϊπινο 

είδοσ είναι λογικό.  

Δεφτερον, δεν είναι κακόλου τυχαία θ ακόλουκθ 

απόδειξθ: μόνον ο  

άνκρωποσ ςκζφτεται όςα είναι ζξω από τον 

εαυτό του, κυμάται τα  

περαςμζνα και επιπλζον ςυλλογίηεται και με τθν 

κριτικι επιλζγει τθν  

καλφτερθ απόφαςθ. Αντίκετα, τα άλογα βλζπουν 

μόνον τα παρόντα και  

ορμοφν μόνο ςζ όςα βλζπουν μπροςτά τουσ, κι 

όταν ακόμα κρφβεται από  

πίςω τουσ παγίδα.  

Ο άνκρωποσ όμωσ δεν ορμά ς' αυτά που βλζπει, 

αλλά με τθ λογικι κρίνει  

τισ παραςτάςεισ των ματιϊν. Πολλζσ φορζσ 

ςυγκρατοφνται οι ορμζσ από  

τθ λογικι. Όταν ςκζφτεται, ςκζφτεται ξανά και 

ξανά. Κακζνασ που αγαπά  

τθν αλικεια αντιλαμβάνεται ότι ο νουσ είναι 

τελείωσ διαφορετικόσ από  

τισ αιςκιςεισ του ςϊματοσ. Γι' αυτό, λοιπόν, 

επειδι είναι διαφορετικόσ,  

γίνεται κριτισ των αιςκιςεων. Αυτά που εκείνεσ 

αντιλαμβάνονται, αυτόσ  

τα κρίνει με τθ λογικι, τα ςκζφτεται πάλι και 

υποδεικνφει ς' αυτζσ το  

καλφτερο τισ γίνει.  
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ὄντοσ, λογίηεται ἄνκρωποσ τὰ περὶ 

ἀκαναςίασ, καὶ πολλάκισ ἑαυτῷ  

τὸν κάνατον πὲρ ἀρετῆσ προκαλεῖται; ἠ 

πῶσ, προςκαίρου τοῦ  

ςϊματοσ ὄντοσ, τὰ αἰϊνια φαντάηεται 

ἄνκρωποσ, ὥςτε τῶν μὲν  

ἐμποδὼν καταφρονεῖν, εἰσ ἐκεῖνα δὲ τὸν 

πόκον ἔχειν;  

τὸ μὲν οὖν ςῶμα οκ ἂν ἑαυτὸ περὶ 

ἑαυτοῦ τοιαῦτα λογίςθται, καὶ οκ  

ἂν τὰ ἔξωκεν ἑαυτοῦ λογίηοιτο· κνθτὸν γὰρ 

καὶ πρόςκαιρόν ἐςτιν·  

ἀνάγκθ δὲ ἕτερον εἶναι τὸ τὰ ἐναντία καὶ 

παρὰ τὴν φφςιν τοῦ ςϊματοσ  

λογιηόμενον. τί οὖν ἂν εἴθ τοῦτο πάλιν, ἠ 

ψυχὴ λογικὴ καὶ ἀκάνατοσ;  

καὶ γὰρ οκ ἔξωκεν, ἀλλ᾿ ἔνδοκεν αὕτθ τῷ 

ςϊματι, ὡσ ὁ μουςικὸσ τῇ  

λφρᾳ, ἐνθχεῖ τὰ κρείττονα.  

πῶσ δὲ πάλιν κατὰ φφςιν ὢν ὁ ὀφκαλμὸσ 

εἰσ τὸ ὁρᾶν, καὶ  ἀκοὴ εἰσ τὸ  

ἀκοφειν, τὰ μὲν ἀποςτρζφονται, τὰ δὲ 

αἱροῦνται; τίσ γὰρ ὁ τὸν  

ὀφκαλμὸν τοῦ ὁρᾶν ἀποςτρζφων; ἠ τίσ τὴν 

ἀκοὴν κατὰ φφςιν οὖςαν  

ἀκουςτικὴν ἀποκλείει τοῦ ἀκοφειν; ἠ τίσ 

τὴν γεῦςιν, κατὰ φφςιν οὖςαν  

γευςτικιν, κωλφει πολλάκισ τῆσ φυςικῆσ 

ὁρμῆσ; τίσ δὲ τὴν χεῖρα, κατὰ  

φφςιν οὖςαν εἰσ τὸ ἐνεργεῖν, ἐπζχει τοῦ 

ψαφειν τινόσ; τίσ δὲ τὴν  

ὄςφρθςιν, καὶ ατὴν εἰσ τὸ ὀδμςκαι 

γενομζνθν, ἀποςτρζφει τοῦ μὴ  

ἀντιλαμβάνεςκαι; τίσ ὁ ταῦτα κατὰ τῶν 

φυςικῶν τοῦ ςϊματοσ  

ἐνεργῶν; ἠ πῶσ τὸ ςῶμα, τὴν φφςιν 

ἀποςτραφζν, ἐπιςτρζφεται πρὸσ  

τὰσ ἑτζρου ςυμβουλίασ, καὶ πρὸσ τὸ 

ἐκείνου νεῦμα νιοχεῖται;  

ταῦτα γὰρ οδὲν ἕτερον ἠ ψυχὴν λογικὴν 

ἀποδείκνυςιν γεμονεφουςαν  

Διότι το μάτι είναι μόνο για να βλζπει, τ' αυτιά ν' 

ακοφν και το ςτόμα να  

γεφεται· θ μφτθ να οςφραίνεται, τα χζρια να 

πιάνουν. Αλλά τί πρζπει να  

να βλζπουν, τί ν' ακοφν, τί ν' αγγίηουν, τί να 

γεφονται καί τί να οςφραίνονται,  

αυτό δεν είναι ζργο των αιςκιςεων αλλά τθσ 

διάκριςθσ  

τθσ ψυχισ και του νου τθσ. Βζβαια, το χζρι μπορεί 

να πιάςει ξίφοσ και το  

ςτόμα να γευκεί δθλθτιριο. Αγνοοφν όμωσ ότι 

αυτά βλάπτουν, αν δεν το  

διακρίνει ο νουσ.  

Αυτό μοιάηει, για να το δοφμε ωσ παράδειγμα, με 

λφρα καλισ καταςκευισ  

που τθν παίηει ζνασ δεξιοτζχνθσ μουςικόσ· όπωσ 

οι χορδζσ τθσ λφρασ, ζχει  

θ κακεμιά τον ιδιαίτερο φκόγγο τθσ, άλλθ 

βαρφτονο, άλλθ οξφτονο, άλλθ  

μζςο και άλλθ κάποιον άλλον. Χωρίσ όμωσ το 

δεξιοτζχνθ μουςικό δεν  

μπορείσ να ξεχωρίςεισ τθν αρμονία των φκόγγων 

και να διαγνϊςεισ τθ  

ςφνκεςθ των ιχων. Διότι τότε μόνο γίνεται 

αντιλθπτι θ αρμονία και θ  

καλι ςφνκεςθ, όταν ο λυράρθσ παίξει τισ χορδζσ 

και κινιςει τθν  

κατάλλθλθ ςε κάκε περίπτωςθ.  

Με τον ίδιο τρόπο και οι αιςκιςεισ είναι 

αρμονικά δεμζνεσ με το ςϊμα,  

όταν βζβαια τισ κατευκφνει ο θγεμόνασ νουσ. 

Σότε μπορεί και διακρίνει θ  

ψυχι και γνωρίηει τί κάμει. Αυτό αποτελεί το 

ιδιαίτερο γνϊριςμα των  

ανκρϊπων· είναι το λογικό τθσ ψυχισ τουσ. Με τθ 

χριςθ του λογικοφ θ  

ψυχι του ανκρϊπου διαφζρει από τα ά-λογα ηϊα 

και αποδεικνφει ότι ςτ'  

αλικεια είναι διαφορετικι από το ςϊμα που 

φαίνεται.  

Πολλζσ φορζσ, ενϊ το ςϊμα ξαπλϊνει ςτθ γθ, ο 
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τοῦ ςϊματοσ. οδὲ γὰρ ἑαυτὸ τὸ ςῶμα 

πζφυκεν ἐλαφνειν, ἀλλ᾿ φ᾿  

ἑτζρου ἄγεται καὶ φζρεται, ὥςπερ οδὲ 

ἵπποσ ἑαυτὸν ποηεφγνυςιν,  

ἀλλ᾿ πὸ τοῦ κρατοῦντοσ ἐλαφνεται. διὰ 

τοῦτο γοῦν καὶ νόμοι μὲν  

ἀνκρϊποισ τὰ καλὰ μὲν πράττειν, τὴν δὲ 

κακίαν ἀποςτρζφεςκαι· τοῖσ  

δὲ ἀλόγοισ ἀλόγιςτα τὰ κακὰ καὶ ἄκριτα 

μζνει, ἅτε δὴ τῆσ λογικότθτοσ  

καὶ τῆσ κατὰ λόγον διανοίασ ἐκτὸσ 

τυγχάνουςιν. εἶναι μὲν οὖν ψυχὴν  

λογικὴν ἐν ἀνκρϊποισ ἐκ τῶν 

προειρθμζνων, νομίηω δεδεῖχκαι.  

33. Ὅτι δὲ καὶ ἀκάνατοσ γζγονεν  ψυχι, 

καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον εἰδζναι  

ἐν τῇ ἐκκλθςιαςτικῇ διδαςκαλίᾳ πρὸσ 

ἔλεγχον τῆσ τῶν εἰδϊλων  

ἀναιρζςεωσ. γζνοιτο δ᾿ ἂν οὖν  περὶ 

τοφτων γνῶςισ ἐγγυτζρω  

μλλον ἐκ τῆσ περὶ τοῦ ςϊματοσ γνϊςεωσ, 

καὶ ἐκ τοῦ πρὸσ τὸ ςῶμα  

διαλλάττειν ατιν. εἰ γὰρ ἄλλθν ατὴν ὁ 

λόγοσ ἀπζδειξε παρὰ τὸ  

ςῶμα, ἔςτι δὲ τὸ ςῶμα φφςει κνθτόν· 

ἀνάγκθ τὴν ψυχὴν ἀκάνατον  

εἶναι, τῷ μὴ εἶναι κατὰ τὸ ςῶμα.  

καὶ πάλιν εἰ  ψυχὴ τὸ ςῶμα κινεῖ, ὡσ 

δζδεικται, καὶ οχὶ πὸ ἄλλων  

ατὴ κινεῖται, ἀκόλουκόν ἐςτιν φ᾿ ἑαυτῆσ 

κινουμζνθν τὴν ψυχιν, καὶ  

μετὰ τὴν εἰσ γῆν ἀπόκεςιν τοῦ ςϊματοσ 

κινεῖςκαι πάλιν ατὴν ἀφ᾿  

ἑαυτῆσ. ο γὰρ  ψυχι ἐςτιν  

ἀποκνιςκουςα· ἀλλὰ διὰ τὴν ταφτθσ  

ἀναχϊρθςιν ἀποκνιςκει τὸ ςῶμα.  

εἰ μὲν οὖν καὶ αὕτθ πὸ τοῦ ςϊματοσ 

ἐκινεῖτο, ἀκόλουκον ἤν,  

ἀναχωροῦντοσ τοῦ κινοῦντοσ, ἀποκνιςκειν 

ατιν· εἰ δὲ  ψυχὴ κινεῖ  

καὶ τὸ ςῶμα, ἀνάγκθ μλλον ατὴν ἑαυτὴν 

άνκρωποσ φαντάηεται και  

ςκζφτεται τα επουράνια. Πολλζσ φορζσ, επίςθσ, 

όταν το ςϊμα θρεμεί,  

θςυχάηει και κοιμάται, ο ζςω άνκρωποσ κινείται 

και φαντάηεται αυτά  

που βρίςκονται ζξω από τον εαυτό του· αποδθμεί 

και περιοδεφει ςε  

άλλουσ τόπουσ· ςυναντά γνωςτοφσ και πολλζσ 

φορζσ μ' αυτοφσ μαντεφει  

και προγνωρίηει τισ μελλοντικζσ του πράξεισ. Αυτό 

τί άλλο κα μποροφςε  

να ιταν, παρά λογικι ψυχι με τθν οποία ο 

άνκρωποσ ςκζφτεται και  

κατανοεί πράγματα πάνω από τισ δυνάμεισ του;  

Και το εξισ αποτελεί τζλεια απόδειξθ προσ 

αυτοφσ οι οποίοι βρίςκονται  

ςτθν αςζβεια και τθν αναιςκθςία: πϊσ, ενϊ το 

ςϊμα είναι κνθτό ςτθ φφςθ  

του, ο άνκρωποσ ςκζφτεται τα ςχετικά με τθν 

ακαναςία και πολλζσ φορζσ  

προτιμά το κάνατο για χάρθ τθσ αρετισ; Ι πϊσ 

ςυμβαίνει, ενϊ το ςϊμα  

είναι κνθτό, να διαλογίηεται ο άνκρωποσ τα 

αιϊνια, ϊςτε να καταφρονεί  

τα πρόςκαιρα και να ποκεί τα αιϊνια;  

Σο ςϊμα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τζτοιεσ 

ςκζψεισ για τον εαυτό του·  

οφτε μπορεί να ςκεφτεί τα ζξω από τον εαυτό 

του· διότι είναι κνθτό και  

πρόςκαιρο. Κατ' ανάγκθ κάτι άλλο είναι αυτό που 

ςκζφτεται αντίκετα και  

πζρα από τθ φφςθ του ςϊματοσ. Σί άλλο είναι 

αυτό παρά θ λογικι και  

ακάνατθ ψυχι; Διότι αυτι εμπνζει από μζςα κι 

όχι απζξω ςτο ςϊμα τα  

καλφτερα, όπωσ ο μουςικόσ τθ λφρα.  

Πϊσ πάλι, αφοφ είναι πλαςμζνα το μάτια να 

βλζπουν και θ ακοι ν' ακοφει,  

ςυμβαίνει άλλα ν' αποςτρζφονται και άλλα να 

προτιμοφν; Ποιόσ είναι  

αυτόσ που εμποδίηει το μάτι να βλζπει; Ποιόσ 
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κινεῖν. ἑαυτῇ δὲ κινουμζνθ,  

ἐξ ἀνάγκθσ καὶ μετὰ τὸν τοῦ ςϊματοσ 

κάνατον ηῇ.  γὰρ κίνθςισ τῆσ  

ψυχῆσ οδὲν ἕτερόν ἐςτιν ἠ  ηωὴ ατῆσ· 

ὥςπερ ἀμζλει καὶ τὸ ςῶμα  

τότε ηῇν λζγομεν ὅτε κινεῖται, καὶ τότε 

κάνατον ατοῦ εἶναι ὅτε τῆσ  

κινιςεωσ παφεται.  

τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῆσ ἐν ςϊματι κακάπαξ 

ἐνεργείασ ατῆσ  

φανερϊτερον ἄν τισ ἴδοι. εἰ γὰρ καὶ ὅτε τῷ 

ςϊματι ἐπιβζβθκε καὶ  

ςυνδζδεται τοφτῳ, ο κατὰ τὴν τοῦ 

ςϊματοσ ςμικρότθτα  

ςυςτζλλεται καὶ ςυμμετρεῖται, ἀλλὰ 

πολλάκισ, ἐπὶ κλίνθσ τοφτου  

κειμζνου καὶ μὴ κινουμζνου, ἀλλ᾿ ὡσ ἐν 

κανάτῳ κοιμωμζνου, αὕτθ κατὰ  

τὴν ἑαυτῆσ δφναμιν γρθγορεῖ, καὶ 

περεκβαίνει τὴν τοῦ ςϊματοσ φφςιν·  

 καὶ ὥςπερ ἀποδθμοῦςα τοφτου, μζνουςα 

ἐν τῷ ςϊματι, τὰ πὲρ γῆν  

φαντάηεται καὶ κεωρεῖ, πολλάκισ δὲ καὶ τοῖσ 

ἔξω τῶν γθΐνων ςωμάτων  

ἁγίοισ καὶ ἀγγζλοισ ςυναντᾶ, καὶ πρὸσ 

ατοὺσ ἀφικνεῖται τῇ τοῦ νοῦ  

καρροῦςα κακαρότθτι·  

πῶσ οχὶ μλλον καὶ πολλῷ πλζον, 

ἀπολυκεῖςα τοῦ ςϊματοσ ὅτε ὁ  

ςυνδιςασ ατὴν βοφλεται Κεόσ, 

φανερωτζραν ἕξει τὴν τῆσ ἀκαναςίασ  

γνῶςιν; εἰ γὰρ καὶ ςυνδεκεῖςα ςϊματι τὴν 

ἐκτὸσ τοῦ ςϊματοσ ηωὴν  

ἔηθ, πολλῷ πλζον καὶ μετὰ κάνατον τοῦ 

ςϊματοσ ηιςεται, καὶ ο  

παφςεται τοῦ ηῇν διὰ τὸν οὕτωσ ατὴν 

ποιιςαντα Κεὸν διὰ τοῦ  

ἑαυτοῦ Λόγου, τοῦ Κυρίου μῶν Ἰθςοῦ 

Χριςτοῦ.  

διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἀκάνατα καὶ αἰϊνια 

λογίηεται καὶ φρονεῖ, ἐπεὶ καὶ  

εμποδίηει τ' αυτιά ν' ακοφν,  

αφοφ θ ακουςτικι είναι φυςικι; Ι τθ γεφςθ, που 

είναι πλαςμζνθ να  

γεφεται, ποιόσ τθν εμποδίηει πολλζσ φορζσ να το 

κάνει αυτό; Σο χζρι πάλι  

που είναι για να ενεργεί, ποιόσ το εμποδίηει να 

ψθλαφά κάτι; Σο ίδιο και  

τθν όςφρθςθ, που ζχει ςκοπό να οςφραίνεται, 

ποιόσ τθν εμποδίηει να  

αιςκάνεται οςμζσ; Ποιόσ είναι αυτόσ που ενεργεί 

ενάντια ςτισ φυςικζσ  

ροπζσ του ςϊματοσ; Ι πϊσ το ςϊμα αρνείται τθ 

φφςθ του και ακοφει τισ  

ςυμβουλζσ κάποιου άλλου ο οποίοσ με το νεφμα 

του το κυβερνά;  

Όλα αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι υπάρχει 

λογικι ψυχι που  

κυβερνά το ςϊμα. Διότι, το ςϊμα δεν πλάςτθκε 

από μόνο του να  

κατευκφνει τον εαυτό του αλλά άλλοσ να το 

εξουςιάηει· όπωσ το άλογο,  

δεν ηεφει τον εαυτό του αλλά το οδθγεί ο ιππζασ. 

τουσ ανκρϊπουσ όμωσ  

υπάρχουν οι νόμοι, για να κάνουν το καλό και ν' 

αποφεφγουν το κακό.  

Αντίκετα, ςτα ά-λογα ηϊα, επειδι ςτεροφνται τθ 

λογικι και τθν κρίςθ,  

τα κακά μζνουν ακαταλόγιςτα και άκριτα. 

Νομίηω, λοιπόν, ότι, απ' όςα  

είπαμε, αποδείξαμε ότι οι άνκρωποι ζχουν λογικι 

ψυχι.  

Πρζπει όμωσ να μάκουμε επιπλζον από τθ 

διδαςκαλία τθσ Εκκλθςίασ ότι  

είναι και ακάνατθ θ ψυχι, για να ανατρζψουμε 

τθ διδαςκαλία των  

ειδωλολατρϊν.  

Κα το μάκουμε αυτό ςυγκρίνοντασ με τθ γνϊςθ 

που ζχουμε  

για το ςϊμα και βρίςκοντασ τθ διαφορά που ζχει 

μ' αυτιν θ γνϊςθ τθσ  

ψυχισ. Διότι, θ λογικι απζδειξε ότι θ ψυχι 
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ἀκάνατόσ ἐςτι. καὶ ὥςπερ, τοῦ ςϊματοσ 

κνθτοῦ τυγχάνοντοσ, κνθτὰ  

καὶ αἱ τοφτου κεωροῦςιν αἰςκιςεισ, οὕτωσ 

ἀκάνατα κεωροῦςαν καὶ  

λογιηομζνθν τὴν ψυχιν, ἀνάγκθ καὶ ατὴν 

ἀκάνατον εἶναι καὶ ἀεὶ ηῇν.  

αἱ γὰρ περὶ τῆσ ἀκαναςίασ ἔννοιαι καὶ 

κεωρίαι οδζποτε ατὴν ἀφιςι  

μζνουςαι ἐν ατῇ, καὶ ὥςπερ ἔκκαυμα ἐν 

ατῇ γινόμεναι πρὸσ  

ἀςφάλειαν τῆσ ἀκαναςίασ. διὰ τοῦτο γοῦν 

καὶ τῆσ περὶ Κεοῦ κεωρίασ  

ἔχει τὴν ἔννοιαν, καὶ ατὴ ἑαυτῆσ γίνεται 

ὁδόσ, οκ ἔξωκεν, ἀλλ᾿ ἐξ  

ἑαυτῆσ λαμβάνουςα τὴν τοῦ Κεοῦ Λόγου 

γνῶςιν καὶ κατάλθψιν.  

34. Λζγομεν οὖν, κακάπερ εἴρθται 

πρότερον, ὥςπερ τὸν Κεὸν  

ρνιςαντο καὶ ἄψυχα κρθςκεφουςιν, οὕτω 

καὶ ψυχὴν οκ ἔχειν λογικὴν  

νομίηοντεσ, ατόκεν ἔχουςι τῆσ 

παραφροςφνθσ τὴν ἐπιτιμίαν ἐν ἀλόγοισ  

καταρικμοφμενοι· καὶ διὰ τοῦτο ὡσ ἄψυχοι 

ἐν ἀψφχοισ ἔχοντεσ τὴν  

δειςιδαιμονίαν, ἐλζουσ καὶ χειραγωγίασ 

εἰςὶν ἄξιοι.  

εἰ δὲ ψυχὴν ἀξιοῦςιν ἔχειν, καὶ ἐπὶ τῷ 

λογικῷ μζγα φρονοῦςιν, εἰκότωσ  

τοῦτο ποιοῦντεσ· διὰ τί ὡσ μὴ ἔχοντεσ 

ψυχὴν παρὰ λόγον τολμῶςι,  

καὶ οχ ἃ δεῖ φρονεῖν φρονοῦςιν, ἀλλὰ 

κρείττονασ ἑαυτοὺσ καὶ τοῦ  

Κείου ποιοῦςι; ψυχὴν γὰρ ἀκάνατον 

ἔχοντεσ καὶ μὴ βλεπομζνθν ατοῖσ,  

τὸν Κεὸν ἐν τοῖσ βλεπομζνοισ καὶ κνθτοῖσ 

ἀπεικάηουςιν.  

ἠ διὰ τί, ὥςπερ ἀπζςτθςαν ἀπὸ τοῦ Κεοῦ, 

οὕτωσ ο καταφεφγουςι  

πάλιν πρὸσ ατόν; δφνανται γάρ, ὥςπερ 

ἀπεςτράφθςαν τῇ διανοίᾳ  

τὸν Κεὸν καὶ τὰ οκ ὄντα ἀνεπλάςαντο εἰσ 

διαφζρει από το ςϊμα  

και ότι το ςϊμα είναι κνθτό από τθ φφςθ του. 

Επομζνωσ, θ ψυχι, εφόςον δεν  

είναι ίδια με το ςϊμα, είναι ακάνατθ.  

