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  Πῶς ὁ ἄνθρωπος ἔναι πλασμένος ὑπό τεσσάρων στοιχείων 

Κεφ. ιθ΄ 

 

Γυρίζοντας εἰς τήν πρώτην ὕλην τῆς φύσεως εἰς ὅλα τά πράγματα 

ἅπερ ἔκαμεν ὁ Θεός τά ὁποῖα ἔχουν τέσσαρα στοιχεῖα, ὥσπερ ἔναι 

37 κρυότης, / ξέρη, ζέστη καί ὑγρότης, καί τοῦτα τά πράγματα εἶναι εἰς τόν 

ἄνθρωπον καί τό ὁμοίως εἶναι τοῦτα τά τέσσαρα στοιχεῖα καί περικρα- 

τοῦν τόν κόσμον καί ὑπ’ αὐτῶν συνίσταται ὁ κόσμος καί ὑπ’ αὐτοῦ 

ἐκπορεύονται τοῦτα τά τέσσαρα στοιχεῖα, ἅπερ λέγομεν ὅτι καί ὁ 

ἄνθρωπος ἔναι μέτοχος καί πλασμένος ὑπ’ αὐτῶν, ὥσπερ ἠβλέπομεν 

  καί ἡ ἱστία ἔναι ζεστή καί ξερή καί ὁ ἀέρας ἔναι ζεστός καί ὑγρός καί 

τό νερόν ἔναι ψυχρόν καί ὑγρόν καί ἡ γῆ ἔναι ψυχρά καί ξερή. Καί ἔτσι 

εἶναι καί τά κορμία τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ζώων ὁπού εἶναι εἰς τόν 

κόσμον καί ἔχουν τοῦτα τά στοιχεῖα ὁπού εἶναι μέτοχα ἀπ’ αὐτά τά 

στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα ἐκπορεύονται τά τέσσαρα στοιχεῖα ὡς εἴπαμεν, 

  ἤγουν χυμοί, εἰς τρόπον ὅτι ὅλα τά κορμία εἶναι στοιχειωμένα καί 

μέτοχα ὑπ’ αὐτῶν, ἤγουν ὁ θυμός ὁπού ἔναι ζεστός καί ξερός, τό φλέγ- 

μα ὁπού ἔναι ψυχρόν καί ὑγρόν, τό αἷμα ὁπού ἔναι ζεστόν καί ὑγρόν, ἡ 

χολή ὁπού ἔναι ψυχρά καί ξερή. Καί ἔτσι ἔναι καί ὁ χρόνος εἰς τέσσαρα 

μέρη διαμερισμένος, εἰς ἄνοιξιν, εἰς καλοκαίρι, εἰς χινόπωρον καί εἰς 

  χειμώναν. Καί ἡ ἄνοιξις ἔναι ξερή καί ὑγρά, ὥσπερ τό αἷμα, καί τό 

καλοκαίρι ἔναι ζέστη καί ξέρη, ὥσπερ τές χολές, τό χινόπωρον ἔναι 

κρυότη καί ξέρη, ὥσπερ ἔναι ὁ θυμός, καί ὁ χειμώνας ἔναι ψυχρός καί 

ὑγρός, ὥσπερ τό φλέγμα. Καί ἠξεύρετε ὅτι ἡ ἄνοιξις ἄρχεται ἀπό τές 

εἴκοσι δύο τοῦ Φεβρουαρίου, ὡς καθώς λέγουν οἱ φιλόσοφοι, και 

37v κρατεῖ ἕως εἰς τές εἴκοσι τέσ/σαρες τοῦ Μαΐου καί τό καλοκαίρι ἄρχε- 

ται ἀπό τές εἴκοσι πέντε τοῦ Μαΐου καί κρατεῖ ἕως εἰς τές εἴκοσι τρεῖς 

τοῦ Αὐγούστου καί τό χινόπωρον ἄρχεται ἀπό τές εἴκοσι τέσσαρες τοῦ 

Αὐγούστου καί κρατεῖ ἕως εἰς τές εἴκοσι τέσσαρες τοῦ Νοεμβρίου καί ὁ 

χειμώνας ἄρχεται ἀπό τές εἴκοσι πέντε τοῦ Νοεμβρίου καί κρατεῖ ἕως 

  εἰς τές εἴκοσι μία τοῦ Φεβρουαρίου. Καί ἔναι ἡ ἄνοιξις ἡμέρες ἐνενήντα 

δύο καί τὸ καλοκαίρι ἔναι ἐνενήντα μία ἡμέρα καί τό χινόπωρον ἔναι 

ἐνενήντα δύο ἡμέρες καί ὁ χειμώνας ἔναι ἐνενήντα ἡμέρες, καί ὅταν 

ἔναι ὁ βίσεκτος ἔναι ἐνενήντα μία ἡμέρα. Καί ἠξεύρετε ὅτι τό πῦρ και 

το καλοκαίρι καί ἡ χολή εἶναι ἀπό μίαν κράση καί τό νερόν καί το 
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  φλέγμα καί ὁ χειμώνας εἶναι ἀπό μίαν κράση, ὁ ἀέρας καί τό αἷμα και 