Και πάλι, όπωσ αποδείξαμε, εφόςον θ ψυχι κινεί 

το ςϊμα και δεν τθν  

οδθγεί κάποιοσ άλλοσ, είναι επόμενο θ ψυχι να 

είναι αυτοκινοφμενθ·  

μάλιςτα, μετά το κάνατο του ςϊματοσ, 

εξακολουκεί θ ψυχι να ηει αφ'  

εαυτισ. Διότι, δεν πεκαίνει θ ψυχι· αλλά, μετά 

τον αποχωριςμό τθσ από  

το ςϊμα, είναι αυτό που πεκαίνει.  

Αν βζβαια και θ ψυχι οδθγοφνταν από το ςϊμα, 

κα ιταν επόμενο, μετά το  

κάνατο του οδθγοφ (ςϊματοσ), να πζκαινε κι 

αυτι. Αν όμωσ θ ψυχι οδθγεί  

και το ςϊμα, τότε ςίγουρα οδθγεί και τον εαυτό 

τθσ. Και εφόςον  

αυτοκινείται, ηει υποχρεωτικά και μετά το κάνατο 

του ςϊματοσ. Διότι,  

θ κίνθςθ τθσ ψυχισ ταυτίηεται με τθ ηωι τθσ· 

όπωσ ακριβϊσ λζμε και για το  

ςϊμα: ηει όταν κινείται και τότε επζρχεται ο 

κάνατόσ του, όταν ςταματά  

τθν κίνθςθ.  

Σθν αεικίνθςθ τθσ ψυχισ τθ διαπιςτϊνει κανείσ 

και από το διάςτθμα που  

βρίςκεται μζςα ςτο ςϊμα. Διότι, όταν είναι μζςα 

ςτο ςϊμα και ςυνδζεται  

μ' αυτό, δεν ςυςτζλλεται οφτε μετριζται από το 

μζγεκοσ του ςϊματοσ·  

αντίκετα, πολλζσ φορζσ, ακόμθ κι όταν το ςϊμα 

βρίςκεται αςκενικό  

ςτο κρεβάτι, ζτοιμο να παραδοκεί ςτο κάνατο, 

παρ' όλ' αυτά αυτι, με τθ  

δικι τθσ δφναμθ, είναι ξάγρυπνθ και ξεπερνά τθ 

φφςθ του ςϊματοσ.  

Ενϊ μζνει θ ψυχι ςτό ςϊμα, μοιάηει ν' αποδθμεί· 

ςκζφτεται και κεωρεί  

αυτά που ξεπερνοφν τα γιϊνα. Πολλζσ φορζσ 
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κεοφσ, οὕτωσ ἀναβῆναι τῷ  

νῷ τῆσ ψυχῆσ, καὶ πάλιν ἐπιςτρζψαι πρὸσ 

τὸν Κεόν.  

ἐπιςτρζψαι δὲ  

δφνανται, ἐὰν ὃν ἐνεδφςαντο ῥφπον πάςθσ 

ἐπικυμίασ  

ἀπόκωνται, καὶ τοςοῦτον ἀπονίψωνται, 

ἕωσ ἂν ἀπόκωνται πν τὸ  

ςυμβεβθκὸσ ἀλλότριον τῇ ψυχῇ, καὶ μόνθν 

ατὴν ὥςπερ γζγονεν  

ἀποδείξωςιν, ἵν᾿ οὕτωσ ἐν ατῇ κεωρῆςαι 

τὸν τοῦ Πατρὸσ Λόγον,  

κακ᾿ ὃν καὶ γεγόναςιν ἐξ ἀρχῆσ, δυνθκῶςι. 

κατ᾿ εἰκόνα γὰρ Κεοῦ  

πεποίθται καὶ κακ᾿ ὁμοίωςιν γζγονεν, ὡσ 

καὶ  κεία ςθμαίνει γραφὴ ἐκ  

προςϊπου τοῦ Κεοῦ λζγουςα· «Ποιιςωμεν 

ἄνκρωπον κατ᾿ εἰκόνα καὶ  

κακ᾿ ὁμοίωςιν μετζραν».  

ὅκεν καὶ ὅτε πάντα τὸν ἐπιχυκζντα ῥφπον 

τῆσ ἁμαρτίασ ἀφ᾿ ἑαυτῆσ  

ἀποτίκεται, καὶ μόνον τὸ κατ᾿ εἰκόνα 

κακαρὸν φυλάττει, εἰκότωσ,  

διαλαμπρυνκζντοσ τοφτου, ὡσ ἐν 

κατόπτρῳ κεωρεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ  

Πατρὸσ τὸν Λόγον, καὶ ἐν ατῷ τὸν 

Πατζρα, οὗ καὶ ἔςτιν εἰκὼν ὁ  

ωτιρ, λογίηεται.  

Ἢ εἰ μὴ ατάρκθσ ἐςτὶν  παρὰ τῆσ ψυχῆσ 

διδαςκαλία διὰ τὰ  

ἐπικολοῦντα ταφτθσ ἔξωκεν τὸν νοῦν, καὶ 

μὴ ὁρᾶν ατὴν τὸ κρεῖττον·  

ἀλλ᾿ ἔςτι πάλιν καὶ ἀπὸ τῶν φαινομζνων 

τὴν περὶ τοῦ Κεοῦ γνῶςιν  

καταλαβεῖν, τῆσ κτίςεωσ ὥςπερ γράμμαςι 

διὰ τῆσ τάξεωσ καὶ ἁρμονίασ  

τὸν ἑαυτῆσ δεςπότθν καὶ ποιθτὴν 

ςθμαινοφςθσ καὶ βοϊςθσ.  

35. Ἀγακὸσ γὰρ ὢν καὶ φιλάνκρωποσ ὁ 

Κεόσ, καὶ κθδόμενοσ τῶν π᾿  

ατοῦ γενομζνων ψυχῶν, ἐπειδὴ ἀόρατοσ 

ςυναντά τουσ αςϊματουσ  

αγίουσ και αγγζλουσ· τουσ βλζπει με τθν 

κακαρότθτα του νου τθσ.  

Πϊσ, λοιπόν, και πολφ περιςςότερο δεν κα 

ςυμβεί όταν κα χωριςτεί από  

το ςϊμα, ςφμφωνα με τθ βοφλθςθ του Κεοφ! Δεν 

κα ζχει τότε πιο ξεκάκαρθ  

τθ γνϊςθ τθσ ακαναςίασ τθσ; Αφοφ, όταν ιταν 

προςκολθμμζνθ ςτό ςϊμα,  

ηοφςε πιο πολφ τθ ηωι ζξω από το ςϊμα· πολφ 

περιςςότερο, μετά το  

κάνατο του ςϊματοσ, κα ηιςει αυτι τθ ηωι. Δεν 

κα πάψει να τθ ηει, επειδι  

ζτςι τθν ζπλαςε ο Κεόσ με τον Τιό και Λόγο του 

Κφριό μασ Λθςοφ Χριςτό.  

Επειδι λοιπόν είναι ακάνατθ θ ψυχι, ςκζφτεται 

και φρονεί ακάνατα και  

αιϊνια. Όπωσ ςυμβαίνει με το ςϊμα που είναι 

κνθτό, και οι αιςκιςεισ του  

να βλζπουν τα κνθτά, αντίςτοιχα και θ ψυχι, 

επειδι κεωρεί και ςκζφτεται  

τα ακάνατα, είναι κι αυτι ακάνατθ και αιϊνια.  

Διότι θ ζννοια και κεωρία τθσ ακαναςίασ ποτζ δεν 

εγκαταλείπουν αλλά  

μζνουν μζςα ςτθν ψυχι· γίνονται ς' αυτιν μόνιμο 

αποτφπωμα ϊςτε να  

εξαςφαλίηεται θ ακαναςία. Γι' αυτό και θ ψυχι 

ζχει τθν ζφεςθ να κεωρεί  

το Κεό. Θ ίδια γίνεται για τον εαυτό τθσ οδθγόσ· 

παίρνει τθ γνϊςθ και τθ  

κατανόθςθ του Κεοφ όχι από τον ζξω κόςμο αλλά 

από τον εαυτό τθσ.  

Λζμε λοιπόν, όπωσ το είπαμε και προθγουμζνωσ, 

ότι όπωσ αρνικθκαν το  

Κεό και λατρεφουν τα άψυχα, ζτςι και πίςτεψαν 

ότι δεν ζχουν λογικι  

ψυχι. Απ' αυτό κατθγοροφνται ωσ παράφρονεσ 

και καταρικμοφνται  

μεταξφ των α-λόγων. Είναι αξιολφπθτοι και 

χρειάηονται κακοδιγθςθ,  

διότι ωσ άψυχοι λατρεφουν τα άψυχα.  
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καὶ ἀκατάλθπτόσ ἐςτι τὴν  

φφςιν, ἐπζκεινα πάςθσ γενθτῆσ οςίασ 

πάρχων, καὶ διὰ τοῦτο ἔμελλε  

τὸ ἀνκρϊπινον γζνοσ ἀτυχεῖν τῆσ περὶ 

ατοῦ γνϊςεωσ, τῷ τὰ μὲν ἐξ  

οκ ὄντων εἶναι, τὸν δὲ ἀγζνθτον·  

τοφτου ἕνεκεν τὴν κτίςιν οὕτω διεκόςμθςε 

τῷ ἑαυτοῦ Λόγῳ ὁ Κεόσ,  

ἵν᾿, ἐπειδὴ τὴν φφςιν ἐςτὶν ἀόρατοσ, κἂν ἐκ 

τῶν ἔργων γινϊςκεςκαι  

δυνθκῇ τοῖσ ἀνκρϊποισ. ἐκ γὰρ τῶν ἔργων 

πολλάκισ ὁ τεχνίτθσ καὶ μὴ  

ὁρϊμενοσ γινϊςκεται· καὶ οἷόν τι λζγουςι 

περὶ τοῦ ἀγαλματοποιοῦ  

Φειδίου, ὡσ τὰ τοφτου δθμιουργιματα ἐκ 

τῆσ ςυμμετρίασ καὶ τῆσ πρὸσ  

ἄλλθλα τῶν μερῶν ἀναλογίασ ἐμφαίνειν 

καὶ μὴ παρόντα Φειδίαν τοῖσ  

ὁρῶςιν· οὕτω δεῖ νοεῖν ἐκ τῆσ τοῦ κόςμου 

τάξεωσ τὸν τοφτου ποιθτὴν καὶ  

δθμιουργὸν Κεόν, κἂν τοῖσ τοῦ ςϊματοσ 

ὀφκαλμοῖσ μὴ κεωρῆται. ο  

γὰρ κατεχριςατο τῇ ἀοράτῳ φφςει ατοῦ 

ὁ Κεόσ· μι τισ τοῦτο  

προφαςιηζςκω· καὶ παντελῶσ ἑαυτὸν 

ἄγνωςτον τοῖσ ἀνκρϊποισ  

ἀφῆκεν· ἀλλ᾿ ὡσ προεῖπον, οὕτω 

διεκόςμθςε τὴν κτίςιν, ὥςτε καὶ μὴ  

ὁρϊμενον ατὸν τῇ φφςει, ὅμωσ ἐκ τῶν 

ἔργων γινϊςκεςκαι.  

καὶ τοῦτο ο παρ᾿ ἐμαυτοῦ φθμι, ἀλλ᾿ ἀφ᾿ 

ὧν παρὰ τῶν κεολόγων  

ἀνδρῶν ἔμακον, ὧν εἷσ ἐςτιν ὁ Παῦλοσ, 

Ῥωμαίοισ μὲν γράφων οὕτω·  

«Σὰ γὰρ ἀόρατα ατοῦ ἀπὸ κτίςεωσ 

κόςμου τοῖσ ποιιμαςι νοοφμενα  

κακορται». Λυκάοςι δὲ παρρθςιαηόμενοσ 

καὶ λζγων· «Καὶ μεῖσ  

ὁμοιοπακεῖσ ἐςμεν μῖν ἄνκρωποι, 

εαγγελιηόμενοι μσ ἀπὸ τῶν  

ματαίων ἐπιςτρζφειν ἐπὶ Κεὸν ηῶντα, ὃσ 

Αν βζβαια ιςχυρίηονται ότι ζχουν ψυχι και είναι 

περιφανοι για τθ λογικι,  

—και ςωςτά κάνουν κάτι τζτοιο— γιατί ενεργοφν 

παράλογα, λεσ και δεν  

ζχουν ψυχι; Γιατί δεν ςκζφτονται αυτά που 

πρζπει, αλλά κεωροφν τον  

εαυτό τουσ ανϊτερο από το Κεό; Διότι, ενϊ ζχουν 

ακάνατθ ψυχι τθν οποία  

δεν βλζπουν, τολμοφν και εικονίηουν το Κεό με 

ορατά και κνθτά είδωλα.  

Ι, γιατί, όπωσ απομακρφνκθκαν από το Κεό, δεν 

επιςτρζφουν και πάλι  

κοντά Σου; Ζχουν αςφαλϊσ τθ δυνατότθτα· όπωσ 

επαναςτάτθςαν με το  

νου από το Κεό και ζκαμαν κεοφσ τα ανφπαρκτα, 

ζτςι μποροφν και πάλι  

με το νου τθσ ψυχισ ν' ανεβοφν και επιςτρζψουν 

ςτο Κεό.  

Είναι δυνατι θ επιςτροφι ςτο Κεό, εφόςον 

αποβάλουν τθν ακακαρςία  

κάκε επικυμίασ που περιβλικθκαν· εάν 

ξεπλυκοφν τόςο πολφ, μζχρισ ότου  

διϊξουν κάκε ξζνθ αμαρτία που κόλλθςε ςτθν 

ψυχι· μόνον αν εμφανίςουν  

τθν ψυχι κακαρι όπωσ πλάςτθκε. Ζτςι κα 

μποροφν να κεωριςουν μζςα  

τθσ τον Τιό και Λόγο του Πατζρα, εικόνα του 

οποίου είναι εξαρχισ. Διότι  

ο άνκρωποσ δθμιουργικθκε εικόνα και ομοίωμα 

του Κεοφ, όπωσ το λζει θ  

Αγία Γραφι εκ μζρουσ του Κεοφ: «Ασ 

δθμιουργιςουμε τον άνκρωπο  

εικόνα και ομοίωμα δικό μασ».  

Γι' αυτό, κι όταν θ ψυχι αποβάλει από πάνω τθσ 

κάκε ακακαρςία τθσ  

αμαρτίασ που φορτϊκθκε και διατθρεί κακαρό το 

κατ' εικόνα, τότε  

δίκαια, επειδι αυτό αςτράφτει, βλζπει ςαν ςε 

κακρζφτθ τον Τιό και Λόγο  

του Κεοφ Πατζρα. Μζςα ς' αυτό ςκζφτεται τον 

Πατζρα, του οποίου  
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ἐποίθςε τὸν ορανὸν καὶ τὴν  

γῆν καὶ τὴν κάλαςςαν καὶ πάντα τὰ ἐν 

ατοῖσ, ὃσ ἐν ταῖσ  

παρῳχθμζναισ γενεαῖσ εἴαςε πάντα τὰ ἔκνθ 

πορεφεςκαι ταῖσ ὁδοῖσ  

ατῶν. καίτοι γε οκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν 

ἀφῆκεν ἀγακουργῶν,  

ορανόκεν μῖν ετοὺσ διδοὺσ καὶ καιροὺσ 

καρποφόρουσ, ἐμπιπλῶν  

τροφῆσ καὶ εφροςφνθσ τὰσ καρδίασ 

μῶν».  

τίσ γάρ, ὁρῶν τὸν ορανοῦ κφκλον καὶ τὸν 

δρόμον λίου καὶ ςελινθσ,  

καὶ τῶν ἄλλων ἀςτζρων τὰσ κζςεισ καὶ τὰσ 

περιπολιςεισ, ἐναντίασ μὲν  

καὶ διαφόρουσ γιγνομζνασ, ἐν δὲ τῇ 

διαφορᾶ ὁμοίαν τὴν τάξιν παρὰ  

πάντων ὁμοῦ ςωηομζνθν, οκ ἐνκυμεῖται 

ὅτι οκ ατὰ ἑαυτά, ἀλλ᾿  

ἕτερόσ ἐςτιν ὁ διακοςμῶν ατὰ ποιθτισ;  

τίσ δζ, ὁρῶν ἣλιον μὲν ἀνατζλλοντα μεκ᾿ 

μζραν, ςελινθν δὲ φαίνουςαν  

κατὰ νφκτα, καὶ φκίνουςαν, καὶ 

πλθρουμζνθν ἀπαραλλάκτωσ κατὰ  

τὸν τῶν μερῶν ἴςον πάντωσ ἀρικμόν, καὶ 

τῶν ἄςτρων τὰ μὲν  

διατρζχοντα καὶ ποικίλωσ ἐναλλάττοντα 

τοὺσ δρόμουσ, τὰ δὲ  

ἀπλανῶσ κινοφμενα, οκ ἂν ἔννοιαν λάβοι 

ὅτι πάντωσ ἐςτὶν ὁ  

κυβερνῶν ατὰ δθμιουργόσ;  

36. Σίσ, ὁρῶν τὰ ἐναντία τῇ φφςει 

ςυνθμμζνα, καὶ ςφμφωνον ἔχοντα  

τὴν ἁρμονίαν, οἷον, τίσ, ἰδὼν πῦρ ψυχρῷ, 

καὶ ξθρὸν γρῷ κεκραμμζνον,  

καὶ ταῦτα μὴ ἀντιςτατοῦντα πρὸσ ἄλλθλα, 

ἀλλ᾿ ἓν ἀποτελοῦντα ὡσ  

ἐξ ἑνὸσ τὸ ςῶμα, οκ ἂν ἐνκυμθκείθ 

ἔξωκεν εἶναι τοφτων τὸν ταῦτα  

ςυνάψαντα;  

τίσ, ἰδὼν χειμῶνα παραχωροῦντα ἔαρι, καὶ 

εικόνα αποτελεί ο Τιόσ και ωτιρασ Χριςτόσ.  

Μπορεί πάλι να μθν είναι ικανοποιθτικι θ 

διδαςκαλία από τθν ίδια τθν  

ψυχι, διότι εξωτερικζσ επιδράςεισ κολϊνουν το 

νου και δεν βλζπει το  

καλφτερο. Σότε μπορεί να οδθγθκοφμε ςτθ γνϊςθ 

του Κεοφ απ' όςα  

βλζπουμε γφρω μασ· διότι θ τάξθ και αρμονία τθσ 

δθμιουργίασ δείχνει και  

διαλαλεί, ςαν να πρόκειται για γράμματα, τον 

κφριο και πλάςτθ τθσ.  

Ο Κεόσ λοιπόν είναι αγακόσ και φιλάνκρωποσ· 

φροντίηει για τα πλάςματά  

Σου. Επειδι όμωσ είναι αόρατοσ και μθ 

καταλθπτόσ ςτθν ουςία του, διότι  

υπάρχει πζρα από κάκε κτιςτι ουςία, γι' αυτό και 

ςυνζβθ οι άνκρωποι  

ν' αποτφχουν ςτθν προςπάκεια να Σον 

γνωρίςουν· για δφο λόγουσ, διότι  

αυτοί δθμιουργικθκαν, ενϊ Εκείνοσ είναι 

αδθμιοφργθτοσ.  

Επειδι λοιπόν ςτθν ουςία του ο Κεόσ είναι 

αόρατοσ, διακόςμθςε με το  

Λόγο του τα δθμιουργιματα με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να μποροφν οι  

άνκρωποι να τον γνωρίςουν από τα ζργα του. 

Διότι ςυνικωσ ο τεχνίτθσ,  

και χωρίσ να είναι γνωςτόσ, φαίνεται από τα ζργα 

του. Κάτι τζτοιο  

λζγεται, για παράδειγμα, για το γλφπτθ Φειδία· τ' 

αγάλματά του εξαιτίασ  

τθσ ςυμμετρίασ και των αρμονικϊν αναλογιϊν, 

τον κακιςτοφν  

αναγνωρίςιμο κι όταν δεν είναι ορατά παρϊν.  

Κατά παρόμοιο τρόπο, γνωρίηουμε και πλάςτθ 

και δθμιουργό Κεό από  

τθν αρμονία του κόςμου, ενϊ μασ είναι αόρατοσ 

με τα μάτια του ςϊματοσ.  

Διότι ο Κεόσ δεν κάνει κακι χριςθ τθσ αόρατθσ 

φφςθσ του. Δεν αποτελεί  

πρόφαςθ θ αοραςία Σου. Αντίκετα, δεν άφθςε 
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ἔαρ κζρει, καὶ κζροσ  

μετοπϊρῳ, καὶ ὅτι ἐναντία ὄντα ταῦτα τῇ 

φφςει· τὸν μὲν γὰρ ψφχει,  

τὸ δὲ καίει, τὸ δὲ τρζφει, τὸ δὲ φκίνει· 

ὅμωσ τὰ πάντα ἴςθν καὶ ἀβλαβῆ  

τοῖσ ἀνκρϊποισ ἀποτελοῦντα τὴν χρῆςιν· 

οκ ἂν ἐννοιςειεν ὅτι ἐςτί  

τισ κρείττων τοφτων, ὁ τὴν ἰςότθτα 

παρζχων πςι καὶ κυβερνῶν τὰ  

πάντα, κἂν μὴ βλζπῃ τοῦτον;  

τίσ, ὁρῶν ἐν ἀζρι τὰσ νεφζλασ 

ποβαςταηομζνασ, καὶ ἐν νεφζλαισ τὴν  

τῶν δάτων δεκεῖςαν βαρφτθτα, οκ 

ἔννοιαν λαμβάνει τοῦ ταῦτα  

διςαντοσ καὶ προςτάξαντοσ γενζςκαι; ἠ 

τίσ, ὁρῶν ατὴν τὴν γῆν  

βαρυτάτθν οὖςαν τῇ φφςει, ἐπὶ τὸ ὕδωρ 

ἑδραςκεῖςαν καὶ ἀκίνθτον  

μζνουςαν ἐπὶ τὸ φφςει κινοφμενον, ο 

διανοθκιςεται εἶναί τινα τὸν  

ταῦτα διαταξάμενον καὶ ποιιςαντα Κεόν;  

τίσ, ἰδὼν τὴν κατὰ καιρὸν τῆσ γῆσ 

καρποφορίαν, καὶ ορανόκεν ετοφσ,  

καὶ ποταμῶν ἐπιρροίασ, καὶ πθγῶν 

ἀναβλφςεισ, καὶ ηϊων ἐξ ἀνομοίων  

γονάσ, καὶ ταῦτα οκ ἀεὶ ἀλλὰ κατὰ 

καιροὺσ ὡριςμζνουσ γινόμενα·  

καὶ ὅλωσ τίσ, κατανοιςασ ἐν ἀνομοίοισ καὶ 

ἐναντίοισ τὴν ἴςθν καὶ  

ὁμοίαν παρ᾿ ατῶν ἀποτελουμζνθν τάξιν, 

οκ ἂν ἐνκυμθκείθ ὅτι ἐςτὶ  

μία δφναμισ  ταῦτα διακοςμθςαμζνθ καὶ 

διζπουςα, ὡσ ἂν ατῇ δοκῇ,  

μζνουςα καλῶσ;  

ατὰ μὲν γὰρ κακ᾿ ἑαυτὰ οκ ἂν ςυςταίθ 

καὶ φανῆναί ποτε δυνθκείθ  

διὰ τὴν πρὸσ ἄλλθλα τῆσ φφςεωσ 

ἐναντιότθτα. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ φφςει  

βαρὺ καὶ κάτω ῥζον ἐςτίν, αἱ δὲ νεφζλαι 

κοῦφαι καὶ τῶν ἐλαφρῶν καὶ  

τῶν ἀνωφερῶν τυγχάνουςι· καὶ ὅμωσ τὸ 

εντελϊσ άγνωςτο τον  

εαυτό του ςτουσ ανκρϊπουσ. Όπωσ προείπα, ζτςι 

ςτόλιςε τον κόςμο, ϊςτε  

κι αν ο Μδιοσ είναι αόρατοσ ςτθ φφςθ του, να 

γίνεται γνωςτόσ από τα  

δθμιουργιματά του.  

Κι αυτό δεν το λζω εγϊ αλλά το λζνε άλλοι 

κεολόγοι άνδρεσ, μεταξφ των  

οποίων είναι και ο απόςτολοσ Παφλοσ, που 

γράφει ςτθν επιςτολι του  

ςτουσ Ρωμαίουσ: «Θ φπαρξθ του αόρατου Κεοφ 

πιςτοποιείται από τα  

δθμιουργιματά Σου». Επίςθσ, γράφει ςτουσ 

Λυκαονείσ: «Και μεισ, ωσ  

άνκρωποι, που ςασ κάνουμε τουσ δαςκάλουσ, 

είμαςτε αδφναμοι ςαν εςασ·  

ςασ ευαγγελιηόμαςτε όμωσ να επιςτρζψετε από 

τα είδωλα ςτθν πίςτθ του  

αλθκινοφ Κεοφ που ζφτιαξε τον ουρανό, τθ ξθρά 

και τθ κάλαςςα και όλα  

τα κατοικίδιά τουσ. Αυτόσ ςτισ περαςμζνεσ γενιζσ 

άφθςε όλα τα ζκνθ να  

λατρεφουν όποιο κεό κζλουν. Και παρ' όλ' αυτά, 

φανζρωνε τον εαυτό Σου  

κάνοντασ καλά ζργα ωσ απόδειξθ· μασ ζδινε 

βροχζσ από τον ουρανό και  

περιόδουσ καρποφορίασ· γζμιηε τισ καρδιζσ μασ 

από κάκε τροφι και χαρά».  

Διότι, ποιόσ είναι αυτόσ που βλζπει το ουράνιο 

ςφμπαν και τθν τροχιά  

του ιλιου και τθσ ςελινθσ, αλλά και τισ κζςεισ και 

περιφορζσ των άλλων  

άςτρων να είναι αντίκετεσ μεταξφ τουσ και 

διαφορετικζσ· και να διατθροφν  

όλα μαηί, παρά τισ διαφορζσ τουσ, τθν τάξθ· ποιόσ 

λοιπόν δεν κ' αναλογιςτεί  

ότι όχι μόνα τουσ αλλά άλλοσ είναι ο πλάςτθσ που 

τα ρυκμίηει;  

Ποιόσ πάλι που βλζπει τον ιλιο ν' ανατζλλει 

κακθμερινά· που βλζπειτθ  

ςελινθ να φζγγει τθ νφχτα, ν' αδειάηει και να 
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βαρφτερον ὕδωρ ὁρῶμεν ἐν  

ταῖσ νεφζλαισ βαςταηόμενον. καὶ πάλιν  

μὲν γῆ βαρυτάτθ ἐςτί, τὸ δ᾿  

αὖ πάλιν ὕδωρ κουφότερόν ἐςτι ταφτθσ· 

καὶ ὅμωσ πὸ τῶν  

ἐλαφροτζρων τὸ βαρφτερον βαςτάηεται, 

καὶ ο καταφζρεται, ἀλλ᾿  

ἕςτθκεν ἀκίνθτοσ  γῆ.  

καὶ τὸ μὲν ἄρρεν ο τατόν ἐςτι τῷ κιλει, 

καὶ ὅμωσ εἰσ ἓν ςυνάγεται,  

καὶ μία παρ᾿ ἀμφοτζρων ἀποτελεῖται 

γζνεςισ τοῦ ὁμοίου ηϊου. καὶ  

ςυνελόντι φάναι, τὸ ψυχρὸν τῷ κερμῷ 

ἐναντίον ἐςτί, καὶ τὸ γρὸν τῷ  

ξθρῷ μάχεται· καὶ ὅμωσ ςυνελκόντα ο 

ςταςιάηει πρὸσ ἑαυτά, ἀλλ᾿  

ἐξ ὁμονοίασ ἓν ςῶμα καὶ τὴν πάντων 

γζνεςιν ἀποτελοῦςιν.  

37. Οκ ἂν οὖν μαχόμενα καὶ ἐναντία ὄντα 

τῇ φφςει ἑαυτὰ ςυνιγαγον,  

εἰ μὴ κρείττων ἤν καὶ κφριοσ ὁ ςυνδιςασ 

ατά, ᾧ καὶ ατὰ τὰ ςτοιχεῖα,  

ὥςπερ δοῦλα δεςπότῃ πακοφοντα, εἴκει 

καὶ πείκεται· καὶ οκ, εἰσ τὴν  

ἑαυτοῦ φφςιν ἕκαςτον ςκοποῦν, 

ἀντιμάχεται πρὸσ τὸ ἕτερον· ἀλλὰ τὸν  

ςυνδιςαντα Κφριον γινϊςκοντα, ὁμόνοιαν 

ἔχουςι πρὸσ ἑαυτά, φφςει  

μὲν ὄντα ἐναντία, τῇ δὲ τοῦ κυβερνῶντοσ 

βουλιςει φιλιάηοντα.  

ἐπεὶ εἰ μὴ κρείττονι προςτάξει ἐγεγόνει 

τοφτων μία κρςισ, πῶσ ἂν τὸ  

βαρὺ τῷ ἐλαφρῷ, ἠ τὸ ξθρὸν τῷ γρῷ, ἠ 

τὸ περιφερὲσ τῷ ὀρκῷ, ἠ τὸ  

πῦρ τῷ ψυχρῷ, ἠ ὅλωσ  κάλαττα τῇ γῇ, ἠ 

ὁ ἣλιοσ τῇ ςελινῃ, ἠ τὰ  

ἄςτρα τῷ ορανῷ, καὶ ὁ ἀὴρ ταῖσ νεφζλαισ 

ἐμίγθ καὶ ςυνῆλκεν,  

ἀνομοίου οὔςθσ τῆσ ἑκάςτου πρὸσ τὸ 

ἕτερον φφςεωσ;  

ἔμελλε γὰρ καὶ μεγάλθ ςτάςισ γίγνεςκαι 

γεμίηει απαράλλακτα ςε ίςο  

αρικμό θμερϊν κάκε φορά· που βλζπει τα άςτρα, 

άλλα να διατρζχουν τον  

ουράνιο κόλο και ν' αλλάηουν ποικίλεσ τροχιζσ 

και άλλα να κινοφνται  

ςτθν ίδια τροχιά· ποιόσ βλζποντασ όλα αυτά, δεν 

κα βγάλει το  

ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ο δθμιουργόσ τουσ που 

τα κυβερνά;  

Όποιοσ βλζπει τα αντίκετα ςτθ φφςθ να είναι 

ενωμζνα και να ςυμφωνοφν  

αρμονικά, όπωσ είναι αναμιγμζνα θ φωτιά με τον 

πάγο, θ ξθραςία με τθν  

υγραςία· όποιοσ τα βλζπει να μθν αντιδρά το ζνα 

ςτο άλλο, αλλά ν'  

αποτελοφν ζνα ςϊμα· αυτόσ που τα βλζπει, δεν 

κα ςκεφτεί ότι αυτόσ που  

τα ζνωςε αρμονικά μεταξφ τουσ κα υπάρχει ζξω 

απ' αυτά;  

Αυτόσ που βλζπει το χειμϊνα να παραχωρεί τθ 

κζςθ του ςτθν άνοιξθ, τθν  

άνοιξθ ςτο καλοκαίρι κι αυτό ςτο φκινόπωρο και 

ότι μεταξφ τουσ αυτά  

είναι αντίκετα ςτθν ουςία· διότι το ζνα 

ψυχραίνει,  

το άλλο καίει, το άλλο καρποφορεί και το άλλο 

καταςτρζφει· όμωσ όλα  

προςφζρονται ςτουσ ανκρϊπουσ για ίςθ και 

αςφαλι χριςθ. Ποιόσ, λοιπόν,  

όταν τα δει όλα αυτά, δεν κα ςκεφτεί ότι υπάρχει 

κάποιοσ ανϊτεροσ απ'  

αυτά, τον οποίο δεν βλζπουμε, αλλά τα κάνει όλα 

ίςα μεταξφ τουσ και  

όλα τα κυβερνά;  

Ποιόσ είναι που βλζπει τον αζρα να βαςτάηει τα 

ςφννεφα, τα ςφννεφα πάλι  

να κρατοφν το βάροσ των βροχϊν, και δεν κα κα 

οδθγιςει τθ ςκζψθ του ς'  

αυτόν που τα ζδεςε και ζδωςε τθν εντολι να 

ςχθματιςτοφν; Ι ποιόσ δεν  

βλζπει το νερό να βαςτάηει το υπερβολικό βάροσ 
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πρὸσ ατά, τοῦ μὲν καίοντοσ,  

τοῦ δὲ ψφχοντοσ, καὶ τοῦ μὲν βαρζοσ κάτω, 

τοῦ δὲ κοφφου ἐκ τῶν  

ἐναντίων ἄνω ἕλκοντοσ, καὶ τοῦ μὲν λίου 

φωτίηοντοσ, τοῦ δὲ ἀζροσ  

ςκοτίηοντοσ· καὶ γὰρ καὶ τὰ ἄςτρα 

ἐςταςίαςαν ἂν πρὸσ ἑαυτά, ὅτι τὰ  

μὲν ἀνωτζρω, τὰ δὲ κατωτζρω τὴν κζςιν 

ἔχει· καὶ  νὺξ δὲ οκ ἂν  

παρεχϊρθςε τῇ μζρᾳ, ἀλλὰ ἔμενεν 

πάντωσ μαχομζνθ πρὸσ ατὴν καὶ  

ςταςιάηουςα.  

τοφτων δὲ γιγνομζνων, λοιπὸν ἤν ἰδεῖν 

οκζτι κόςμον ἀλλ᾿ ἀκοςμίαν,  

οκζτι τάξιν ἀλλ᾿ ἀταξίαν, οκζτι ςφςταςιν 

ἀλλ᾿ ἀςφςτατον τὸ ὅλον,  

οκζτι μζτρα ἀλλ᾿ ἀμετρίαν. τῇ γὰρ 

ἑκάςτου ςτάςει καὶ μάχῃ ἠ πάντα  

ἀνῃροῦντο, ἠ τὸ κρατοῦν μόνον ἐφαίνετο. 

καὶ τοῦτο πάλιν τὴν τοῦ  

παντὸσ ἀκοςμίαν ἐδείκνυε.  

μόνον γὰρ γενόμενον καὶ λειπόμενον τῇ 

τῶν ἄλλων χρείᾳ,  

ἀνάρμοςτον τὸ ὅλον ἐποίει· ὥςπερ εἰ καὶ 

μόνοσ ποῦσ, καὶ μόνθ χεὶρ  

ἀπομείναςα, οκ ἂν ἔςωςεν ὁλόκλθρον τὸ 

ςῶμα. ποῖοσ γὰρ κόςμοσ ἤν,  

εἰ μόνοσ ἣλιοσ ἔφαινεν, ἠ ςελινθ μόνθ 

περιεπόλει, ἠ νὺξ μόνθ ἤν, ἠ μζρα  

ἀεὶ ἐτφγχανε; ποία δὲ πάλιν ἤν ἁρμονία, εἰ 

μόνοσ ἤν ὁ ορανὸσ χωρὶσ  

τῶν ἄςτρων, ἠ τὰ ἄςτρα χωρὶσ τοῦ 

ορανοῦ; τί δὲ καὶ χριςιμον, εἰ  

μόνθ κάλαττα ἤν, καὶ εἰ μόνθ γῆ χωρὶσ 

δάτων καὶ τῶν ἄλλων τῆσ  

κτίςεωσ μερῶν ἔκειτο;  

πῶσ δ᾿ ἂν καὶ ἄνκρωποσ ἐφάνθ ἠ ὅλωσ 

ηῶον ἐπὶ γῆσ, τῶν ςτοιχείων  

πρὸσ ἑαυτὰ ςταςιαηόντων, καὶ ἑνὸσ ὄντοσ 

τοῦ κρατοῦντοσ καὶ μὴ  

δυναμζνου πρὸσ τὴν τῶν ςωμάτων 

τθσ γθσ· θ γθ να μζνει  

ακίνθτθ πάνω ςτο νερό που από τθ φφςθ του 

κινείται· απ' όλα αυτά δεν κα  

ςκεφτεί ότι υπάρχει κάποιοσ, ο Κεόσ που τα 

πρόςταξε και τα δθμιοφργθςε;  

Ποιόσ, αφοφ δει τθν εποχιακι καρποφορία τθσ 

γθσ, τισ ουρανόςταλτεσ  

βροχζσ, τα ρεφματα των ποταμϊν, τισ πθγζσ που 

αναβλφηουν, τισ γεννιςεισ  

ηϊων από ανόμοια, και όλα αυτά να γίνονται όχι 

πάντοτε αλλά ςε  

οριςμζνεσ περιόδουσ· και αφοφ διακρίνει ότι θ 

τάξθ είναι ίςθ κι όμοια ςε  

πράγματα ανόμοια και αντίκετα, δεν κ' 

αναλογιςτεί ότι υπάρχει μια  

δφναμθ που όλα αυτά τα διζπει και τα διακοςμεί 

όπωσ αυτι κζλει, και  

μζνει ςτακερι;  

Διότι αυτά μόνα τουσ ουδζποτε κα μποροφςαν να 

ςυςτακοφν και  

εμφανιςτοφν, επειδι ζχουν αντίκετθ μεταξφ τουσ 

φφςθ. Σο νερό, για  

παράδειγμα, είναι βαρφ και χφνεται προσ τα 

κάτω, ενϊ τα ςφννεφα είναι  

ελαφρά κι ζτςι ανεβαίνουν προσ τα πάνω. Κι 

όμωσ, παρατθροφμε το πιο  

βαρφ, το νερό, να το βαςτοφν τα ςφννεφα! Θ γθ 

με τθ ςειρά τθσ είναι πολφ  

βαριά, ενϊ το νερό ειναι ελαφρφτερό τθσ. Κι 

όμωσ τα ελαφρφτερα (νερά)  

ςθκϊνουν το πιο βαρφ (γθ)! Και δεν πζφτει κάτω 

θ γθ αλλά  

μζνει ακίνθτθ!  

Επίςθσ, το ανδρικό φφλο διαφζρει από το 

κθλυκό· και όμωσ  

ςυνευρίςκονται και γεννιζται απ' αυτά τα δφο 

όμοιοσ απόγονόσ τουσ. Και  

για να ςυνοψίςω: το ψυχρό είναι αντίκετο ςτο 

κερμό· και θ υγραςία  

καταπολεμά τθν ξθραςία. Κι όμωσ! Όταν βρεκοφν 

μαηί δεν αντιδρά το ζνα  
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ςφςταςιν ἀρκεῖν; οκ ἂν γὰρ ἐκ  

μόνου κερμοῦ, ἠ μόνου ψυχροῦ, ἠ μόνου 

γροῦ, ἠ ξθροῦ ςυνζςτθ τι  

τῶν ὅλων· ἀλλ᾿ ἤν ἄτακτα πάντα καὶ 

ἀςφνκετα κακόλου. ἀλλ᾿ οδ᾿ ἂν  

ατὸ τὸ δοκοῦν κρατεῖν δυνικθ ἂν 

ςυςτῆναι χωρὶσ τῆσ τῶν ἄλλων  

ἐπικουρίασ· οὕτω γὰρ καὶ νῦν ςυνζςτθκεν.  

38. πεὶ οὖν οκ ἀταξία ἀλλὰ τάξισ ἐςτὶν ἐν 

τῷ παντί, καὶ οκ ἀμετρία  

ἀλλὰ ςυμμετρία, καὶ οκ ἀκοςμία ἀλλὰ 

κόςμοσ καὶ κόςμου παναρμόνιοσ  

ςφνταξισ, ἀνάγκθ λογίηεςκαι καὶ λαμβάνειν 

ἔννοιαν τοῦ ταῦτα  

ςυναγαγόντοσ καὶ ςυςφίγξαντοσ, καὶ 

ςυμφωνίαν ἐργαηομζνου πρὸσ  

ατὰ Δεςπότου. κἂν γὰρ μὴ τοῖσ ὀφκαλμοῖσ 

ὁρται, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆσ  

τάξεωσ καὶ ςυμφωνίασ τῶν ἐναντίων, 

ἐννοεῖν ἐςτι τὸν τοφτων  

ἄρχοντα καὶ κοςμιτορα καὶ βαςιλζα.  

ὥςπερ γὰρ πόλιν ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων 

ἀνκρϊπων ςυνεςτῶςαν,  

μικρῶν καὶ μεγάλων, καὶ πλουςίων αὖ καὶ 

πενιτων, καὶ πάλιν  

γερόντων καὶ νεωτζρων, καὶ ἀρρζνων καὶ 

κθλζων, εἰ κεωριςαιμεν  

ετάκτωσ οἰκουμζνθν, καὶ τοὺσ ἐν ατῇ 

διαφόρουσ μὲν ὄντασ,  

ὁμονοοῦντασ δὲ πρὸσ ἑαυτοφσ, καὶ μιτε 

τοὺσ πλουςίουσ κατὰ τῶν  

πενιτων, μιτε τοὺσ μεγάλουσ κατὰ τῶν 

μικρῶν, μιτε τοὺσ νζουσ  

κατὰ τῶν γερόντων γιγνομζνουσ, ἀλλὰ 

πάντασ κατὰ τὴν ἰςομοιρίαν  

εἰρθνεφοντασ· εἰ ταῦτα βλζποιμεν, πάντωσ 

ἐννοοῦμεν, ὅτι ἄρχοντοσ  

παρουςία τὴν ὁμόνοιαν πρυτανεφει, κἂν 

μὴ ὁρῶμεν ατόν.  

 μὲν γὰρ ἀταξία ἀναρχίασ ἐςτὶ γνϊριςμα· 

 δὲ τάξισ τὸν  

ενάντια ςτο άλλο, αλλ' αποτελοφν με ομόνοια ζνα 

ςϊμα και ςυντελοφν  

ςτθ δθμιουργία όλων των άλλων.  

Αυτά λοιπόν που είναι αντιμαχόμενα και αντίκετα 

ςτθ φφςθ τουσ δεν κα  

ςυνενϊνονταν, αν δεν υπιρχε ο ανϊτεροσ Κφριοσ 

που τα ζνωςε. ' Αυτόν  

υπακοφν όλα τα ςτοιχεία, όπωσ ακοφει ο δοφλοσ 

το αφεντικό του. Δεν  

πολεμά το ζνα το άλλο, αφοφ το κακζνα ζχει τον 

ιδιαίτερο ςκοπό τθσ  

φπαρξισ του. Αναγνωρίηουν τον Κφριο που τα 

ςυνζνωςε. Ομονοοφν και  

ςυμφιλιϊνονται, με τθ κζλθςθ του δθμιουργοφ 

τουσ, αν και ςτθ φφςθ τουσ  

είναι εχκρικά το ζνα προσ το άλλο.  

Διότι, αν δεν υπιρχε θ εντολι κάποιου ανωτζρου 

για ν' αναμιχκοφν, πϊσ  

κα ςυνενϊνονταν το βαρφ με το ελαφρό, το ξθρό 

με το υγρό, το κυκλικό  

με το ευκφγραμμο, θ φωτιά με το ψφχοσ, θ 

κάλαςςα με τθ γθ, ο ιλιοσ με τθ  

ςελινθ, τ' άςτρα με τον ουρανό κι ο αζρασ με τα 

ςφννεφα; Δεν κα γινόταν,  

αφοφ θ ουςία του ενόσ είναι αντίκετθ με τθν 

ουςία του άλλου.  

Κα ςυνζβαινε μεγάλθ αναταραχι μεταξφ τουσ: το 

ζνα κα ζκαιγε, το άλλο  

κα ψφχραινε· το βαρφ κα τραβοφςε προσ τα κάτω 

ενϊ το ελαφρφ προσ τα  

πάνω· ο ιλιοσ κα φϊτιηε και ο αζρασ κα 

ςκοτείνιαηε. Σα άςτρα κα  

ςτρζφονταν το ζνα ενάντια ςτο άλλο, διότι άλλα 

βρίςκονται ψθλότερα  

και άλλα χαμθλότερα. Θ νφχτα δεν κα 

παραχωροφςε τθ κζςθ τθσ ςτθν  

θμζρα αλλά κα τθν πολεμοφςε επαναςταντϊντασ 

εναντίον τθσ.  

Κι αν ςυνζβαιναν αυτά, δεν κα βλζπαμε πλζον 

αρμονία αλλά δυςαρμονία·  

όχι τάξθ αλλά αταξία· όχι ςφνκεςθ αλλά διάλυςθ 
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γεμονεφοντα δείκνυςι. καὶ γὰρ καὶ τὴν ἐν 

τῷ ςϊματι τῶν μελῶν  

πρὸσ ἑαυτὰ ςυμφωνίαν ὁρῶντεσ, ὅτι ο 

μάχεται ὁ ὀφκαλμὸσ τῇ ἀκοῇ,  

οδὲ  χεὶρ τῷ ποδὶ ςταςιάηει, ἀλλ᾿ 

ἕκαςτον τὴν ἰδίαν ἀποτελεῖ χρείαν  

ἀςταςιάςτωσ, ἐννοοῦμεν ἐκ τοφτου πάντωσ 

εἶναι ψυχὴν ἐν τῷ ςϊματι  

τὴν τοφτων γεμονεφουςαν, κἂν μὴ 

βλζπωμεν ατιν.  

οὕτωσ ἐν τῇ τοῦ παντὸσ τάξει καὶ ἁρμονίᾳ 

τὸν τοῦ παντὸσ γεμόνα  

νοεῖν ἀνάγκθ Κεόν, καὶ τοῦτον ἕνα καὶ ο 

πολλοφσ. καὶ  τάξισ δὲ αὕτθ  

τῆσ διακοςμιςεωσ, καὶ  τῶν πάντων μεκ᾿ 

ὁμονοίασ ἁρμονία, ο  

πολλοὺσ ἀλλ᾿ ἕνα τὸν ατῆσ ἄρχοντα καὶ 

γεμόνα δείκνυςι Λόγον.  

οκ ἂν γάρ, εἴπερ ἤςαν πολλοὶ τῆσ κτίςεωσ 

ἄρχοντεσ, ἐςϊηετο τοιαφτθ  

τάξισ τῶν πάντων· ἀλλ᾿ ἤν πάλιν ἄτακτα 

πάντα διὰ τοὺσ πολλοφσ,  

ἕλκοντοσ ἑκάςτου πρὸσ τὴν ἑαυτοῦ 

βοφλθςιν τὰ πάντα, καὶ μαχομζνου  

πρὸσ τὸν ἕτερον. ὥςπερ γὰρ ἐλζγομεν τὴν 

πολυκεότθτα ἀκεότθτα  

εἶναι, οὕτωσ ἀνάγκθ τὴν πολυαρχίαν 

ἀναρχίαν εἶναι. ἑκάςτου γὰρ τὴν  

τοῦ ἑτζρου ἀρχὴν ἀναιροῦντοσ, οδεὶσ 

ἐφαίνετο λοιπὸν ὁ ἄρχων, ἀλλ᾿  

ἤν ἀναρχία παρὰ πςιν. ἔνκα δὲ μὴ ἔςτιν 

ἄρχων, ἐκεῖ πάντωσ ἀταξία  

γίνεται.  