ἡ ἄνοιξις εἶναι ἀπό μίαν κράση καί αὐτά, τό χινόπωρον καί ἡ γῆς καί ὁ 

θυμός εἶναι καί αὐτά μιᾶς κράσεως. Καί ἔτσι τοῦτα τά πράγματα εἶναι 

ἀληθινά ὑπό τήν φύσιν τους ἔτσι ὥσπερ εἴπαμεν, καί ὑπό τήν φύσιν 

τους ταυρίζει ἕνα τό ἄλλον καί εἶναι ἔτσι καί κανένα πράγμα δέν ἔναι 

  κακόν, διότι ὁ μεγαλοδύναμος Θεός τά ἔκαμεν ὅλα καλά καί κακόν ὁ 

Θεός δεν ἔκαμεν κανένα μήτε θέλει τινός κακόν μήτε νά τό λάβει. Και 

ἄς ἰδοῦμεν τόν ἥλιον ὁπού δίδει τάς ἀκτίνας τους εἰς τήν γῆν καί δεν 

φθείρεται δι’ αὐτό, καί ὁπόταν ἔναι ἀπάνω εἰς τήν θάλασσαν ἤ καί εἰς 

ἄλλο νερόν δέν βρέχεται, καί εἴ τις θέλει νά τόν κόψει δέν τόν κόπτει, 

38 /ὅταν τύχει καί ἔναι ἀπάνω εἰς ἕνα ξύλον καί κόπτεις τό ξύλον, τό ξύλο 

ἠβλέπεις το ὅτι κόπτεις το, ἀμή τόν ἥλιον δέν τόν κόπτεις, καί διά τοῦτο 

δέν ἔναι αὐτός ὑποτασσόμενος τῶν πραγμάτων τῆς γῆς ὁπού εἶναι 

ἐπίγεια. Καί ἔτσι καί εἰς τόν Θεόν καμίαν κόψιν ἤ χωρισίαν δέν ἠμπορεῖ 

τινάς νά τοῦ κάμει μήτε νά τοῦ εὕρει, διότι δέν ἔναι ὑποτασσόμενος τῶν 

  πραγμάτων τῶν φθαρτῶν τῶν ὁρατῶν, ἀλλά εἶναι αὐτά ὅλα ὑποτασσό- 

μενα εἰς αὐτόν καί αὐτός ἔναι ὁ κύριος ὁ ποιήσας αὐτά. Καί τινές ὑβρί- 

ζουν τόν Θεόν, ὁ Θεός δέν ὑβρίζεται ἀμή ὑβρίζεται ἀτός του ὁ ἄνθρω- 

πος ὁπού δέν κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί οὐαί αὐτόν ὁπού θέλει 

κολαστεῖ. Αὐτός ὁ Θεός ἠθέλησεν καί ἔλαβεν θάνατον δι’ ἡμᾶς τούς 

  ἁμαρτωλούς διά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τάς χείρας τοῦ διαβόλου καί 

ἡμεῖς τόν ὑβρίζομεν, αὐτήν τήν ἀμοιβήν τοῦ δίδομεν εἰς τόν θάνατον 

ὁπού ἔλαβεν δι’ ἡμᾶς. Καί καλά καί ἔλαβεν ὁ Θεός θάνατον, ὁ Θεός δέν 

τόν ἔλαβεν ἀλλά ἡ ἀνθρωπότης, ἀμή ἡ θεότης ἀπαθής ἔμεινεν, ὥσπερ 

εἴπαμεν ἄνωθεν, ὅτι ὁπόταν κόπτεις ἕνα ξύλον καί τόν ἥλιον δέν τον 

  κόπτεις ὁπού ἔναι ἀπάνω εἰς τό ξύλον, ἔτσι καί τήν θεότη. Καλά καί 

ἐσταυρώθη καί ἐδάρθη καί ἐνεπτύσθη, ἡ θεότης τίποτε δέν ἔπαθεν, 

μόνον ἡ ἀνθρωπότης ἀπέθανεν. 
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