καὶ ἔμπαλιν  τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων 

μία τάξισ καὶ ὁμόνοια  

ἕνα καὶ τὸν ἄρχοντα δείκνυςι. κακάπερ γὰρ 

εἴ τισ πόρρωκεν ἀκοφει  

λφρασ ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων νευρῶν 

ςυγκειμζνθσ, καὶ καυμάηοι  

τοφτων τὴν ἁρμονίαν τῆσ ςυμφωνίασ, ὅτι 

μὴ μόνθ  βαρεῖα τὸν ἤχον  

όλου του κόςμου· όχι  

ςυμμετρία αλλά αμετρία. Διότι, με τθ διαμάχθ και 

τθ ςφγκρουςθ του ενόσ  

με το άλλο ι όλα κα καταςτρζφονταν ι κα 

υπερίςχυε το πιο δυνατό. Κι  

αυτό όμωσ κα ζδειχνε τθν ακαταςταςία του 

ςφμπαντοσ.  

Διότι, εφόςον κα ζμενε μόνο ζνα ςτοιχείο χωρίσ 

να ζχει ανάγκθ κανενόσ  

άλλου, κα ζκαμε το ςφμπαν χαοτικό. Όπωσ 

ακριβϊσ, ζνα μόνο πόδι ι ζνα  

μόνο χζρι δεν μπορεί να διατθριςει ςτθ ηωι όλο 

το ςϊμα. Πόςο ωραίο κα  

ιταν, αν ζλαμπε μόνο ο ιλιοσ ι κινοφνταν μόνο θ 

ςελινθ ι ιταν μόνο  

νφχτα ι ςυνεχϊσ θμζρα; Ποιά αρμονία πάλι κα 

υπιρχε, αν δεν είχε άςτρα  

ο ουρανόσ ι τα άςτρα δεν είχαν ουρανό; Και ποιό 

το όφελοσ, αν είχαμε  

μόνο κάλαςςα ι αν θ γθ υπιρχε χωρίσ τα νερά 

και τα υπόλοιπα ςτοιχεία  

τθσ δθμιουργίασ;  

Πϊσ κα μποροφςε να επιηιςει ο άνκρωποσ ι 

κάποιο ηϊο ςτθ γθ, εφόςον  

τα ςτοιχεία τθσ κτίςθσ ςυγκροφονταν μεταξφ 

τουσ; Εφόςον ζνα κα ιταν  

αυτό που κα νικοφςε τα άλλα και δεν κα 

μποροφςε να ςυςτιςει και τα  

άλλα πλάςματα; Διότι κανζνα πλάςμα δεν μπορεί 

να ςυςτακεί μόνο από  

ζνα ςτοιχείο, το ψυχρό, το υγρό ι το ξθρό. Όλα 

κα ιταν ςε χαϊδθ και  

άτακτθ κατάςταςθ. Ακόμθ κι αυτό το ςτοιχείο 

που κα υπερίςχυε των  

άλλων δεν κα μποροφςε να υπάρξει χωρίσ τθ 

βοικεια των υπολοίπων.  

Διότι θ ςφςταςθ όλων ζτςι είναι 

τϊρα(αλλθλοεξαρτϊμενθ).  

Επειδι λοιπόν ςτο ςφμπαν υπάρχει τάξθ και όχι 

αταξία, ςυμμετρία και όχι  

αμετρία, κοςμιότθτα και όχι ακοςμία, και μάλιςτα 
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ἀποτελεῖ, μθδὲ μόνθ  ὀξεῖα, μθδὲ μόνθ  

μζςθ, ἀλλὰ πςαι κατὰ τὴν  

ἴςθν ἀντίςταςιν ἀλλιλαισ ςυνθχοῦςι· καὶ 

πάντωσ ἐκ τοφτων ἐννοεῖ  

οχ ἑαυτὴν κινεῖν τὴν λφραν, ἀλλ᾿ οδὲ 

πὸ πολλῶν ατὴν τφπτεςκαι·  

ἕνα δὲ εἶναι μουςικὸν τὸν ἑκάςτθσ νευρσ 

ἤχον πρὸσ τὴν ἐναρμόνιον  

ςυμφωνίαν κεράςαντα τῇ ἐπιςτιμῃ, κἂν μὴ 

τοῦτον βλζπῃ·  

οὕτω παναρμονίου οὔςθσ τῆσ τάξεωσ ἐν τῷ 

κόςμῳ παντί, καὶ μιτε  

τῶν ἄνω πρὸσ τὰ κάτω, μιτε τῶν κάτω 

πρὸσ τὰ ἄνω ςταςιαηόντων,  

ἀλλὰ μισ τῶν πάντων ἀποτελουμζνθσ 

τάξεωσ, ἕνα καὶ μὴ πολλοὺσ  

νοεῖν ἀκόλουκόν ἐςτι τὸν ἄρχοντα καὶ 

βαςιλζα τῆσ πάςθσ κτίςεωσ,  

τὸν τῷ ἑαυτοῦ φωτὶ τὰ πάντα 

καταλάμποντα καὶ κινοῦντα.  

39. Οδὲ γὰρ πολλοὺσ εἶναι δεῖ νομίηειν 

τοὺσ τῆσ κτίςεωσ ἄρχοντασ  

καὶ ποιθτάσ, ἀλλὰ πρὸσ εςζβειαν ἀκριβῆ 

καὶ ἀλικειαν ἕνα τὸν ταφτθσ  

δθμιουργὸν πιςτεφειν προςικει· καὶ τοῦτο 

τῆσ κτίςεωσ ατῆσ ἐμφανῶσ  

δεικνυοφςθσ. γνϊριςμα γὰρ ἀςφαλὲσ τοῦ 

ἕνα τὸν ποιθτὴν εἶναι τοῦ  

παντόσ ἐςτι τοῦτο, τὸ μὴ πολλοὺσ ἀλλ᾿ ἕνα 

εἶναι τὸν κόςμον. ἔδει γάρ,  

εἴπερ ἤςαν πολλοὶ κεοί, πολλοὺσ εἶναι καὶ 

διαφόρουσ τοὺσ κόςμουσ.  

οὔτε γὰρ ἔπρεπε τοὺσ πολλοὺσ ἕνα κόςμον 

καταςκευάηειν, οὔτε τὸν  

ἕνα πὸ πολλῶν ποιεῖςκαι διὰ τὰ ἐκ 

τοφτων δεικνφμενα ἄτοπα.  

πρῶτον μὲν ὅτι, εἰ πὸ πολλῶν ὁ εἷσ 

ἐγεγόνει κόςμοσ, ἀςκζνεια τῶν  

ποιθςάντων ἤν· ὅτι ἐκ πολλῶν ἓν ἔργον 

ἀπετελζςκθ· καὶ ἐκ τοφτου  

γνϊριςμα ο τὸ τυχὸν ἤν τῆσ ἀτελοῦσ 

αρμονικι ςφνδεςθ  

όλων των μερϊν του, πρζπει υποχρεωτικά να 

ςκεφτοφμε τον Δθμιουργό  

που ςυγκζντρωςε και ςφνδεςε όλα τα ςτοιχεία 

ϊςτε να δουλεφουν αρμονικά.  

Ακόμθ κι αν δεν τον βλζπουμε με τα μάτια, 

μποροφμε όμωσ από  

τθν τάξθ και αρμονία των αντίκετων ςτοιχείων να 

εννοιςουμε το  

δθμιουργό και προνοθτι όλων αυτϊν.  

Διότι, ςυμβαίνει το ίδιο που κα βλζπαμε ςε μια 

πόλθ: να κατοικείται  

αρμονικά από πολλοφσ και διαφορετικοφσ 

ανκρϊπουσ, μικροφσ και  

μεγάλουσ, πλοφςιουσ και φτωχοφσ, γζρουσ και 

νεότερουσ, άνδρεσ και  

γυναίκεσ· ενϊ διαφζρουν αυτοί μεταξφ τουσ, 

ομονοοφν όμωσ. Δεν  

ςτρζφονται οι πλοφςιοι ενάντια ςτουσ φτωχοφσ 

οφτε οι μεγάλοι ενάντια  

ςτουσ μικροφσ ι οι νζοι ενάντια ςτουσ γζροντεσ·  

όλοι εξίςου είναι ειρθνικοί ο ζνασ προσ τον άλλον.  

Βλζποντασ αυτά κα ςκεφτόμαςταν ότι θ 

παρουςία ενόσ άρχοντα, ακόμθ  

κι αν δεν τον βλζπουμε, εγγυάται τθν ομόνοια.  

Διότι θ αταξία αποτελεί γνϊριςμα τθσ αταξίασ· 

και θ τάξθ αποδεικνφει  

ότι υπάρχει αρχθγόσ. Βλζπουμε, για παράδειγμα, 

τθν αρμονία των μελϊν  

του ςϊματοσ: δεν αντιμάχεται το μάτι το αυτί, 

οφτε το χζρι επαναςτατεί  

ενάντια ςτο πόδι· το κακζνα εκπλθρϊνει τθν 

αποςτολι του χωρίσ  

αντιρριςεισ. Απ' αυτό καταλαβαίνουμε ότι 

υπάρχει ςτο ςϊμα ψυχι, αν  

και δεν τθν βλζπουμε, που όλα αυτά τα κυβερνά.  

Ζτςι, από τθν τάξθ και αρμονία μποροφμε να 

οδθγθκοφμε ςτον κυβερνιτθ  

του κόςμου Κεό· μάλιςτα, ςτον ζνα Κεό και όχι 

πολλοφσ. Θ τάξθ του  

κόςμου και θ αρμονικι ςυμβίωςθ όλων με 
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ἑκάςτου πρὸσ τὸ ποιεῖν  

ἐπιςτιμθσ. εἰ γὰρ ἢρκει εἷσ, οκ ἂν οἱ 

πολλοὶ τὴν ἀλλιλων ἀνεπλιρουν  

ἔλλειψιν. ἐν Κεῷ δὲ λζγειν εἶναί τι ἐλλιπὲσ, 

ἀςεβὲσ ο μόνον, ἀλλὰ καὶ  

πζρα τῶν ἀκεμίτων ἐςτί. καὶ γὰρ καὶ 

τεχνίτθν ἐν ἀνκρϊποισ οκ ἄν τισ  

εἴποι τζλειον, ἀλλὰ ἀςκενῆ, εἰ μὴ μόνοσ, 

ἀλλὰ μετὰ πολλῶν ἓν  

ἀποτελοίθ τὸ ἔργον. εἰ δὲ ἕκαςτοσ μὲν 

δφνατο τὸ ὅλον ἀποτελζςαι, οἱ  

πάντεσ δὲ εἰργάςαντο διὰ τὴν τοῦ 

γιγνομζνου κοινωνίαν· γελοῖον μὲν  

ἂν εἴθ τὸ τοιοῦτον, εἰ διὰ δόξαν ἕκαςτοσ 

εἰργάςατο, ἵνα μὴ ὡσ  

ἀδφνατοσ πονοθκῇ. κενοδοξίαν δὲ πάλιν 

λζγειν ἐν κεοῖσ τῶν  

ἀτοπωτάτων ἐςτίν.  

ἔπειτα, εἰ ἕκαςτοσ ἱκανὸσ ἤν πρὸσ τὴν τοῦ 

ὅλου δθμιουργίαν, τίσ   

χρεία τῶν πολλῶν, ἑνὸσ ατάρκουσ 

γιγνομζνου πρὸσ τὸ πν; ἄλλωσ  

τε ἀςεβὲσ καὶ ἄτοπον ἂν φανείθ, εἰ τὸ μὲν 

ποίθμα ἓν τυγχάνει, οἱ δὲ  

ποιιςαντεσ διάφοροι καὶ πολλοί, λόγου 

ὄντοσ φυςικοῦ τὸ ἓν καὶ τζλειον  

τῶν διαφόρων κρεῖττον εἶναι.  

Καὶ τοῦτο δὲ ἰςτζον, ὅτι εἰ πὸ πολλῶν ὁ 

κόςμοσ ἐγεγόνει, διαφόρουσ  

εἶχε καὶ τὰσ κινιςεισ καὶ ἀνομοίουσ ἑαυτῷ. 

πρὸσ ἕκαςτον γὰρ τῶν  

ποιθςάντων ἀποβλζπων, διαφόρουσ εἶχε 

καὶ τὰσ κινιςεισ. ἐν δὲ τῇ  

διαφορᾶ, κακάπερ εἴρθται πρότερον, πάλιν 

ἤν ἀκοςμία καὶ τοῦ παντὸσ  

ἀταξία·  

ἐπειδὴ οδὲ ναῦσ πὸ πολλῶν 

κυβερνωμζνθ κατ᾿ ὀρκὸν πλευςεῖται, εἰ  

μὴ εἷσ ταφτθσ τοὺσ οἴακασ κρατοίθ 

κυβερνιτθσ· οδὲ λφρα πὸ πολλῶν  

κρουομζνθ ςφμφωνον ἀποτελζςει τὸν 

ομόνοια αποδεικνφει ότι δεν  

είναι πολλοί αλλά ζνασ ο άρχοντασ και κφριοσ του 

κόςμου, ο Λόγοσ.  

Διότι, αν ιταν πολλοί οι άρχοντεσ τθσ 

δθμιουργίασ, δεν κα υπιρχε αυτι θ  

τάξθ ςτο ςφμπαν. Εξαιτίασ των πολλϊν αρχθγϊν, 

όλα κα ιταν ςε αταξία·  

ο κακζνασ κα τα τραβοφςε όλα προσ τθ δικι του 

κζλθςθ και κα βριςκόταν  

ςε διαμάχθ με τον άλλον. Διότι, όπωσ 

κατθγοροφμε τθν πολυκεΐα για ακεΐα,  

ζτςι κατ' ανάγκθ και θ πολυαρχία είναι αναρχία. 

Αν ο κακζνασ ανζτρεπε  

τθν εξουςία του άλλου, δεν κα υπιρχε κανζνασ 

άρχοντασ· κα υπιρχε ςε  

όλα αναρχία. Και όπου δεν υπάρχει άρχοντασ, 

εκεί είναι βζβαιο ότι  

βαςιλεφει θ αναρχία.  

Και το αντίκετο· θ τάξθ και θ ομόνοια των πολλϊν 

και διαφορετικϊν  

φανερϊνει ότι ζνασ είναι ο άρχοντασ. Ακοφει 

κάποιοσ, για παράδειγμα,  

από μακριά τον ιχο τθσ λφρασ που αποτελείται 

από πολλζσ χορδζσ και  

καυμάηει τθν αρμονικι ςυμφωνία τουσ. Διότι, τον 

αρμονικό ιχο δεν τον  

προκαλεί μόνον ο βαρφσ ι μόνον ο οξφσ ι μόνον 

ο μζςοσ τόνοσ, αλλά όλοι  

οι τόνοι, όταν τουσ χτυποφν κατάλλθλα. Απ' αυτά 

να καταλάβεισ ότι δεν  

παίηει από μόνθ τθσ θ λφρα οφτε πάλι με πολλοφσ 

λυράρθδεσ. Ζνασ είναι ο  

μουςικόσ, ακόμθ κι αν δεν τον βλζπουμε, που 

εναρμονίηει με τθν τζχνθ του  

τον ιχο κάκε χορδισ, για να πετφχει αρμονικι 

ςυμφωνία.  

Ζτςι και ςτο ςφμπαν υπάρχει παναρμόνια τάξθ. 

Δεν αντιμάχονται τα  

ουράνια με τα επίγεια, οφτε και το αντίςτροφο. 

Όλα ςυνιςτοφν μια  

ςυνολικι τάξθ. Επομζνωσ, ςυνεπάγεται λογικά ότι 
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ἤχον, εἰ μὴ εἷσ ὁ ταφτθν πλιττων  

εἴθ τεχνίτθσ. οκοῦν μισ οὔςθσ τῆσ 

κτίςεωσ, καὶ ἑνὸσ ὄντοσ κόςμου, καὶ  

μισ τῆσ τοφτου τάξεωσ, ἕνα δεῖ νοεῖν εἶναι 

καὶ τὸν ταφτθσ βαςιλζα καὶ  

δθμιουργὸν Κφριον.  

διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ατὸσ ὁ δθμιουργὸσ ἕνα 

τὸν ςφμπαντα κόςμον  

πεποίθκεν, ἵνα μὴ τῇ τῶν πολλῶν ςυςτάςει 

πολλοὶ καὶ οἱ δθμιουργοὶ  

νομίηοιντο, ἀλλ᾿ ἑνὸσ ὄντοσ τοῦ ποιιματοσ, 

εἷσ καὶ ὁ τοφτου ποιθτὴσ  

πιςτεφθται. καὶ οχ ὅτι εἷσ ἐςτιν ὁ 

δθμιουργόσ, διὰ τοῦτο καὶ εἷσ ἐςτιν  

ὁ κόςμοσ· δφνατο γὰρ καὶ ἄλλουσ 

κόςμουσ ποιῆςαι ὁ Κεόσ. ἀλλ᾿ ὅτι  

εἷσ ἐςτιν ὁ κόςμοσ ὁ γενόμενοσ, ἀνάγκθ καὶ 

τὸν τοφτου δθμιουργὸν ἕνα  

πιςτεφειν εἶναι.  

40. Σίσ ἂν εἴθ οὗτοσ; καὶ τοῦτο γὰρ 

ἀναγκαῖον μάλιςτα δθλῶςαι καὶ  

λζγειν, ἵνα μι, τῇ περὶ τοῦτον ἀγνοίᾳ 

πλανθκείσ τισ, ἕτερον πολάβῃ,  

καὶ εἰσ τὴν ατὴν πάλιν τοῖσ πρότερον 

ἀκεότθτα ἐμπζςῃ. νομίηω δὲ  

μθδζνα περὶ τοφτου τὴν διάνοιαν 

ἀμφίβολον ἔχειν.  

εἰ γὰρ δὴ τοὺσ παρὰ ποιθταῖσ λεγομζνουσ 

κεοὺσ οκ εἶναι κεοὺσ ὁ  

λόγοσ ἔδειξε, καὶ τοὺσ τὴν κτίςιν 

κεοποιοῦντασ ἢλεγξε πλανωμζνουσ,  

καὶ κακόλου τὴν τῶν ἐκνῶν 

εἰδωλολατρείαν ἀκεότθτα καὶ ἀςζβειαν  

οὖςαν ἀπζδειξεν· ἀνάγκθ πςα τοφτων 

ἀναιρουμζνων, λοιπὸν παρ᾿  

μῖν εἶναι τὴν εςεβῆ κρθςκείαν, καὶ τὸν 

παρ᾿ μῶν προςκυνοφμενον,  

καὶ κθρυττόμενον τοῦτον μόνον εἶναι Κεὸν 

ἀλθκῆ, τὸν καὶ τῆσ κτίςεωσ  

Κφριον καὶ πάςθσ ποςτάςεωσ δθμιουργόν.  

τίσ δὴ οὖν ἐςτιν οὗτοσ, ἀλλ᾿ ἠ ὁ πανάγιοσ 

δεν είναι πολλοί αλλά  

ζνασ ο κυβερνιτθσ και δθμιουργόσ του 

ςφμπαντοσ. Με το δικό του φωσ  

όλα παίρνουν το φωσ και κινοφνται.  

Οφτε πρζπει να πιςτεφουμε ότι είναι πολλοί οι 

δθμιουργοί και κυβερνιτεσ  

του κόςμου· ςυμβαδίηει με τθν ευςζβεια και 

αλικεια να πιςτεφουμε ότι  

ζνασ είναι ο δθμιουργόσ του. Αυτό το τεκμθριϊνει 

φανερά ο ίδιοσ ο κόςμοσ.  

Απόδειξθ ςίγουρθ ότι ζνασ είναι ο δθμιουργόσ 

του ςφμπαντοσ αποτελεί  

το εξισ: ζνασ είναι ο δθμιουργθμζνοσ κόςμοσ, όχι 

πολλοί. Κα ζπρεπε,  

αν υπιρχαν πολλοί κεοί, να υπάρχον πολλοί και 

διαφορετικοί κόςμοι.  

Διότι δεν φτιάχνουν οι πολλοί κεοί ζνα κόςμο 

οφτε ο ζνασ κόςμοσ γίνεται  

από πολλοφσ κεοφσ. Αλλιϊσ, κα προκφψουν τα 

ακόλουκα άτοπα.  

Πρϊτα, αν πολλοί κεοί ζφτιαξαν τον κόςμο, αυτό 

αποτελεί αδυναμία  

των καταςκευαςτϊν· διότι το ζργο ζγινε από 

πολλοφσ. Κι αυτό φανερϊνει  

όχι τυχαία ότι ο κάκε κεόσ ζχει ατελι 

δθμιουργικι ικανότθτα.  

Αν αρκοφςε ζνασ, δεν κα χρειαηόταν πολλοί, ν' 

αναπλθρϊςει ο κακζνασ  

τθν ζλλειψθ του άλλου. Σο να λζει μάλιςτα κανείσ 

ότι ςτο Κεό υπάρχει  

ζλλειψθ, όχι μόνο είναι αςζβεια αλλά και 

ξεπερνά τα κεμιτά όρια.  

Ακόμθ κι ζνα τεχνίτθ, αν ζφτιαχνε ζνα ζργο όχι 

μόνοσ αλλά με πολλοφσ, δεν κα  

τον λζγαμε τζλειο αλλά μζτριο. Πικανόν, όμωσ, ο 

κάκε κεόσ να μποροφςε  

καταςκευάςει όλο το ςφμπαν, αλλά το ζφτιαξαν 

όλοι μαηί για τθ  

ςυμμετοχι· κάτι τζτοιο είναι βζβαια γελοίο, να 

εργάηεται ο κακζνασ για  

φιμθ και να μθ κεωρθκεί ανίκανοσ. Σο να 
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καὶ περζκεινα πάςθσ  

γενθτῆσ οςίασ, ὁ τοῦ Χριςτοῦ Πατιρ, 

ὅςτισ, κακάπερ ἄριςτοσ  

κυβερνιτθσ, τῇ ἰδίᾳ ςοφίᾳ καὶ τῷ ἰδίῳ 

Λόγῳ τῷ Κυρίῳ μῶν καὶ  

ωτῆρι Χριςτῷ, τὰ πανταχοῦ διακυβερνᾶ 

ςωτθρίωσ καὶ διακοςμεῖ,  

καὶ ποιεῖ ὡσ ἂν ατῷ καλῶσ ἔχειν δοκῇ;  

ἔχει δὲ καλῶσ, ὡσ γζγονε καὶ ὁρῶμεν 

γιγνόμενα, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο  

βοφλεται· καὶ τοῦτο οκ ἄν τισ ἀπιςτιςειεν. 

εἰ μὲν γὰρ ἄλογοσ ἤν  τῆσ  

κτίςεωσ κίνθςισ, καὶ ἁπλῶσ ἐφζρετο τὸ 

πν· καλῶσ ἄν τισ καὶ τοῖσ  

λεγομζνοισ πίςτθςεν· εἰ δὲ λόγῳ καὶ 

ςοφίᾳ καὶ ἐπιςτιμῃ ςυνζςτθκε,  

καὶ παντὶ κόςμῳ διακεκόςμθται, ἀνάγκθ 

τὸν ἐπικείμενον καὶ  

διακοςμιςαντα τοῦτον οκ ἄλλον τινὰ ἠ 

Λόγον εἶναι τοῦ Κεοῦ.  

Λόγον δζ φθμι ο τὸν ἐν ἑκάςτῳ τῶν 

γενομζνων ςυμπεπλεγμζνον καὶ  

ςυμπεφυκότα, ὃν δὴ καὶ ςπερματικόν τινεσ 

εἰϊκαςι καλεῖν, ἄψυχον  

ὄντα καὶ μθδὲν λογιηόμενον μιτε νοοῦντα, 

ἀλλὰ τῇ ἔξωκεν τζχνῃ  

μόνον ἐνεργοῦντα κατὰ τὴν τοῦ 

ἐπιβάλλοντοσ ατὸν ἐπιςτιμθν· οδὲ  

οἷον ἔχει τὸ λογικὸν γζνοσ λόγον τὸν ἐκ 

ςυλλαβῶν ςυγκείμενον, καὶ ἐν  

ἀζρι ςθμαινόμενον·  

ἀλλὰ τὸν τοῦ ἀγακοῦ καὶ Κεοῦ τῶν ὅλων 

ηῶντα καὶ ἐνεργῆ Κεὸν  

ατολόγον λζγω, ὃσ ἄλλοσ μὲν ἔςτι τῶν 

γενθτῶν καὶ πάςθσ τῆσ  

κτίςεωσ, ἴδιοσ δὲ καὶ μόνοσ τοῦ ἀγακοῦ 

Πατρὸσ πάρχει Λόγοσ, ὃσ  

τόδε τὸ πν διεκόςμθςε καὶ φωτίηει τῇ 

ἑαυτοῦ προνοίᾳ. ἀγακοῦ γὰρ  

πατρὸσ ἀγακὸσ Λόγοσ πάρχων, ατὸσ τὴν 

τῶν πάντων διεκόςμθςε  

κεωριςουμε πάλι ότι ο κάκε  

κεόσ είναι κενόδοξοσ αυτό είναι από τα πλζον 

παράδοξα!  

Ζπειτα, αν ο κάκε κεόσ ιταν ικανόσ να 

δθμιουργιςει όλο το ςφμπαν, τί  

χρειάηονται οι πολλοί, αφοφ ο ζνασ αρκεί για όλο; 

Άλλωςτε, κάτι τζτοιο  

είναι και αςεβζσ και παράδοξο· εφόςον το 

δθμιοφργθμα είναι ζνα και οι  

δθμιουργοί πολλοί και διάφοροι, είναι λογικό και 

φυςικό το ζνα και  

τζλειο να είναι ανϊτερο από τα πολλά.  

Να γνωρίηουμε και το εξισ: αν ο κόςμοσ είχε 

δθμιουργθκεί από πολλοφσ  

κεοφσ, κα είχε διάφορεσ και ανόμοιεσ κινιςεισ. 

Κάκε διαφορετικι κίνθςθ  

κα προςζβλεπε ςτον κάκε δθμιουργό. Και ςτθ 

διαφορετικότθτα, όπωσ το  

είπαμε και παραπάνω, κα υπιρχε πάλι 

ακαταςταςία και αταξία του  

ςφμπαντοσ.  

Διότι, οφτε ζνα πλοίο που το κυβερνοφν πολλοί 

κά πλεφςει ςωςτά, αν δεν  

κρατά το πθδάλιο ζνασ μόνο καπετάνιοσ· οφτε μία 

λφρα που τθν παίηουν  

πολλοί μπορεί να βγάλει καλό ιχο, αν δεν τθν 

παίηει ζνασ που είναι γνϊςτθσ.  

Ζτςι, λοιπόν, αφοφ μία είναι θ δθμιουργία και 

ζνασ ο κόςμοσ  

και μία θ τάξθ του, ζνασ πρζπει να κεωριςουμε 

ότι είναι ο βαςιλιάσ και  

δθμιουργόσ του, ο Κφριοσ.  

Για το λόγο αυτό, και ο ίδιοσ ο δθμιουργόσ 

ζπλαςε ζνα κόςμο, για να μθν  

νομίηουν ότι με τουσ πολλοφσ κόςμουσ υπάρχουν 

και πολλοί κεοί.  

Να πιςτεφουν ότι ζνασ είναι ο κόςμοσ κι ζνασ ο 

δθμιουργόσ του.  

Μάλιςτα ςυμβαίνει, όχι επειδι είναι ζνασ ο 

δθμιουργόσ, να είναι κι ζνασ  

ο κόςμοσ· διότι, κα μποροφςε ο Κεόσ να φτιάξει 



 

 
74 

διάταξιν, τὰ μὲν ἐναντία τοῖσ ἐναντίοισ 

ςυνάπτων, ἐκ τοφτων δὲ μίαν  

διακοςμῶν ἁρμονίαν.  

οὗτοσ, Κεοῦ δφναμισ καὶ Κεοῦ ςοφία ὤν, 

ορανὸν μὲν περιςτρζφει,  

γῆν δὲ ἀναρτιςασ, καὶ ἐπὶ μθδενὸσ 

κειμζνθν τῷ ἰδίῳ νεφματι ἣδραςε.  

τοφτῳ φωτιηόμενοσ ἣλιοσ τὴν οἰκουμζνθν 

καταυγάηει, καὶ ςελινθ  

μεμετρθμζνον ἔχει τὸ φῶσ. διὰ τοῦτον καὶ 

τὸ ὕδωρ ἐπὶ νεφελῶν  

κρεμται, καὶ ετοὶ τὴν γῆν ἐπικλφηουςι, 

καὶ  μὲν κάλαττα  

περιορίηεται,  δὲ γῆ παντοίοισ φυτοῖσ 

κομᾶ καὶ χλοθφορεῖ.  

καὶ εἴ τισ ἄπιςτοσ ηθτοίθ περὶ τῶν 

λεγομζνων, εἰ ὅλωσ ἐςτὶ Λόγοσ  

Κεοῦ, μαίνοιτο μὲν ὁ τοιοῦτοσ ἀμφιβάλλων 

περὶ Λόγου Κεοῦ· ἔχει δὲ  

ὅμωσ ἐκ τῶν ὁρωμζνων τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι 

πάντα Λόγῳ Κεοῦ καὶ  

οφίᾳ ςυνζςτθκε, καὶ οκ ἂν δράςκθ τι 

τῶν γενομζνων, εἰ μὴ Λόγῳ  

ἐγεγόνει καὶ Λόγῳ τῷ κείῳ, κακάπερ 

ἐλζχκθ.  

41. Λόγοσ δὲ ὤν, ο κατὰ τὴν τῶν 

ἀνκρϊπων ὁμοιότθτα, ὥςπερ  

εἶπον, ἐςτὶ ςυγκείμενοσ ἐκ ςυλλαβῶν· ἀλλὰ 

τοῦ ἑαυτοῦ Πατρόσ ἐςτιν  

εἰκὼν ἀπαράλλακτοσ. ἄνκρωποι μὲν γὰρ ἐκ 

μερῶν ςυγκείμενοι, καὶ ἐκ  

τοῦ μὴ ὄντοσ γενόμενοι, ςυγκείμενον 

ἔχουςι καὶ διαλυόμενον τὸν  

ἑαυτῶν λόγον· ὁ δὲ Κεὸσ ὤν ἐςτι, καὶ ο 

ςφνκετοσ· διὸ καὶ ὁ τοφτου  

Λόγοσ ὤν ἐςτι, καὶ ο ςφνκετοσ·  

ἀλλ᾿ εἷσ καὶ μονογενὴσ Κεόσ, ὁ ἐκ Πατρὸσ 

οἷα πθγῆσ ἀγακῆσ ἀγακὸσ  

προελκϊν, τὰ πάντα διακοςμεῖ καὶ ςυνζχει. 

 δὲ αἰτία, δι᾿ ἡν ὅλωσ ὁ  

τοῦ Κεοῦ Λόγοσ τοῖσ γενομζνοισ 

κι άλλουσ κόςμουσ. Αλλά,  

επειδι πλάςτθκε μόνον ζνασ κόςμοσ, είναι 

επόμενο και ο δθμιουργόσ του  

να κεωρείται ζνασ.  

Ποιόσ είναι αυτόσ ο δθμιουργόσ; Αυτό πρζπει 

οπωςδιποτε να  

φανερϊςουμε καί ποφμε, για να μθν πλανθκεί 

κανείσ από άγνοια και  

πιςτζψει ς' άλλο κεό· κι ζτςι κα πζςει ςτθν ακεΐα 

των προθγουμζνων.  

Νομίηω ότι κανζνασ δεν αμφιβάλλει γι' αυτό.  

Αποδείξαμε ιδθ ότι δεν είναι κεοί αυτοί που 

κεωροφν οι ποιθτζσ·  

ότι βρίςκονται ςε πλάνθ όςοι κεοποιοφν τθν 

κτίςθ· και ότι γενικά θ  

ειδωλολατρεία των εκνικϊν είναι ακεΐα και 

αςζβεια. Σϊρα, λοιπόν, αφοφ  

κατζπεςαν όλεσ αυτζσ οι πλάνεσ, είναι βζβαιο ότι 

εμείσ διακζτουμε τθν  

αλθκινι κρθςκεία· Αυτόν που προςκυνοφμε και 

κθρφςςουμε, αυτόσ είναι  

ο μόνοσ αλθκινόσ Κεόσ· είναι ο Κφριοσ όλου του 

ςφμπαντοσ και  

δθμιουργόσ κάκε πλάςματοσ.  

Ποιόσ άλλοσ λοιπόν είναι αυτόσ παρά ο πανάγιοσ 

και υπερβατικόσ, πζρα  

από κάκε δθμιουργθμζνθ φφςθ, ο Πατζρασ 

δθλαδι του Χριςτοφ; Αυτόσ,  

ςαν άριςτοσ κυβερνιτθσ, με τθ ςοφία του και τον 

Τιό και Λόγο του Κφριό  

μασ Λθςοφ Χριςτό, όλα τα εξουςιάηει και προνοεί  

για τθ ςωτθρία τουσ· ενεργεί όπωσ Αυτόσ κεωρεί 

ότι είναι καλά.  

Και είναι όλα καλά, όπωσ δθμιουργικθκαν και 

δθμιουργοφνται, επειδι  

Εκείνοσ αυτό κζλει. Αυτό κανείσ δεν μπορεί να το 

αμφιςβθτιςει. Διότι, αν  

θ κτίςθ κινοφνταν όχι με λογικι βοφλθςθ κι όλα 

ιταν τυχαία,  

καλά κα ζκανε κάποιοσ ν' αμφιςβθτοφςε αυτά 

που λζμε. Αφοφ όμωσ όλα ζχουν  
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ἐπιβζβθκεν, ἐςτὶν ἀλθκῶσ καυμαςτὴ  

καὶ γνωρίηουςα ὅτι οκ ἄλλωσ ἔπρεπεν ἠ 

οὕτω γενζςκαι, ὥςπερ καὶ  

ἔςτι.  

τῶν μὲν γὰρ γενθτῶν ἐςτιν  φφςισ, ἅτε δὴ 

ἐξ οκ ὄντων ποςτςα,  

ῥευςτι τισ καὶ ἀςκενὴσ καὶ κνθτὴ κακ᾿ 

ἑαυτὴν ςυγκρινομζνθ τυγχάνει·  

ὁ δὲ τῶν ὅλων Κεὸσ ἀγακὸσ καὶ πζρκαλοσ 

τὴν φφςιν ἐςτί. διὸ καὶ  

φιλάνκρωπόσ ἐςτιν. ἀγακῷ γὰρ περὶ 

οδενὸσ ἂν γζνοιτο φκόνοσ·  

ὅκεν οδὲ τὸ εἶναί τινι φκονεῖ, ἀλλὰ 

πάντασ εἶναι βοφλεται, ἵνα καὶ  

φιλανκρωπεφεςκαι δφνθται.  

ὁρῶν οὖν τὴν γενθτὴν πςαν φφςιν, ὅςον 

κατὰ τοὺσ ἰδίουσ ατῆσ  

λόγουσ, ῥευςτὴν οὖςαν καὶ διαλυομζνθν· 

ἵνα μὴ τοῦτο πάκῃ, καὶ πάλιν  

εἰσ τὸ μὴ εἶναι ἀναλυκῇ τὸ ὅλον, τοφτου 

ἕνεκεν τῷ ἑαυτοῦ καὶ ἀϊδίῳ  

Λόγῳ ποιιςασ τὰ πάντα, καὶ οςιϊςασ τὴν 

κτίςιν, οκ ἀφῆκεν ατὴν  

τῇ ἑαυτῆσ φφςει φζρεςκαι καὶ χειμάηεςκαι, 

ἵνα μὴ καὶ κινδυνεφςῃ πάλιν  

εἰσ τὸ μὴ εἶναι·  

ἀλλ᾿ ὡσ ἀγακὸσ τῷ ἑαυτοῦ Λόγῳ καὶ ατῷ 

ὄντι Κεῷ τὴν ςφμπαςαν  

διακυβερνᾶ καὶ κακίςτθςιν, ἵνα τῇ τοῦ 

Λόγου γεμονίᾳ καὶ προνοίᾳ καὶ  

διακοςμιςει φωτιηομζνθ  κτίςισ βεβαίωσ 

διαμζνειν δυνθκῇ, ἅτε δὴ τοῦ  

ὄντωσ ὄντοσ ἐκ Πατρὸσ Λόγου 

μεταλαμβάνουςα καὶ βοθκουμζνθ δι᾿  

ατοῦ εἰσ τὸ εἶναι· μὴ ἄρα πάκῃ ὅπερ ἂν 

ἔπακεν, εἰ μὴ ὁ Λόγοσ ατὴν  

ἐτιρει, λζγω δὴ τὸ μὴ εἶναι, «ὅσ ἐςτι γὰρ 

εἰκὼν τοῦ Κεοῦ τοῦ ἀοράτου,  

πρωτότοκοσ πάςθσ κτίςεωσ· ὅτι δι᾿ ατοῦ 

καὶ ἐν ατῷ ςυνζςτθκε τὰ  

πάντα τά τε ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, καὶ 

ςυςτακεί και διακοςμθκεί με λογικι, ςοφία και 

γνϊςθ, υποχρεωτικά αυτόσ  

που ςτζκεται από πάνω τουσ και τα προνοεί δεν 

είναι άλλοσ παρά ο Τιόσ  

και Λόγοσ του Κεοφ.  

Λόγο ονομάηω όχι αυτόν που είναι 

ςυνυφαςμζνοσ και ςφμφυτοσ με κάκε  

δθμιοφργθμα, τον οποίο ςυνικωσ οριςμζνοι 

ονομάηουν ςπερματικό· αυτόσ  

είναι άψυχοσ, χωρίσ λογικι και νόθςθ· ενεργεί με 

τθ δφναμθ τθσ τζχνθσ που  

ζρχεται απζξω και με τθ ςοφία εκείνου που τον 

εξουςιάηει. Οφτε είναι ςαν  

το λόγο που ζχουν οι λογικοί άνκρωποι και 

αποτελείται από ςυλλαβζσ και  

μεταδίδεται με τον αζρα.  

Ονομάηω Λόγο τον ηωντανό και ενεργι Κεό, τον 

αίτιο τθσ υπάρξεϊσ του,  

το Λόγο του αγακοφ Κεοφ· Αυτόσ διαφζρει από 

κάκε δθμιοφργθμα και  

κτιςτό· είναι ο μόνοσ όμοιοσ Λόγοσ του αγακοφ 

Πατζρα του· Αυτόσ  

ςτόλιςε το ςφμπαν και το φωτίηει με τθν πρόνοιά 

του. Επειδι είναι του  

καλοφ Πατζρα ο καλόσ Λόγοσ, αυτόσ διαρρφκμιςε 

τθν τάξθ όλων·  

προςάρμοςε τα αντίκετα μεταξφ τουσ κι ζτςι 

προζκυψε μία όμορφθ αρμονία.  

Αυτόσ είναι θ δφναμθ και θ ςοφία του Κεοφ· 

περιςτρζφει τον ουρανό,  

κρζμαςε τθ γθ και, ενϊ δεν ςτθρίηεται πουκενά, 

με το νεφμα του τθ  

ςτερζωςε. Απ' Αυτόν παίρνει φωσ ο ιλιοσ και 

φωτίηει τθν οικουμζνθ,  

ενϊ δίνει λιγοςτό φωσ και ςτθ ςελινθ. Αυτόσ 

κρεμά το νερό ςτα ςφννεφα  

και οι βροχζσ κατακλφηουν τθ γθ· θ κάλαςςα 

περιορίηεται ενϊ θ γθ  

φυτρϊνει κάκε είδουσ φυτά και βλαςτάνει χόρτο.  

Αν κάποιοσ άπιςτοσ, μετά απ' όςα είπαμε, ηθτεί 

να μάκει αν υπάρχει ο  
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ατόσ ἐςτιν  κεφαλὴ τῆσ  

κκλθςίασ», ὡσ οἱ τῆσ ἀλθκείασ διάκονοι 

διδάςκουςιν ἐν ἁγίοισ  

γράμμαςιν.  

42. Ατὸσ γοῦν ὁ παντοδφναμοσ καὶ 

παντζλειοσ ἅγιοσ ὁ τοῦ Πατρὸσ  

Λόγοσ, ἐπιβὰσ τοῖσ πςι καὶ πανταχοῦ τὰσ 

ἑαυτοῦ δυνάμεισ  

ἐφαπλϊςασ, καὶ φωτίςασ τά τε φαινόμενα 

καὶ τὰ ἀόρατα πάντα, εἰσ  

ἑαυτὸν ςυνζχει καὶ ςυςφίγγει, μθδὲν 

ἔρθμον τῆσ ἑαυτοῦ δυνάμεωσ  

ἀπολελοιπϊσ, ἀλλὰ πάντα καὶ διὰ πάντων, 

καὶ ἕκαςτον ἰδίᾳ, καὶ  

ἀκρόωσ ὁμοῦ τὰ ὅλα ηωοποιῶν καὶ 

διαφυλάττων·  

τάσ τε ἀρχὰσ πάςθσ αἰςκθτῆσ οςίασ, αἵπερ 

εἰςὶ κερμὴ καὶ ψυχρὰ καὶ  

γρὰ καὶ ξθρὰ εἰσ ἓν ςυγκεραννφων, ποιεῖ 

μὴ ἀντιςτατεῖν, ἀλλὰ μίαν  

καὶ ςφμφωνον ἀποτελεῖν ἁρμονίαν. δι᾿ 

ατὸν καὶ τὴν ατοῦ δφναμιν  

οὔτε τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ μάχεται, οὔτε τὸ 

γρὸν τῷ ξθρῷ· ἀλλ᾿ ὡσ  

φίλα καὶ ἀδελφὰ τὰ κακ᾿ ἑαυτὰ ὄντα 

ἐναντία, ςυνελκόντα ὁμοῦ, τά τε  

φαινόμενα ηωογονοῦςι, καὶ τοῦ εἶναι τοῖσ 

ςϊμαςιν ἀρχαὶ γίνονται.  

τοφτῳ τῷ Κεῷ Λόγῳ πεικόμενα τὰ μὲν ἐπὶ 

γῆσ ηωογονεῖται, τὰ δὲ ἐν  

ορανοῖσ ςυνίςταται. καὶ διὰ τοῦτον 

κάλαττα μὲν πςα καὶ ὁ μζγασ  

ὠκεανὸσ ὅροισ ἰδίοισ ἔχουςι τὴν ἑαυτῶν 

κίνθςιν·  δὲ ξθρὰ πςα  

χλοθφορεῖ καὶ κομᾶ παντοίοισ καὶ 

διαφόροισ φυτοῖσ, ὡσ προεῖπον. καὶ  

ἵνα μὴ τὸ κακζκαςτον ἐπὶ φανεροῖσ 

ὀνομάηων ἐνδιατρίβω, οδζν ἐςτι  

τῶν ὄντων καὶ γινομζνων ὃ μὴ ἐν ατῷ καὶ 

δι᾿ ατοῦ γζγονε καὶ  

ἕςτθκεν, ᾗ φθςι καὶ ὁ κεολόγοσ ἀνιρ· «ν 

Τιόσ και Λόγοσ του Κεοφ, αυτόσ δεν είναι καλά 

που αμφιβάλλει! Ζχει τισ  

αποδείξεισ απ' όςα βλζπει· όλα δθμιουργικθκαν 

από το Λόγο και τθ  

οφία του Κεοφ. Δεν κα ςτεκόταν κανζνα 

δθμιοφργθμα, αν δεν το ζκανε  

ο Λόγοσ, ο Τιόσ και Λόγοσ του Κεοφ, όπωσ είπαμε.  

Είναι Λόγοσ, όπωσ είπα, χωρίσ να ζχει ςχζςθ και 

ομοιότθτα με τον  

ανκρϊπινο λόγο που ςυνίςταται από ςυλλαβζσ· 

αλλά είναι κακ' όλα όμοια  

εικόνα του Κεοφ Πατζρα. Διότι οι άνκρωποι, 

επειδι αποτελοφνται από  

διάφορα μζρθ και προιλκαν από το μθδζν, ζχουν 

ςφνκετο λόγο που διαλφεται.  

Ο Κεόσ όμωσ είναι ο πάντοτε υπάρχων και δεν 

είναι ςφνκετοσ·  

γι' αυτό και ο Λόγοσ του υφίςταται πάντα και δεν 

είναι ςφνκετοσ.  

Ο Λόγοσ είναι ο ζνασ και μονογενισ Τιόσ Κεόσ του 

Κεοφ Πατζρα· προιλκε  

από τον Πατζρα ςαν από αγακι πθγι· προνοεί 

και ςυγκρατεί τα πάντα.  

Θ αιτία πάλι για τθν οποία ο Λόγοσ του Κεοφ ιλκε 

ςτα δθμιουργιματα,  

είναι όντωσ αξιοκαφμαςτθ· μασ πλθροφορεί ότι 

μόνο ζτςι, όπωσ ςυνζβθ,  

ζπρεπε να γίνει και όχι αλλιϊσ.  

Διότι, θ φφςθ των δθμιουργθμάτων, επειδι 

προιλκε από τθν ανυπαρξία,  

είναι επιρρεπισ, αδφναμθ και κνθτι, όπωσ το 

πιςτοποιεί θ εξζταςι τθσ.  

Ο Κεόσ όμωσ των δθμιουργθμάτων είναι αγακόσ 

και πάνω από καλόσ ςτθ  

φφςθ του· γι' αυτό και αγαπά τουσ ανκρϊπουσ, 

επειδι ςτον αγακό δεν  

υπάρχει φκόνοσ για τίποτε. Δεν φκονεί τθν 

φπαρξθ των άλλων, αλλά κζλει  

όλοι να υπάρχουν, για να μπορεί να τουσ 

ευεργετεί.  

Ο Κεόσ, λοιπόν, βλζπει ότι κάκε δθμιοφργθμα 
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ἀρχῇ ἤν ὁ Λόγοσ, καὶ ὁ  

Λόγοσ ἤν πρὸσ τὸν Κεόν, καὶ Κεὸσ ἤν ὁ 

Λόγοσ. πάντα δι᾿ ατοῦ  

ἐγζνετο, καὶ χωρὶσ ατοῦ ἐγζνετο οδὲ ἕν».  

Οἷον γὰρ εἴ τισ, λφραν μουςικὸσ 

ἁρμοςάμενοσ καὶ τὰ βαρζα τοῖσ ὀξζςι,  

καὶ τὰ μζςα τοῖσ ἄλλοισ τῇ τζχνῃ 

ςυναγαγϊν, ἓν τὸ ςθμαινόμενον  

μζλοσ ἀποτελοίθ· οὕτω καὶ  τοῦ Κεοῦ 

ςοφία, τὸ ὅλον ὡσ λφραν  

ἐπζχων, καὶ τὰ ἐν ἀζρι τοῖσ ἐπὶ γῆσ 

ςυναγαγϊν, καὶ τὰ ἐν ορανῷ τοῖσ  

ἐν ἀζρι, καὶ τὰ ὅλα τοῖσ κατὰ μζροσ 

ςυνάπτων καὶ περιάγων τῷ  

ἑαυτοῦ νεφματι καὶ κελιματι, ἕνα τὸν 

κόςμον καὶ μίαν τὴν τοφτου  

τάξιν ἀποτελεῖ καλῶσ καὶ ρμοςμζνωσ, 

ατὸσ μὲν ἀκίνθτοσ μζνων  

παρὰ τῷ Πατρί, πάντα δὲ κινῶν τῇ ἑαυτοῦ 

ςυςτάςει, ὡσ ἂν ἕκαςτον  

τῷ ἑαυτοῦ Πατρὶ δοκῇ.  

τὸ γὰρ παράδοξον ατοῦ τῆσ κεότθτοσ 

τοῦτό ἐςτιν, ὅτι ἑνὶ καὶ τῷ  

ατῷ νεφματι πάντα ὁμοῦ καὶ οκ ἐκ 

διαςτθμάτων, ἀλλ᾿ ἀκρόωσ ὅλα  

τά τε ὀρκὰ καὶ τὰ περιφερῆ, τὰ ἄνω, τὰ 

μζςα, τὰ κάτω, τὰ γρά, τὰ  

ψυχρά, τὰ κερμά, τὰ φαινόμενα καὶ τὰ 

ἀόρατα περιάγει καὶ διακοςμεῖ  

κατὰ τὴν ἑκάςτου φφςιν. ὁμοῦ γὰρ τῷ 

ατῷ νεφματι ατοῦ, τὸ μὲν  

ὀρκὸν ὡσ ὀρκόν, τὸ δὲ περιφερὲσ 

περιάγεται· τὸ δὲ μζςον, ὡσ ἔςτι,  

κινεῖται· τὸ κερμὸν κερμαίνεται, καὶ τὸ 

ξθρὸν ξθραίνεται· καὶ τὰ ὅλα  

ὡσ ἔχει φφςεωσ ηωοποιεῖται καὶ ςυνίςταται 

παρ᾿ ατοῦ· καὶ καυμαςτι  

τισ καὶ κεία ἀλθκῶσ ἁρμονία ἀποτελεῖται 

δι᾿ ατοῦ.  

43. Καὶ ἵνα ἐκ παραδείγματοσ τὸ τθλικοῦτον 

νοθκείθ, ἔςτω τὸ  

μόνο με τισ δικζσ του λογικζσ  

δυνάμεισ είναι κνθτό και διαλφεται· και για να 

μθν πάκει πάλι το ίδιο και  

χακεί ςτθν ανυπαρξία το ςφμπαν, που το ζπλαςε 

με τον αιϊνιο Λόγο του  

και το ζδωςε ουςία, δεν άφθςε πλζον τα 

δθμιουργιματά του να  

παραςφρονται και ταλαιπωροφνται από τθ κνθτι 

φφςθ τουσ· ζτςι ϊςτε  

να μθν κινδυνεφουν να ζλκουν πάλι ςτθν 

ανυπαρξία.  

Αλλά ο Κεόσ, ωσ αγακόσ που είναι, με το Λόγο 

του, που είναι κι αυτόσ Κεόσ,  

κυβερνά και φροντίηει όλο τον κόςμο· με τθν 

εξουςία, τθν πρόνοια και τθ  

φροντίδα του Λόγου φωτίηει τθ κτίςθ να μζνει 

ςτακερι ςτθ ηωι· διότι  

μετζχει ςτον αίτιο τθσ φπαρξθσ, το Λόγο του 

Πατζρα, που τθ βοθκεί να  

παραμζνει κι αυτι ςτθν φπαρξθ. Ζτςι δεν 

πακαίνει εκείνο που κα πάκαινε,  

αν δεν τθν ςυγκρατοφςε ο Λόγοσ, δθλαδι να 

οδθγθκεί ςτθν ανυπαρξία·  

διότι, «Αυτόσ είναι εικόνα του αόρατου Κεοφ, ο 

πρϊτοσ άνκρωποσ απ' όλθ  

τθ δθμιουργία για τθ Βαςιλεία του Κεοφ· Αυτόσ 

και χάρθ ς' αυτόν  

δθμιουργικθκαν και ςυντθροφνται όλα, ορατά 

και αόρατα· Αυτόσ  

αποτελεί τον αρχθγό τθσ Εκκλθςίασ», όπωσ μασ το 

λζνε ςτισ Άγιεσ Γραφζσ  

οι Πατζρεσ που διδάςκουν τθν αλικεια.  

Αυτόσ, λοιπόν, ο παντοδφναμοσ και τζλειοσ ςε 

όλα Λόγοσ του Πατζρα  

ςτάκθκε πάνω απ' όλα και τα ςκζπαςε παντοφ με 

τθ δφναμι του·  

ζδωςε φωσ ςε όλα, τα ορατά και αόρατα. Ζτςι, 

όλα τα δίνει ςφςταςθ και  

τα ςυγκρατεί· από κανζνα δεν ςτερεί τθν 

ευργετικι του δφναμθ.  

Όλα και με όλα, το κακζνα χωριςτά και όλα μαηί, 
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λεγόμενον ὡσ ἐν εἰκόνι χοροῦ μεγάλου. ὡσ 

τοίνυν τοῦ χοροῦ  

ςυνεςτῶτοσ ἐκ διαφόρων ἄνδρων, παίδων, 

γυναικῶν αὖ καὶ γερόντων,  

καὶ τῶν ἔτι νζων· καὶ ἑνὸσ τοῦ κακθγεμόνοσ 

ςθμαίνοντοσ, ἕκαςτοσ μὲν  

κατὰ τὴν φφςιν ἑαυτοῦ καὶ δφναμιν φωνεῖ, 

ὁ μὲν ἀνὴρ ὡσ ἀνιρ, ὁ δὲ  

παῖσ ὡσ παῖσ, ὁ δὲ γζρων ὡσ γζρων, καὶ ὁ 

νζοσ ὡσ νζοσ, πάντεσ δὲ μίαν  

ἀποτελοῦςιν ἁρμονίαν·  

ἠ ὡσ  κακ᾿ μσ ψυχὴ ἐν τατῷ τὰσ ἐν 

μῖν αἰςκιςεισ κατὰ τὴν  

ἑκάςτθσ ἐνζργειαν κινεῖ, ὥςτε παρόντοσ 

πράγματοσ ἑνὸσ τὰσ πάςασ  

ὁμοῦ κινεῖςκαι, καὶ τὸν μὲν ὀφκαλμὸν 

ὁρᾶν, τὴν δὲ ἀκοὴν ἀκοφειν, τὴν  

δὲ χεῖρα ἅπτεςκαι, καὶ τὴν ὄςφρθςιν 

ἀντιλαμβάνεςκαι, καὶ τὴν γεῦςιν  

γεφεςκαι· πολλάκισ δὲ καὶ τὰ ἄλλα μζλθ 

τοῦ ςϊματοσ, ὥςτε καὶ τοὺσ  

πόδασ περιπατεῖν.  

ἠ ἵνα καὶ τρίτῳ παραδείγματι τὸ λεγόμενον 

ςθμανκῇ, ἔοικεν  

οἰκοδομθκείςῃ μάλιςτα μεγάλῃ πόλει, καὶ 

οἰκονομουμζνῃ ἐπὶ παρουςίᾳ  

τοῦ καὶ ταφτθν οἰκοδομιςαντοσ ἄρχοντοσ 

καὶ βαςιλζωσ. ἐκείνου γὰρ  

παρόντοσ καὶ προςτάττοντοσ, καὶ πρὸσ 

πάντα τὸν ὀφκαλμὸν  

τείνοντοσ, ἑπόμενοι πάντεσ, οἱ μὲν ἐπὶ τὴν 

γεωργίαν, οἱ δὲ ἐπὶ τοὺσ  

δραγωγοὺσ δρευςόμενοι ςπεφδουςιν· 

ἄλλοσ δὲ ἐπιςιτιςόμενοσ  

προζρχεται· καὶ ὁ μὲν ἐπὶ τὴν βουλὴν 

βαδίηει, ὁ δὲ ἐπὶ τὴν ἐκκλθςίαν  

εἰςζρχεται· καὶ ὁ μὲν δικαςτὴσ ἐπὶ τὸ 

δικάηειν, ὁ δὲ ἄρχων ἐπὶ τὸ  

κεςμοκετεῖν· κακίςταται δὲ εκζωσ ὁ μὲν 

τεχνίτθσ ἐπὶ τὴν ἐργαςίαν, ὁ  

δὲ ναφτθσ ἐπὶ τὴν κάλατταν κατζρχεται, ὁ 

τα ηωοποιεί και τα  

προςτατεφει.  

Σα πρωταρχικά ςυςτατικά κάκε κτιςτοφ 

δθμιουργιματοσ, όπωσ είναι θ  

κερμότθτα, ψυχρότθτα, υγραςία και ξθραςία, τα 

ενϊνει ο Λόγοσ ς' ζνα,  

ϊςτε να μθν αντιμάχεται το ζνα το άλλο, αλλά ν' 

αποτελοφν μια αρμονικι  

ςυνφπαρξθ. Χάρθ ς' Αυτόν και εξαιτίασ ττθσ 

δφναμισ του δεν πολεμεί το  

κερμό το ψυχρό οφτε το υγρό το ξθρό· αλλά,  

αυτά τα αντίκετα μεταξφ τουσ, ςαν φίλοι και 

αδελφοί, ςυνυπάρχουν και  

δίνουν ηωι ςτα ορατά· αποτελοφν τθ ςυςτατικι 

αρχι κάκε ςϊματοσ.  

Με τθν υπακοι ςτο Κεό Λόγο τα επίγεια 

αποκτοφν ηωι και τα ουράνια  

ςυντθροφνται. Χάρθ ς' Αυτόν, όλθ θ κάλαςςα και 

ο απζραντοσ ωκεανόσ  

κινοφνται ςε περιοριςμζνα όρια. Σο ίδιο και όλθ θ 

γθ βλαςτάνει χόρτο  

και φυτρϊνει κάκε είδουσ δζντρα, όπωσ είπα 

παραπάνω. Για να μθν  

χρονοτριβϊ απαρικμϊντασ ζνα ζνα πράγματα 

γνωςτά, δεν υπάρχει κανζνα  

ηωντανό ι δθμιοφργθμα που να μθν πιρε τθν 

φπαρξθ απ' Αυτόν και χάρθ  

ς' Αυτόν. Σο λζει και ο άγιοσ (Λωάννθσ ο) 

κεολόγοσ: «τθν αρχι υπιρχε ο  

Λόγοσ, που ιταν πάντα κοντά ςτο Κεό, γιατί ο 

ίδιοσ ο Λόγοσ είναι Κεόσ.  

Όλα Αυτόσ τα ζκανε· τίποτε δεν υπάρχει που να 

μθν το ζκανε Αυτόσ».  

Όπωσ, για παράδειγμα, αν ζνασ μουςικόσ παίξει 

λφρα, εναρμονίηοντασ με  

τθν τζχνθ του τουσ βαρείσ με τουσ οξείσ, και τουσ 

μζςουσ με άλλουσ τόνουσ,  

κ' αποδϊςει μια αρμονικι μελωδία. Ζτςι και ο 

ςοφόσ Κεόσ, κρατϊντασ το  

ςφμπαν ωσ λφρα, ςυνζνωςε τα ουράνια με τα 

επίγεια, καιτα ουράνια με  
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τζκτων ἐπὶ τὸ τεκτονεφειν,  

ὁ ἰατρὸσ ἐπὶ τὴν κεραπείαν, ὁ οἰκοδόμοσ 

ἐπὶ τὴν οἰκοδομιν· καὶ ὁ μὲν εἰσ  

τὸν ἀγρὸν βαδίηει, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ 

ἀνζρχεται· καὶ οἱ μὲν περὶ τὴν  

πόλιν ἀναςτρζφονται, οἱ δὲ ἀπὸ τῆσ 

πόλεωσ ἐξζρχονται, καὶ πάλιν εἰσ  

ατὴν ἐπανζρχονται. πάντα δὲ ταῦτα τῇ 

παρουςίᾳ τοῦ ἑνὸσ ἄρχοντοσ,  

καὶ τῇ τοφτου διατάξει γίγνονται, καὶ 

ςυνίςτανται.  

κατὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐπὶ τῆσ ςυμπάςθσ 

κτίςεωσ, κἂν μικρὸν ᾖ τὸ  

παράδειγμα, ὅμωσ μείηονι διανοίᾳ χρὴ 

νοεῖν· πὸ γὰρ μισ ῥιπῆσ  

νεφματόσ τινοσ τοῦ Κεοῦ Λόγου ὁμοῦ τὰ 

πάντα διακοςμεῖται, καὶ  

τὰ οἰκεῖα παρ᾿ ἑκάςτου γίνεται, καὶ παρὰ 

πάντων ὁμοῦ μία τάξισ  

ἀποτελεῖται.  

44. Νεφματι γὰρ καὶ ταῖσ δυνάμεςι τοῦ 

ἐπιςτατοῦντοσ καὶ  

γεμονεφοντοσ τῶν πάντων κείου καὶ 

πατρικοῦ Λόγου, ορανὸσ μὲν  

περιςτρζφεται, τὰ δὲ ἄςτρα κινεῖται, καὶ ὁ 

μὲν ἣλιοσ φαίνει,  δὲ ςελινθ  

περιπολεῖ, καὶ ἀὴρ μὲν π᾿ ατοῦ 

φωτίηεται, αἰκὴρ δὲ κερμαίνεται καὶ  

ἄνεμοι πνζουςι· τὰ ὄρθ εἰσ ὕψοσ 

ἀνατεταμζνα ἵςταται,  κάλαττα  

κυμαίνει, καὶ τὰ ἐν ατῇ ηῶα τρζφεται,  

γῆ ἀκίνθτοσ μζνουςα  

καρποφορεῖ, καὶ ὁ ἄνκρωποσ πλάττεται, 

καὶ ηῇ πάλιν καὶ κνιςκει·  

καὶ ἁπλῶσ πάντα ψυχοῦται καὶ κινεῖται· τὸ 

πῦρ καίει, τὸ ὕδωρ ψφχει,  

πθγαὶ ἀναβλφηουςι, ποταμοὶ πλθμμυροῦςι, 

καιροὶ καὶ ὧραι  

παραγίγνονται, ετοὶ κατζρχονται, τὰ νζφθ 

πλθροῦται, χάλαηα  

γίνεται, χιὼν καὶ κρφςταλλοσ πιγνυται, 

όςα βρίςκονται ςτον αζρα· ςυνάκροιςε με το 

νεφμα και το κζλθμά του τα  

ςφνολα με τα επιμζρουσ· και όλα αποτελοφν ζναν 

ωραίο κόςμο και ζνα  

αρμονικό ςφνολο. Αυτόσ βζβαια παραμζνει 

ακίνθτοσ κοντά ςτον Πατζρα  

του· όλα όμωσ τα κζτει ςε κίνθςθ με τθν 

κακοδιγθςι του, όπωσ το κακζνα  

αρζςει ςτον Πατζρα του.  

Και το αξιοκαφμαςτο τθσ κεότθτάσ του είναι το 

εξισ: με ζνα και το ίδιο  

νεφμα του κινεί όλα μαηί ςυγχρόνωσ, και όχι κατά 

διαςτιματα· ρυκμίηει  

ανάλογα με τθ φφςθ του κακζνα, τα ευκφγραμμα 

και τα κυκλικά ςτθν  

κίνθςι τουσ, τα πάνω, τα μεςαία, τα κάτω, τα 

υγρά, τα ψυχρά, τα κερμά,  

τα ορατά και τα αόρατα. Διότι με το ίδιο νεφμα 

κινοφνται ταυτόχρονα  

τα ευκφγραμμα ωσ ευκφγραμμα και τα κυκλικά 

ωσ κυκλικά· το μζςον ωσ  

μζςον· το κερμό κερμαίνεται, το ξθρόν 

ξθραίνεται. ' όλα γενικά, ανάλογα  

τθ φφςθ τουσ, Αυτόσ δίνει ηωι και τα ςυντθρεί. 

Ζτςι πραγματοποιεί μια  

καυμαςτι και πράγματι κεία αρμονία.  

Και για να ςυλλάβουμε από ζνα παράδειγμα 

πόςο μεγάλο γεγονόσ είναι  

αυτό, ασ το παρομοιάςουμε με μια μεγάλθ 

χορωδία. Θ χορωδία  

αποτελείται από διαφορετικά πρόςωπα: άνδρεσ, 

γυναίκεσ, παιδιά, νζοι  

και γζροντεσ· όταν δϊςει το ςφνκθμα ο μαζςτροσ, 

το κάκε μζλοσ τραγουδά  

ανάλογα με τθ φφςθ και τθ δφναμι του· ο άνδρασ 

ςαν άνδρασ, το παιδί  

ςαν παιδί, ο γζροσ ςαν γζροσ και ο νζοσ ςαν νζοσ· 

όλοι ςυνιςτοφν ζνα  

αρμονικό ςφνολο.  

Σο ίδιο και θ ψυχι μασ, κζτει ςε κίνθςθ 

ταυτόχρονα τισ αιςκιςεισ, τθ κάκε  
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πετεινὰ ἵπταται, ἑρπετὰ  

πορεφεται, ἔνυδρα νιχεται, κάλαττα 

πλζεται, γῆ ςπείρεται καὶ κατὰ  

τοὺσ ἰδίουσ καιροὺσ χλοθφορεῖ, φυτὰ 

αὔξει, καὶ τὰ μὲν νεάηει, τὰ δὲ  

πεπαίνεται, τὰ δὲ αξάνοντα γθράςκει καὶ 

φκίνει, καὶ τὰ μὲν  

ἀφανίηεται, τὰ δὲ γεννται καὶ φαίνεται.  

πάντα δὲ ταῦτα, καὶ ἔτι πλείω τοφτων, ἃ 

διὰ τὸ πλῆκοσ οκ ἰςχφομεν  

μεῖσ λζγειν, ὁ παραδοξοποιὸσ καὶ 

καυματοποιὸσ τοῦ Κεοῦ Λόγοσ  

φωτίηων καὶ ηωοποιῶν, τῷ ἑαυτοῦ νεφματι 

κινεῖ καὶ διακοςμεῖ, ἕνα  

τὸν κόςμον ἀποτελῶν, οκ ἔξωκεν ἑαυτοῦ 

καὶ τὰσ ἀοράτουσ δυνάμεισ  

ἀφείσ· καὶ γὰρ καὶ ταφτασ, οἷα δὴ καὶ ατῶν 

ποιθτὴσ πάρχων,  

ςυμπεριλαβὼν ἐν τοῖσ ὅλοισ, ςυνζχει καὶ 

ηωοποιεῖ πάλιν τῷ ἑαυτοῦ  

νεφματι καὶ τῇ ἑαυτοῦ προνοίᾳ·  

καὶ τοφτου οκ ἄν τι γζνοιτο πρὸσ ἀπιςτίαν 

ἐφόδιον. ὡσ γὰρ τῇ ατοῦ  

προνοίᾳ καὶ ςϊματα μὲν αὔξει, ψυχὴ δὲ  

λογικὴ κινεῖται καὶ τὸ  

λογίηεςκαι καὶ τὸ ηῇν ἔχει, καὶ τοῦτο ο 

πολλῆσ ἀποδείξεωσ δεῖται·  

ὁρῶμεν γὰρ τὰ γινόμενα· οὕτω δὴ πάλιν 

ατὸσ ὁ τοῦ Κεοῦ Λόγοσ ἑνὶ  

καὶ ἁπλῷ νεφματι, τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει τόν 

τε ὁρατὸν κόςμον καὶ τὰσ  

ἀοράτουσ δυνάμεισ κινεῖ καὶ ςυνζχει, 

ἑκάςτῳ τὴν ἰδίαν ἐνζργειαν  

ἀποδιδοφσ· ὥςτε τὰσ μὲν κείασ κειοτζρωσ 

κινεῖςκαι, τὰ δὲ ὁρατὰ  

ὥςπερ καὶ ὁρται.  

ατὸσ δὲ ἐπὶ πάντων, γεμϊν τε καὶ 

βαςιλεὺσ καὶ ςφςταςισ γινόμενοσ  

τῶν πάντων, τὰ πάντα πρὸσ δόξαν καὶ 

γνῶςιν τοῦ ἑαυτοῦ Πατρὸσ  

ἐργάηεται, μονονουχὶ διὰ τῶν γιγνομζνων 

μια ανάλογα με τθν ιδιαίτερθ ενζργειά τθσ· ϊςτε, 

όταν παρουςιάηεται ζνα  

αντικείμενο, όλεσ να ενεργοφν από κοινοφ· το 

μάτι να βλζπει, θ ακοι ν'  

ακοφει, το χζρι να ψθλαφεί, θ όςφρθςθ να 

μυρίηει και θ γεφςθ να γεφεται.  

Πολλζσ φορζσ κινεί και τα άλλα μζλθ του 

ςϊματοσ· π.χ. κινεί τα πόδια να  

περπατοφν.  

Ασ καταςτιςω ςαφζσ το λεγόμενο και με τρίτο 

παράδειγμα. Μοιάηει με  

πολφ μεγάλθ πόλθ που τθν ζκτιςε και τθν 

κυβερνά αυτοπροςϊπωσ ο  

άρχοντασ και κυβερνιτθσ τθσ. Όταν εκείνοσ είναι 

παρϊν και δίνει εντολζσ  

και ςτρζφει τα μάτια του προσ όλουσ τουσ 

υπθκόουσ, όλοι δείχνουν  

υπακοι· άλλοι τρζχουν προσ τθ γεωργία και άλλοι 

για να εξαςφαλίςουν  

νερό ςτα υδραγωγεία· άλλοσ πθγαίνει να 

προμθκευτεί τροφζσ·  

άλλοσ πθγαίνει ςτθ βουλι και άλλοσ ςτθ γενικι 

ςυνζλευςθ του διμου·  

ο δικαςτισ προςζρχεται να δικάςει και ο 

άρχοντασ να νομοκετιςει·  

ο τεχνίτθσ χωρίσ κακυςτζρθςθ ξεκινά τθν 

εργαςία· ο ναφτθσ τρζχει ςτθ  

κάλαςςα, ο ξυλουργόσ ςτό ξυλουργείο του, ο 

ιατρόσ για να κεραπεφςει  

τουσ αςκενείσ και ο οικοδόμοσ ςτθν οικοδομι· 

άλλοσ πάλι πθγαίνει ςτο  

χωράφι, ενϊ άλλοσ επιςτρζφει απ' αυτό. Άλλοι 

αςχολοφνται με τθν πόλθ,  

άλλοι βγαίνουν ζξω απ' αυτιν και άλλοι πάλι 

επιςτρζφουν πίςω ς' αυτιν.  

Όλα αυτά γίνονται και επιτελοφνται με τθν 

προςωπικι παρουςία του  

άρχοντα και ςφμφωνα με τισ διαταγζσ του.  

Κι αν είναι φτωχά τα προαναφερκζντα 

παραδείγματα, παρ' όλ' αυτά, με  

ανοιχτό μυαλό, πρζπει να αναλογιςτοφμε ότι ζτςι 
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ἔργων ατοῦ διδάςκων  

καὶ λζγων. «κ μεγζκουσ καὶ καλλονῆσ 

κτιςμάτων ἀναλόγωσ ὁ  

γενεςιουργὸσ κεωρεῖται».  

45. Ὥςπερ γάρ, ἀναβλζψαντασ εἰσ τὸν 

ορανὸν καὶ ἰδόντασ τὸν  

κόςμον ατοῦ καὶ τὸ τῶν ἄςτρων φῶσ, 

ἔςτιν ἐνκυμεῖςκαι τὸν ταῦτα  

διακοςμοῦντα Λόγον· οὕτω νοοῦντασ 

Λόγον Κεοῦ, νοεῖν ἐςτιν  

ἀνάγκθ καὶ τὸν τοφτου Πατζρα Κεόν, ἐξ οὗ 

προϊὼν εἰκότωσ τοῦ  

ἑαυτοῦ Πατρὸσ ἑρμθνεὺσ καὶ ἄγγελοσ 

λζγεται·  

καὶ τοῦτο ἐκ τῶν κακ᾿ μσ τισ ἂν ἴδοι. εἰ 

γὰρ δὴ λόγου προϊόντοσ  

παρὰ ἀνκρϊπων ἐνκυμοφμεκα τὴν τοφτου 

πθγὴν εἶναι τὸν νοῦν, καὶ  

τῷ λόγῳ ἐπιβάλλοντεσ, τὸν νοῦν 

ςθμαινόμενον ὁρῶμεν τῷ λογιςμῷ·  

πολλῷ πλζον μείηονι φανταςίᾳ καὶ 

ἀςυγκρίτῳ περοχῇ τοῦ Λόγου  

τὴν δφναμιν ὁρῶντεσ, ἔννοιαν λαμβάνομεν 

καὶ τοῦ ἀγακοῦ Πατρὸσ  

ατοῦ, ὡσ ατὸσ ὁ ωτιρ φθςιν· «῾Ο ἐμὲ 

ἑωρακὼσ ἑϊρακε τὸν Πατζρα».  

ταῦτα δὲ καὶ πςα κεόπνευςτοσ γραφὴ 

φανερϊτερον καὶ κατὰ μεῖηον  

κθρφττει, ἀφ᾿ ὧν δὴ καὶ μεῖσ 

τεκαρρθκότεσ ταῦτά ςοι γράφομεν, καὶ  

ςφ, ταφταισ ἐντυγχάνων, δυνιςῃ τῶν 

λεγομζνων ἔχειν τὴν πίςτιν.  

λόγοσ γὰρ ἐκ μειηόνων βεβαιοφμενοσ, 

ἀναντίρρθτον ἔχει τὴν ἀπόδειξιν.  

Ἄνωκεν τοίνυν περὶ τῆσ τῶν εἰδϊλων 

ἀναιρζςεωσ προθςφαλίηετο  

τὸν Ἰουδαίων λαὸν ὁ κεῖοσ Λόγοσ λζγων· 

«Ο ποιιςεισ ςεαυτῷ  

εἴδωλον, οδὲ παντὸσ ὁμοίωμα, ὅςα ἐν τῷ 

ορανῷ ἄνω, καὶ ἐπὶ τῆσ  

γῆσ κάτω». τὴν δὲ αἰτίαν τῆσ τοφτων 

ακριβϊσςυμβαίνει ςτον  

κόςμο όλο. Με μια γριγορθ ματιά του Κεοφ όλα 

ρυκμίηονται· το κάκε  

δθμιοφργθμα εκτελεί το δικό του ςκοπό, και όλα 

μαηί ςυνιςτοφν μια  

παγκόςμια τάξθ.  

Με το νεφμα και τθ δφναμθ του Λόγου του Κεοφ 

Πατζρα, που επιςτατεί  

και κυβερνά τα πάντα, ο ουρανόσ περιςτρζφεται,  

τα άςτρα κινοφνται, ο ιλιοσ φωτίηει, θ ςελινθ 

διαγράφει τθν τροχιά τθσ,  

ο αζρασ φωτίηεται, ο αικζρασ κερμαίνεται και οι 

άνεμοι πνζουν·  

τα βουνά ςτζκουν υψωμζνα προσ τα πάνω, θ 

κάλαςςα βγάηει κφματα,  

και τα ηϊα τθσ βρίςκουν τροφι· θ γθ, μζνοντασ 

ακίνθτθ, βγάηει καρποφσ·  

ο άνκρωποσ γεννιζται, ηει και ςτο τζλοσ πεκαίνει.  

Γενικά, όλα τα δθμιουργιματα παίρνουν απ' 

Αυτόν ψυχι και κίνθςθ· θ  

φωτιά καίει,το νερό δροςίηει, οι πθγζσ 

αναβλφηουν, οι ποταμοί  

πλθμμυρίηουν, οι περίοδοι και οι εποχζσ περνοφν, 

οι βροχζσ πζφτουν, τα  

ςφννεφα γεμίηουν, το χαλάηι πζφτει, το χιόνι και 

οι κρφςταλλοι παγϊνουν·  

τα πτθνά πετοφν, τα ερπετά ςζρνονται, τα 

υδρόβια κολυμποφν, θ κάλαςςα  

διαπλζεται, θ γθ ςπείρεται και καρποφορεί ςτον 

καιρό τθσ, τα φυτά  

αυξάνουν· άλλα είναι τρυφερά κι άλλα για 

κεριςμό· άλλα γερνοφν και  

μαραηϊνουν· άλλα καταςτρζφονται και άλλα 

γίνονται και φαίνονται.  

Όλα αυτά, κι ακόμθ περιςςότερα, τα οποία 

αδυνατοφμε λόγω τθσ  

πλθκϊρασ τουσ να τ' αναφζρουμε, ο καυμαςτόσ 

και καυματουργόσ Λόγοσ  

του Κεοφ τα φωτίηει και ηωοποιεί, τα κινεί με το 

νεφμα του και φροντίηει·  

δθμιουργεί ζνα κόςμο, χωρίσ ν' αφινει ζξω από 
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κακαιρζςεωσ, ἑτζρωσ ςθμαίνει  

λζγων· «Σὰ εἴδωλα τῶν ἐκνῶν ἀργφριον 

καὶ χρυςίον, ἔργα χειρῶν  

ἀνκρϊπων. ςτόμα ἔχουςι, καὶ ο 

λαλιςουςιν· ὀφκαλμοὺσ ἔχουςι, καὶ  

οκ ὄψονται· ὦτα ἔχουςι, καὶ οκ 

ἀκοφςονται· ῥῖνασ ἔχουςι, καὶ οκ  

ὀςφρανκιςονται. χεῖρασ ἔχουςι, καὶ ο 

ψθλαφιςουςι· πόδασ ἔχουςι,  

καὶ ο περιπατιςουςιν».  

ο ςεςιϊπθκε δὲ τὴν περὶ τῆσ κτίςεωσ 

διδαςκαλίαν· ἀλλὰ καὶ μάλα  

εἰδὼσ ατῶν τὸ κάλλοσ, ἵνα μι τινεσ, τῷ 

κάλλει τοφτων ἀποβλζψαντεσ,  

οχ ὡσ ἔργα Κεοῦ ἀλλ᾿ ὡσ κεοὺσ 

κρθςκεφςωςι, προαςφαλίηεται τοὺσ  

ἀνκρϊπουσ λζγων· «Καὶ μὴ ἀναβλζψασ τοῖσ 

ὀφκαλμοῖσ καὶ ἰδὼν τὸν  

ἣλιον καὶ τὴν ςελινθν, καὶ πάντα τὸν 

κόςμον τοῦ ορανοῦ πλανθκείσ,  

προςκυνιςῃσ ατοῖσ, ἃ ἀπζνειμε Κφριοσ ὁ 

Κεόσ ςου πςι τοῖσ ἔκνεςι  

τοῖσ ποκάτω τοῦ ορανοῦ».  

ἀπζνειμε δὲ οκ εἰσ τὸ εἶναι κεοὺσ ατοῖσ 

ατά, ἀλλ᾿ ἵνα τῇ τοφτων  

ἐνεργείᾳ γινϊςκωςιν οἱ ἀπὸ τῶν ἐκνῶν τὸν 

τῶν πάντων δθμιουργὸν  

Κεόν, ὥςπερ εἴρθται. ὁ γὰρ Ἰουδαίων 

πάλαι λαὸσ κατὰ πλεῖον εἶχε  

τὴν διδαςκαλίαν, ὅτι μὴ μόνον ἐκ τῶν τῆσ 

κτίςεωσ ἔργων, ἀλλὰ καὶ ἐκ  

τῶν κείων γραφῶν εἶχον τὴν περὶ Κεοῦ 

γνῶςιν. καὶ κακόλου δὲ τοὺσ  

ἀνκρϊπουσ ἀπὸ τῆσ περὶ τὰ εἴδωλα πλάνθσ 

καὶ ἀλόγου φανταςίασ  

ἀφζλκων, φθςίν· «Οκ ἔςονταί ςοι κεοὶ 

ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ».  

οχ ὡσ ὄντων δὲ κεῶν ἄλλων κωλφει 

τοφτουσ ατοὺσ ἔχειν, ἀλλ᾿ ἵνα  

μι τισ, τὸν ἀλθκινὸν ἀποςτραφεὶσ Κεόν, 

ἑαυτῷ τὰ μὴ ὄντα κεοποιεῖν  

τον εαυτό του και τισ  

αόρατεσ δυνάμεισ. Ακόμθ κι αυτζσ, επειδι Αυτόσ 

τισ δθμιοφργθςε, τισ  

ςυμπεριλαμβάνει ςτο ςφνολο· τισ ςυγκρατεί και 

ηωοποιεί πάλι με τθ  

δικι του βοφλθςθ και φροντίδα.  

Και κανζνα δθμιοφργθμα δεν μπορεί ν' 

αποτελζςει ςτοιχείο για απιςτία.  

Όπωσ δεν χρειάηονται πολλζσ αποδείξεισ για το 

ότι το ςϊμα με τθ δικι  

Σου πρόνοια μεγαλϊνει και θ λογικι ψυχι 

κινείται και μπορεί να  

ςκζφτεται και να ηει· διότι αυτά τα βλζπουμε 

μπροςτά μασ να γίνονται.  

Ζτςι, παρόμοια, ο Λόγοσ του Κεοφ μ' ζνα απλό 

νεφμα του κινεί και  

ςυγκρατεί με τθ δφναμι του τον ορατό και 

αόρατο κόςμο· μοιράηει ςε  

κάκε δθμιοφργθμα τθν ιδιαίτερθ ενζργεια. Ζτςι, 

οι αόρατεσ κείεσ δυνάμεισ  

κινοφνται προσ το Κεό, ενϊ τα ορατά για να τα 

βλζπουμε.  

Και αυτόσ ο Λόγοσ, ο άρχοντασ, ο κυβερνιτθσ και 

δθμιουργόσ όλων των  

κτιςμάτων, εργάηεται όλα αυτά για τθ δόξα και 

γνϊςθ του Κεοφ Πατζρα  

Σου. Με μια φράςθ, με τα ζργα του μασ διδάςκει 

και λζει το εξισ:  

«Ο Δθμιουργόσ φαίνεται αναλογικά από το 

μζγεκοσ και τθν ομορφιά  

των κτιςμάτων».  

Διότι, όπωσ όταν γυρίςουμε τα μάτια ςτον 

ουρανό και δοφμε το ςτολιςμό  

του και το φωσ των άςτρων, αμζςωσ κυμοφμαςτε 

το Λόγο που τα ζφτιαξε  

και ρυκμίηει· κατά παρόμοιο τρόπο, όταν 

ςκεφτόμαςτε το Λόγο του Κεοφ,  

υποχρεωτικά αναλογιηόμαςτε και τον Κεό 

Πατζρα του· γιατί απ' Αυτόν  

προζρχεται και δίκαια ονομάηεται διερμθνζασ και 

αγγελιαφόροσ του  
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ἄρξθται, ὁποῖοί εἰςιν οἱ παρὰ ποιθταῖσ καὶ 

ςυγγραφεῦςιν ὀνομαςκζντεσ  

καὶ δειχκζντεσ οκ ὄντεσ κεοί. καὶ ατὴ δὲ 

 λζξισ τὸ μὴ εἶναι ατοὺσ  

κεοὺσ δείκνυςι, δι᾿ ἥσ φθςιν· «Οκ ἔςονταί 

ςοι κεοὶ ἕτεροι», ὅπερ ἐπὶ  

μζλλοντοσ ςθμαίνεται. τὸ δὲ ἐπὶ μζλλουςι 

γινόμενον οκ ἔςτι τότε ὅτε  

ταῦτα λζγεται.  

46. Ἆρ᾿ οὖν, ἀνελὼν τὴν τῶν ἐκνῶν ἠ 

εἰδϊλων ἀκεότθτα, ςεςιϊπθκεν  

 ἔνκεοσ διδαςκαλία καὶ ἁπλῶσ ἀφῆκε τὸ 

τῶν ἀνκρϊπων γζνοσ  

ἄμοιρον τῆσ τοῦ Κείου γνϊςεωσ φζρεςκαι; 

οχί γε, ἀλλὰ καὶ  

προαπαντᾶ τῇ διανοίᾳ λζγουςα· «Ἄκουε, 

Ἰςραιλ, Κφριοσ ὁ Κεόσ ςου,  

Κφριοσ εἷσ ἐςτι»· καὶ πάλιν· «Ἀγαπιςεισ 

Κφριον τὸν Κεόν ςου ἐν ὅλῃ  

τῇ καρδίᾳ ςου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰςχφϊ ςου»· 

καὶ πάλιν· «Κφριον τὸν Κεόν  

ςου προςκυνιςεισ, καὶ ατῷ μόνῳ 

λατρεφςεισ, καὶ πρὸσ ατὸν  

κολλθκιςῃ».  

ὅτι δὲ καὶ  διὰ πάντων καὶ  εἰσ πάντα τοῦ 

Λόγου πρόνοια καὶ  

διακόςμθςισ ἀπὸ πάςθσ κεοπνεφςτου 

γραφῆσ μαρτυρεῖται, ἀρκεῖ τὰ  

νῦν λεγόμενα δεῖξαι τοῦ λόγου τὴν πίςτιν, 

ᾗ φαςιν οἱ κεολόγοι ἄνδρεσ·  

«κεμελίωςασ τὴν γῆν, καὶ διαμζνει· τῇ 

διατάξει ςου διαμζνει  μζρα»·  

καὶ πάλιν· «Ψάλατε τῷ Κεῷ μῶν ἐν 

κικάρᾳ, τῷ περιβάλλοντι τὸν  

ορανὸν ἐν νεφζλαισ, τῷ ἑτοιμάηοντι τῇ γῇ 

ετόν, τῷ ἐξαγαγόντι ἐν  

ὄρεςι χόρτον καὶ χλόθν τῇ δουλείᾳ τῶν 

ἀνκρϊπων, καὶ διδόντι τοῖσ  

κτινεςι τροφιν».  

διὰ τίνοσ δὲ δίδωςιν ἠ δι᾿ οὗ καὶ τὰ πάντα 

γζγονε; δι᾿ οὗ γὰρ γζγονε,  

Πατζρα του.  

Αυτό μποροφμε να το ςυμπεράνουμε κι από τα 

δικά μασ. Όταν ακοφμε  

ζναν ανκρϊπινο λόγο, αναλογιηόμαςτε τθν πθγι 

που τον βγάηει, δθλαδι  

το νου· παρατθρϊντασ τον ανκρϊπινο λόγο, 

βλζπουμε να γίνεται γνωςτόσ  

ο νουσ με τθ ςκζψθ. Σο ίδιο, όταν βλζπουμε τθ 

δφναμθ του Λόγου, με  

πολφ περιςςότερθ φανταςία και αςφγκριτθ 

υπεροχι αναλογιηόμαςτε και  

τον πανάγακο Πατζρα του, όπωσ το είπε ο ίδιοσ ο 

ωτιρασ: «Όποιοσ  

βλζπει εμζνα, βλζπει τον ίδιο τον Πατζρα μου».  

Αυτά και θ κεόπνευςτθ Αγία Γραφι τα διδάςκει 

πιο φανερά και με  

μεγαλφτερθ δφναμθ. Από τθ Γραφι πιραμε κι 

εμείσ κάρροσ και ςου  

γράφουμε αυτά. Και ςυ όμωσ, μελετϊντασ τθν, κα 

μπορζςεισ να πιςτζψεισ  

τθν αλικεια όςων λζμε. Διότι, ζνασ λόγοσ που 

βεβαιϊνεται από  

αδιάψευςτεσ πθγζσ, αποκτά ακλόνθτο κφροσ.  

Από τθν αρχι ο Τιόσ και Λόγοσ του Κεοφ 

προςτάτευςε τον Λουδαϊκό λαό  

από τθν ειδωλολατρεία, δίνοντασ τθν εντολι: 

«Δεν κα καταςκευάςεισ για  

τον εαυτό ςου είδωλο οφτε κάποιο ομοίωμα 

επουράνιου ι επίγειου  

κτίςματοσ». Σο λόγο απόρριψθσ των ειδϊλων τον 

αναφζρει αλλοφ,  

με τα εξισ λόγια: «Σα είδωλα των εκνϊν είναι 

ανκρϊπινα ζργα από αςιμι και  

χρυςάφι· ζχουν ςτόμα, αλλά δε κα μιλοφν· ζχουν 

μάτια, αλλά δε κα  

βλζπουν· ζχουν αυτιά, αλλά δε κ' ακοφν· ζχουν 

μφτεσ, αλλά δε κα οςφραίνονται·  

ζχουν χζρια και δε κα ψθλαφοφν· ζχουν πόδια 

και δε κα περπατοφν».  

Δεν απζκρυψε τθ διδαςκαλία για τα κτίςματα. 

Αλλά, επειδι γνωρίηει τθν  
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δι᾿ ατοῦ καὶ  τῶν πάντων ἀκολοφκωσ 

ἐςτὶ πρόνοια. τίσ οὖν ἂν εἴθ  

οὗτοσ ἠ ὁ τοῦ Κεοῦ Λόγοσ, περὶ οὗ καὶ ἐν 

ἑτζρῳ λζγει· «Σῷ λόγῳ  

Κυρίου οἱ ορανοὶ ἐςτερεϊκθςαν, καὶ τῷ 

πνεφματι τοῦ ςτόματοσ  

ατοῦ πςα  δφναμισ ατῶν»;  

καὶ γὰρ τὰ πάντα ἐν ατῷ καὶ δι᾿ατοῦ 

γενόμενα διαλζγεται, ἀφ᾿ ὧν  

καὶ μσ πείκει λζγουςα· «Ατὸσ εἶπε, καὶ 

ἐγενικθςαν· ατὸσ  

ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίςκθςαν·» κακὼσ καὶ ὁ 

πάντα μζγασ Μωχςῆσ ἐν  

ἀρχῇ τῆσ κοςμοποιίασ βεβαιοῖ τὸ 

λεγόμενον ἐξθγοφμενοσ καὶ λζγων·  

«Καὶ εἶπεν ὁ Κεόσ· ποιιςωμεν ἄνκρωπον 

κατ᾿ εἰκόνα μετζραν καὶ κακ᾿  

ὁμοίωςιν». ἐπειδὴ καὶ τὴν ορανοῦ καὶ γῆσ 

καὶ πάντων φιςτὰσ  

γζνεςιν, ατῷ εἶπεν ὁ Πατιρ· «Γενθκιτω 

ορανόσ, καὶ ςυναχκιτω τὰ  

ὕδατα, καὶ ὀφκιτω  ξθρά· καὶ ἐξαγαγζτω 

 γῆ βοτάνθν καὶ πν  

ηῶον».  

Ἀφ᾿ ὧν καὶ Ἰουδαίουσ ἄν τισ ἐλζγξειεν ο 

γνθςίωσ ἐφιςτάνοντασ ταῖσ  

γραφαῖσ. τίνι γάρ, ἄν τισ εἴποι πρὸσ ατοφσ, 

ὡμίλει ὁ Κεόσ, ἵνα καὶ  

προςτάττων λαλῇ; εἰ μὲν οὖν τοῖσ 

γιγνομζνοισ προςζταττε καὶ ὡμίλει,  

περιττὸσ ἤν ὁ λόγοσ· οὔπω γὰρ ἤν, ἀλλ᾿ 

ἔμελλε γίγνεςκαι· οδεὶσ δὲ τῷ  

μὴ ὄντι λαλεῖ, οδὲ εἰσ τὸ γενζςκαι τῷ 

μθδζπω γενομζνῳ προςτάττει  

καὶ λαλεῖ. εἰ γὰρ τοῖσ ἐςομζνοισ 

προςζταττεν ὁ Κεόσ, ἔδει λζγειν ατόν·  

Γενοῦ, ορανζ, καὶ γενοῦ, γῆ, καὶ ἔξελκε, 

βοτάνθ, καὶ ποιικθτι,  

ἄνκρωπε· νῦν δὲ τοῦτο μὲν οκ ἐποίθςε, 

προςτάττει δὲ λζγων·  

«Ποιιςωμεν ἄνκρωπον, καὶ ἐξελκζτω 

ομορφιά τουσ, για να μθν παραςυρκοφν 

οριςμζνοι απ' αυτιν, και δεν τα δουν  

ωσ δθμιουργιματα του Κεοφ και τα κεοποιιςουν, 

προςτατεφει εκ  

των προτζρων τουσ ανκρϊπουσ με τα εξισ λόγια: 

«Να μθν δεισ τον ιλιο,  

τθ ςελινθ κι όλο τον ουράνιο κόςμο και 

οδθγθκείσ ςτθν πλάνθ· να μθν  

λατρεφςεισ ωσ κεοφσ αυτά που χάριςε ο αλθκινόσ 

Κφριοσ και Κεόσ ς' όλα  

τα ζκνθ που βρίςκονται κάτω απ'τον ουρανό».  

Και χάριςε αυτά τα άςτρα ςτουσ ανκρϊπουσ ο 

Κεόσ, όχι για να τα κεοποιοφν,  

αλλά να βλζπουν οι λαοί τθ λειτουργία τουσ και 

να οδθγοφνται  

ςτο Δθμιουργό των πάντων, όπωσ το είπαμε. Ο 

Λουδαϊκόσ λαόσ τθν αρχαία  

εποχι γνϊριηε τθ διδαςκαλία αυτι καλφτερα από 

κάκε λαό· τθ διδαςκόταν  

όχι μόνο από τα κτίςματα, αλλά και από τθν Αγία 

Γραφι. Γενικά, θ Αγία  

Γραφι αποςπά τουσ ανκρϊπουσ από τθ πλάνθ 

των ειδϊλων και τθν  

αςεβι μυκοπλαςία και τουσ λζει: «(Λζει ο Κεόσ:) 

δεν κα λατρεφεισ άλλουσ  

κεοφσ εκτόσ από μζνα».  

Δεν τουσ εμποδίηει να τουσ ζχουν κεοφσ, ςαν να 

υπάρχουν κι άλλοι, αλλά  

να μθν αρνθκεί κάποιοσ τον αλθκινό Κεό και 

αρχίηει να κεοποιεί τουσ  

ανφπαρκτουσ κεοφσ· τζτοιοι είναι εκείνου που 

περιγράφουν οι ποιθτζσ και  

ςυγγραφείσ που αποδείξαμε ότι δεν είναι κεοί. 

Και θ φράςθ που  

αναφζρεται ςτο μζλλον και λζει «δεν κα ζχεισ 

άλλουσ κεοφσ» δείχνει ότι  

αυτοί δεν είναι κεοί· διότι, αυτό που λζει να (μθ) 

γίνει ςτο μζλλον, δεν  

ιςχφει οφτε τότε που λζγονται αυτά (ςτο παρόν).  

Μιπωσ λοιπόν, αφοφ απζδειξε τθν ακεΐα των 

εκνικϊν και ειδωλολατρϊν,  
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βοτάνθ»· ἀφ᾿ ὧν δείκνυται ὁ  

Κεὸσ ὡσ πλθςίον τινὶ διαλεγόμενοσ περὶ 

τοφτων. οκοῦν ἀνάγκθ  

ςυνεῖναί τινα τοφτῳ, ᾧ καὶ ὁμιλῶν ἐποίει 

τὰ ὅλα.  

τίσ οὖν ἂν εἴθ εἰ μὴ ὁ τοφτου Λόγοσ; τίνι 

γὰρ ἄν τισ φαίθ Κεὸν ὁμιλεῖν  

ἠ τῷ ἑαυτοῦ Λόγῳ; ἠ τίσ τοφτῳ ςυνῆν 

ποιοῦντι τὴν γενθτὴν πςαν  

οςίαν ἠ  τοφτου ςοφία,  λζγουςα· 

«῾Θνίκα ἐποίει τὸν ορανὸν καὶ  

τὴν γῆν, ςυμπαριμθν ατῷ»; ἐν δὲ τῇ 

ορανοῦ καὶ γῆσ ὀνομαςίᾳ,  

πάντα τὰ ἐν ορανῷ καὶ γῇ γενθτὰ 

ςυμπεριλαμβάνει.  

ςυνὼν δὲ ὡσ ςοφία, καὶ ὡσ Λόγοσ τὸν 

Πατζρα βλζπων, ἐδθμιοφργει τὸ  

πν καὶ ςυνίςτθ καὶ διεκόςμει· καὶ δφναμισ 

δὲ ὢν τοῦ Πατρόσ, τὰ ὅλα  

εἰσ τὸ εἶναι ἰςχυροποίει, ᾗ φθςι καὶ ὁ 

ωτιρ· «Πάντα ὅςα βλζπω τὸν  

Πατζρα ποιοῦντα, κἀγὼ ὁμοίωσ ποιῶ»·  

καὶ δι᾿ ατοῦ δὲ καὶ εἰσ ατὸν τὰ πάντα 

γεγονζναι οἱ ἱεροὶ τοφτου  

διδάςκουςι μακθταί, καὶ ὅτι ἀγακὸν ἐξ 

ἀγακοῦ γζννθμα καὶ ἀλθκινὸσ  

Τἱὸσ πάρχων, δφναμίσ ἐςτι τοῦ Πατρὸσ καὶ 

ςοφία καὶ Λόγοσ, ο  

κατὰ μετοχὴν ταῦτα ὤν, οδὲ ἔξωκεν 

ἐπιγενομζνων τοφτων ατῷ  

κατὰ τοὺσ ατοῦ μετζχοντασ καὶ 

ςοφιηομζνουσ δι᾿ ατοῦ, καὶ δυνατοὺσ  

καὶ λογικοὺσ ἐν ατῷ γινομζνουσ, ἀλλ᾿ 

ατοςοφία, ατολόγοσ,  

ατοδφναμισ ἰδία τοῦ Πατρόσ ἐςτιν, 

ατοφῶσ, ατοαλικεια,  

ατοδικαιοςφνθ, ατοαρετι, καὶ μὴν καὶ 

χαρακτὴρ καὶ ἀπαφγαςμα  

καὶ εἰκϊν. καὶ ςυνελόντι φράςαι, καρπὸσ 

παντζλειοσ τοῦ Πατρὸσ  

πάρχει, καὶ μόνοσ ἐςτὶν Τἱόσ, εἰκὼν 

ςιωπά θ Αγία Γραφι και άφθςε απλά ςτθν τφχθ 

τουσ τουσ ανκρϊπουσ να  

περιφζρονται χωρίσ να ζχουν τθ γνϊςθ του Κεοφ; 

Όχι βζβαια, αλλά  

προλαβαίνει και τθ ςκζψθ για κάτι τζτοιο, 

λζγοντασ: «Άκουςε, Λςραιλ, ο  

Κφριοσ και Κεόσ ςου είναι ζνασ». Και πάλι λζει: « 

Κ' αγαπιςεισ τον Κφριο  

και Κεό ςου με όλθ τθν καρδιά και μ' όλθ τθ 

δφναμι ςου»· και ακόμθ:  

«Κα προςκυνάσ τον Κφριο και Κεό ςου, και αυτόν 

μόνο κα λατρεφεισ και  

ς' Αυτόν κα είςαι προςκολθμμζνοσ».  

Αυτά που λζμε τϊρα αρκοφν για ν' αποδείξουν 

αξιόπιςτο το λόγο ότι  

θ φροντίδα του Λόγου με κάκε τρόπο για όλα 

διακθρφςςεται απ' όλθ τθν  

Αγία Γραφι· το λζνε και οι κεόπνευςτοι 

προφιτεσ: «Εςφ ο Κεόσ ζβαλεσ το  

κεμζλιο τθσ γθσ και μζνει ςτζρεθ· με τθν εντολι 

ςου υπάρχει θ θμζρα». Και  

αλλοφ λζει: «Δοξολογείςτε το Κεό με όργανα, 

διότι ςτερζωςε τον ουρανό  

ςτα ςφννεφα· καλφπτει τθ γθ με βροχζσ και 

φυτρϊνει ςτα βουνά χορτάρι  

και χλόθ, για να εξυπθρετεί τουσ ανκρϊπουσ και 

να δίνει τροφι ςτα ηϊα».  

Ποιόσ τα δίνει όλα αυτά παρά ο Δθμιουργόσ τουσ; 

Αυτόσ που τα  

δθμιοφργθςε Αυτόσ αςφαλϊσ προνοεί και γι' 

αυτά όλα. Και ποιόσ άλλοσ  

είναι αυτόσ παρά ο Λόγοσ του Κεοφ, για τον 

οποίο και ς' άλλο ψαλμό λζει:  

«Με το λόγο του Κυρίου ςτερεϊκθκαν οι ουρανοί 

και με το φφςθμα  

τθσ πνοισ Σου αποκτοφν τθ δφναμι τουσ»;  

Όλα ζγιναν απ' Αυτόν και γι' Αυτόν ομιλοφν· με τα 

λόγια αυτά πείκει και  

μασ θ Αγία Γραφι λζγοντασ: «Αυτόσ είπε και 

ζγιναν· Αυτόσ ζδωςε εντολι  

και δθμιουργικθκαν». Σο βεβαιϊνει και το εξθγεί 
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ἀπαράλλακτοσ τοῦ Πατρόσ.  

47. Σίσ οὖν ἄν, τίσ ἐξαρικμιςειε τὸν 

Πατζρα, ἵνα καὶ τοῦ Λόγου  

τοφτου τὰσ δυνάμεισ ἐξεφροι; ἔςτι γὰρ 

ὥςπερ τοῦ Πατρὸσ Λόγοσ καὶ  

ςοφία, οὕτω καὶ τοῖσ γενθτοῖσ 

ςυγκαταβαίνων, γίνεται πρὸσ τὴν τοῦ  

γεννιτοροσ γνῶςιν καὶ ἔννοιαν 

ατοαγιαςμὸσ καὶ ατοηωὴ καὶ κφρα  

καὶ ποιμὴν καὶ ὁδόσ, καὶ βαςιλεὺσ καὶ 

γεμὼν καὶ ἐπὶ πςι ςωτιρ, καὶ  

ηωοποιὸσ καὶ φῶσ, καὶ πρόνοια τῶν 

πάντων.  

τοιοῦτον ἄρα ἀγακὸν καὶ δθμιουργὸν Τἱὸν 

ἔχων ἐξ ἑαυτοῦ ὁ Πατιρ,  

οκ ἀφανῆ ατὸν τοῖσ γενθτοῖσ ἀπζκρυψεν· 

ἀλλὰ καὶ ὁςθμζραι τοῦτον  

ἀποκαλφπτει τοῖσ πςι διὰ τῆσ τῶν πάντων 

δι᾿ ατοῦ ςυςτάςεωσ καὶ  

ηωῆσ. ἐν ατῷ δὲ καὶ δι᾿ ατοῦ, καὶ ἑαυτὸν 

ἐμφαίνει, κακὼσ ὁ ωτιρ  

φθςιν· «γὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν 

ἐμοί»· ὥςτε ἐξ ἀνάγκθσ  

εἶναι τὸν Λόγον ἐν τῷ γεννιςαντι, καὶ τὸν 

γεννθκζντα ςὺν τῷ Πατρὶ  

διαιωνίηειν.  

Σοφτων δὲ οὕτωσ ἐχόντων, καὶ οδενὸσ 

ἔξωκεν ατοῦ τυγχάνοντοσ,  

ἀλλὰ καὶ ορανοῦ καὶ γῆσ, καὶ πάντων τῶν 

ἐν ατοῖσ ἐξθρτθμζνων  

ατοῦ, ὅμωσ ἄνκρωποι παράφρονεσ, 

παραγκωνιςάμενοι τὴν πρὸσ  

τοῦτον γνῶςιν καὶ εςζβειαν, τὰ οκ ὄντα 

πρὸ τῶν ὄντων ἐτίμθςαν·  

καὶ ἀντὶ τοῦ ὄντωσ ὄντοσ Κεοῦ τὰ μὴ ὄντα 

ἐκεοποίθςαν, «τῇ κτίςει  

παρὰ τὸν κτίςαντα λατρεφοντεσ», πργμα 

πάςχοντεσ ἀνόθτον καὶ  

δυςςεβζσ.  

ὅμοιον γὰρ ὡσ εἴ τισ τὰ ἔργα πρὸ τοῦ 

τεχνίτου καυμάςειε, καὶ τὰ ἐν τῇ  

επίςθσ ο μεγάλοσ  

Μωχςισ ςτθ διιγθςθ τθσ δθμιουργίασ του 

κόςμου όπου λζει: «Και είπε ο  

Κεόσ· ασ φτιάξουμε τον άνκρωπο ν' αποτελεί δικι 

μασ (τθσ Αγίασ Σριάδοσ)  

εικόνα και να μασ μοιάηει». τθ αρχι τθσ 

δθμιουργίασ του ουρανοφ, τθσ  

γθσ και όλου του ςφμπαντοσ είπε ο Πατζρασ ςτον 

Τιό: «Να δθμιουργθκεί  

ο ουρανόσ, να ςυναχκοφν τα νερά και να φανεί θ 

ξθρά· να βγάλει θ γθ  

κάκε είδοσ χόρτου και ηϊου».  

Απ' όλα αυτά κα μποροφςε κάποιοσ να 

κατθγοριςει τουσ Λουδαίουσ ότι  

δεν ερμθνεφουν ςωςτά τισ Γραφζσ. Κα τουσ 

ρωτοφςε κάποιοσ: ςε ποιόν  

μιλοφςε ο Κεόσ και ζδινε προςταγζσ; Αν 

απευκυνόταν ςτα κτίςματα που  

γίνονταν, ιταν περιττόσ ο λόγοσ· διότι δεν 

υπιρχαν ακόμθ, επρόκειτο να  

γίνουν· και κανείσ δεν μιλάει ςε κάτι ανφπαρκτο 

οφτε δίνει διαταγζσ για  

να γίνει ς' αυτό που ακόμθ δεν ζχει γίνει. Αν ο 

Κεόσ ζδινε εντολζσ ς' αυτά  

που επρόκειτο να γίνουν, ζπρεπε να λζει: 

Δθμιουργιςου ουρανζ, γίνε γθ,  

βγεσ χορτάρι και φτιάξου άνκρωπε. Σϊρα όμωσ 

δεν κάνει κάτι τζτοιο, αλλά  

προςτάηει λζγοντασ: «Ασ δθμιουργιςουμε τον 

άνκρωπο κι ασ βγει θ χλόθ».  

Απ' όλ' αυτά προκφπτει ότι ο Κεόσ ςυνομιλεί γι' 

αυτά με κάποιον κοντινό  

του. Κατ' ανάγκθ υπιρχε κάποιοσ ςυνεργάτθσ του 

με τον οποίο  

ςυνομιλοφςε και τα δθμιουργοφςε όλα.  

Ποιόσ άλλοσ είναι αυτόσ παρά ο Λόγοσ του Κεοφ; 

Με ποιόν άλλο από το  

Λόγο του ςυνομιλεί ο Κεόσ; Ποιόσ άλλοσ 

ςυνυπιρχε με το Κεό όταν  

ζφτιαχνε κάκε κτίςμα παρά θ οφία του (ο 

Λόγοσ), που λζει: «Όταν ζκανε  
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πόλει δθμιουργιματα καταπλαγείσ, τὸν 

τοφτων δθμιουργὸν  

καταπατοίθ· ἠ ὡσ εἴ τισ τὸ μὲν μουςικὸν 

ὄργανον ἐπαινοίθ, τὸν δὲ  

ςυνκζντα καὶ ἁρμοςάμενον ἐκβάλλοι. 

ἄφρονεσ καὶ πολὺ τὸν ὀφκαλμὸν  

πεπθρωμζνοι. πῶσ γὰρ ἂν ἔγνωςαν ὅλωσ 

οἰκοδομὴν ἠ ναῦν ἠ λφραν,  

μὴ οχὶ τοῦ ναυπθγοῦ ἐργαςαμζνου, καὶ 

τοῦ ἀρχιτζκτονοσ  

οἰκοδομιςαντοσ, καὶ τοῦ μουςικοῦ 

ςυνκζντοσ;  

ὥςπερ οὖν ὁ ταῦτα λογιηόμενοσ μαίνεται 

καὶ περζκεινα πάςθσ μανίασ  

ἐςτίν, οὕτωσ οὔ μοι δοκοῦςιν γιαίνειν τὴν 

διάνοιαν οἱ τὸν Κεὸν μὴ  

ἐπιγινϊςκοντεσ, καὶ τὸν τοφτου Λόγον μὴ 

κρθςκεφοντεσ, τὸν ωτῆρα  

τῶν πάντων τὸν Κφριον μῶν Ἰθςοῦν 

Χριςτόν, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ὁ  

Πατὴρ διακοςμεῖ καὶ ςυνζχει, καὶ 

προνοεῖται τῶν ὅλων·  

εἰσ ὃν ςὺ τὴν πίςτιν ἔχων καὶ τὸ κεοςεβζσ, 

ὦ φιλόχριςτε, χαῖρε καὶ  

εὔελπισ γίνου, ὅτι τῆσ εἰσ ατὸν πίςτεωσ 

καὶ εςεβείασ ἀκαναςία καὶ  

βαςιλεία ορανῶν ἐςτιν ὁ καρπόσ, μόνον 

ἐὰν κατὰ τοὺσ ατοῦ νόμουσ  

 ψυχὴ κεκοςμθμζνθ γζνθται. ὥςπερ γὰρ 

τοῖσ κατ᾿ ατὸν  

πολιτευομζνοισ ἐςτὶ τὸ ἔπακλον ηωὴ 

αἰϊνιοσ, οὕτω τοῖσ τὴν ἐναντίαν  

καὶ μὴ τὴν τῆσ ἀρετῆσ ἀτραπὸν ὁδεφουςιν 

αἰςχφνθ μεγάλθ καὶ  

κίνδυνοσ ἀςφγγνωςτοσ ἐν μζρᾳ κρίςεωσ, 

ὅτι καίτοι γνόντεσ τὴν τῆσ  

ἀλθκείασ ὁδόν, ἐναντία ὧν ἔγνωςαν 

ἔπραξαν. 

τον ουρανό και τθ γθ ιμουν παρϊν κι εγϊ»; Με 

το όνομα ουρανόσ και γθ  

περιλαμβάνει όλα τα δθμιουργιματα του 

ουρανοφ και τθσ γθσ.  

υνυπάρχοντασ ωσ οφία και βλζποντασ ωσ Λόγοσ 

τον Πατζρα,  

δθμιουργοφςε το ςφμπαν, το ςτερζωνε και το 

φρόντιηε. Με το να είναι θ  

δφναμθ του Πατζρα, δίνει τθν ιςχφ τθσ φπαρξθσ 

ςτα όντα· και το λζει ο  

ωτιρασ: «Όλα όςα βλζπω να κάνει ο Πατζρασ, 

κάνω κι εγϊ τα ίδια».  

Και οι άγιοι μακθτζσ του διδάςκουν ότι απ' αυτόν 

και γι' αυτόν ζγινα όλα·  

ότι ο Τιόσ γεννικθκε πανάγακοσ από πανάγακο 

Πατζρα και αποτελεί  

αλθκινό γιο του· είναι θ δφναμθ, θ ςοφία και ο 

Λόγοσ του Πατζρα. Αυτά  

όλα ο Τιόσ δεν τα ζχει από μετοχι οφτε 

προςτζκθκαν απζξω, όπωσ  

ςυμβαίνει μ' αυτοφσ που ςυμμετζχουν ς' Αυτόν 

και παίρνουν ςοφία απ'  

Αυτόν και γίνονται δυνατοί και λογικοί. Αλλά, 

Αυτόσ είναι θ ίδια θ  

ςοφία, ο ίδιοσ ο λόγοσ και θ ίδια θ δφναμθ του 

Πατζρα· είναι το ίδιο το  

φωσ, θ αυτοαλικεια, θ ίδια θ δικαιοςφνθ και θ 

αρετι. Γενικά, είναι ο  

χαρακτιρασ, το απαφγαςμα, θ εικόνα του 

Πατζρα. Και για να ςυνοψίςω,  

αποτελεί τον τζλειο καρπό του Πατζρα, ο 

μοναδικόσ Τιόσ του, θ  

απαράλλακτθ εικόνα του Πατζρα.  

Ποιόσ, λοιπόν, κα μποροφςε να μετριςει τον 

Πατζρα, για να βρει και τισ  

δυνάμεισ του Λόγου του; Διότι, όπωσ είναι Λόγοσ 

και ςοφία του Πατζρα,  

ζτςι ςυγκαταβατικά προσ τα δθμιουργιματα, 

γίνεται, για να γνωρίςουμε  

και οδθγθκοφμε προσ τον Πατζρα, αυτοαγιαςμόσ, 

αυτοηωι, κφρα,  



 

 
88 

ποιμζνασ και οδόσ· γίνεται βαςιλιάσ, κυβερνιτθσ, 

ςωτιρασ και χορθγόσ  

ηωισ, φωσ και φροντίδα για όλουσ.  

Ζχοντασ λοιπόν ο Κεόσ Πατζρασ από τον εαυτό 

του τζτοιο αγακό και  

δθμιουργό Τιό, δεν τον απζκρυψε από τα 

δθμιουργιματα. Αλλά, κάκε  

μζρα τον φανερϊνει ςε όλουε, διότι μ' αυτόν 

δίνει ηωι και φπαρξθ ςε όλουσ.  

Μ' αυτόν και μζςω αυτοφ αποκαλφπτει τον εαυτό 

του ο Πατζρασ,  

όπωσ το λζει και ο ωτιρασ Χριςτόσ: «Εγϊ είμαι 

με τον Πατζρα και ο  

Πατζρασ με μζνα». Ϊςτε υποχρεωτικά ο Τιόσ 

Λόγοσ είναι με τον Πατζρα  

που τον γζννθςε (αΐδια) και ο γεννθμζνοσ Τιόσ ηει 

αιϊνια με τον Πατζρα.  

Ενϊ αυτά ζτςι ζχουν και τίποτε δεν υπάρχει ζξω 

απ' Αυτόν, αλλά και ο  

ουρανόσ και θ γθ και όλα τα όςα κατοικοφν ς' 

αυτοφσ εξαρτϊνται απ'  

Αυτόν· δυςτυχϊσ, άνκρωποι παράφρονεσ 

αρνικθκαν τθ γνϊςθ και τθ  

λατρεία του Κεοφ και λάτρεψαν τα ανφπαρκτα 

αντί τον όντωσ υπάρχοντα.  

Αντί του αλθκινοφ Κεοφ κεοποίθςαν ψεφτικα 

όντα· «λάτρεψαν τα κτίςματα  

και όχι το δθμιουργό τουσ»· ζφταςαν ςε ανόθτθ 

κατάςταςθ και αςζβεια.  

Διότι αυτό μοιάηει με το να καυμάηει κανείσ τα 

καλλιτεχνιμτα και όχι τον  

καλλιτζχνθ τουσ· να εκπλιςςεται από τα κτίςματα 

μιασ πόλθσ, αλλά να  

περιφρονεί το δθμιουργό τουσ. Ι, όπωσ όταν 

κάποιοσ επαινεί ζνα μουςικό  

όργανο αλλ' απορρίπτει αυτόν που τα ζφτιαξε και 

ςυνάρμοςε. Ανόθτοι  

και τυφλωμζνοι! Διότι, πϊσ κα γνϊριηαν ζνα 

κτίςμα ι πλοίο ι λφρα, αν  

δεν το ζφτιαχνε ο ναυπθγόσ ι δεν το 

οικοδομοφςε ο αρχιτζκτονασ ι δεν  
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ςυνζκετε ο μουςικόσ;  

Όπωσ, λοιπόν, αυτόσ που ςκζφτεται αυτά είναι 

ανόθτοσ και ξεπερνά κάκε  

παρανοϊκότθτα, ζτςι μου φαίνεται ότι δεν είναι 

καλά ςτο μυαλό όςοι  

αρνοφνται το Κεό Πατζρα και δεν λατρεφουν τον 

Τιό και Λόγο του, τον  

ωτιρα όλων Κφριό μασ Λθςοφ Χριςτό, με τον 

οποίο ο Κεόσ Πατζρασ  

διαρρυκμίηει, ςυγκρατεί καί προνοεί για όλα.  

' αυτόν να ζχεισ πίςτθ και ευςζβεια, φιλόχριςτε 

αναγνϊςτθ. Να χαίρεςαι  

και να ελπίηεισ ότι καρπόσ τθσ πίςτθσ και λατρείασ 

του Κεοφ είναι θ  

ακαναςία και θ βαςιλεία των ουρανϊν. Αρκεί θ 

ψυχι να είναι ςτολιςμζνθ  

με τθν τιρθςθ των δικϊν του εντολϊν. Και όπωσ 

το βραβείο γι' αυτοφσ που  

ηουν ςφμφωνα με τισ εντολζσ του είναι θ αιϊνια 

ηωι, ζτςι και όςουσ  

βαδίηουν τον αντίκετο και όχι τον ενάρετο δρόμο, 

τουσ περιμζνει μεγάλθ  

ντροπι και αςυγχϊρθτοσ κίνδυνοσ καταδίκθσ τθν 

θμζρα τθσ κρίςεωσ·  

διότι, παρόλο που γνϊριςαν τον αλθκινό τρόπο 

ηωισ, ζπραξαν αντίκετα  

των όςων γνϊριςαν. 

 


