
ΚΥΒΟ ΜΑΝΤΕΙΑ

Είς χείρας τοϋ έκ Μικράς ’Ασίας άρχιτέκτονος π, Λ. Σ. Λαζαρίδου1 
εύρίσκετο κώδιξ περιέχων διάφορα κείμενα άναφερόμενα εις την αστρο
λογίαν και εις διάφορα είδη μαντείας.

Ό κώδιξ οΰτος, έστερημένος περικαλύμματος 1 * 3, είναι χαρτφος, σχή
ματος 0,20X0,29, ήριθμημένος κατά σελίδας καί εγράφη υπό ιδιώτου τί
νος, δστις, ενδιαφερόμενος διά την μαντικήν, αντέγραψε διάφορα σχετι
κά κείμενα, έγκαταλείπων καί σελίδας κενάς έν τφ μέσιρ τοϋ κωδικός, 
έ'χων, ΐσο)ς, ύπ’ δ'ψιν του ν’ άντιγράψη έν αϋταϊς καί άλλα κείμενα, άτινα 
δεν τφ ήσαν πρόχειρα.

Τίς ό αντιγράφων δεν άναφέρεται. Πάντως ήτο γνώστης καί τής 
τουρκικής γλώσσης, διότι έν τφ κώδικι εΰρίσκομεν καί κείμενα είς την 
τουρκικήν γλώσσαν γεγραμμένα δι’ ελληνικών χαρακτήρων καί άναφερό
μενα είς την αστρολογίαν.

Ό κώδιξ, αν κρίνη τις έκ τής γλώσσης, τής γραφής καί ιδίως έκ κει
μένου περιεχομένου έν αϋτφ, φαίνεται δτι εγράφη μετά τά τέλη τοΰ 
18ου αίώνος3.

Έν ταΐς σελίσι 1—17 ό κώδιξ περιέχει κείμενον άναφερόμενον είς

1 Ό κάτοχος τοΰ κώδικος μοί επίτρεψε κατά τό έτος 1936 νά μελετήσω τό 
χειρόγραφον ώρας μόνον τινάς. Έκ τούτου ή πρόθεσίς μου νά λάβω, έστω καί 
μιας μόνης σελίδος φωτοτυπίαν, ύπήρξεν αδύνατος. ’Ολίγον μετά την ύπ’ έμοϋ με
λέτην ό κ. 2. Λαζαρίδης μετφκησεν είς Μακεδονίαν, οπού, ώς μανθάνω, απίθα
νε, κατόπιν δυστυχήματος, έν Θεσσαλονίκη.

3 "Ενεκα τής έλλείψεως ταύτης καί έκ τής υγρασίας, λέξεις τινές έν ταΐς 
πρώταις σελίσι έχουσιν άποσβεσθή. Ταύτας συμπληρώ καί τοποθετώ εντός < >.

* Έν σ. 41 τοϋ ήμετέρου κώδικος άναγινώσκομεν τόν ακόλουθον τίτλον ενός 
μεταγραφομένου κειμένου «Καλαντάριον παντοτινόν ήτοι προγνωστικόν μεταφρα- 
σθέν ποτέ έκ τής ουγγρικής γλώττης είς τήν ήμετέραν απλήν διάλεκτον παρά τίνος 
ανωνύμου. Νϋν πρώτον έξεδόθη δι’ έξόδων καί δαπάναις τοϋ έντιμοτάτου καί χρη- 
σιμοτάτου έν Πραγματευταϊς Άρίστου Κυρίου Κυρίου Κωνσταντίνου τοϋ Παναι- 
δεσιμωτάτου ίερέως ’Εμμανουήλ Μενελικίου [τό χ. γράφει Έλλενικίου] τοϋ ποτέ 
οικονόμου τής αυτής πόλεως Μελενίκου χρηματίσαντος. Έν Λειψίφ τής Σαξωνίας. 
Έν έτει 1767.».
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186 Όδ. Λαμψίδου

την κυβομαντείαν. Έκ τής ρίψεως τριών κύβων ό άνθρωπος άποτρέπε- 
ται ή προτρέπεται νά πράξη ή δχι, εκείνο δι’ δ έ'ρριψε τοΰτους.

Ειπον δτι ό κώδιξ έγράφη κατά τό τέλος τοϋ 18ου αίώνος, φρονώ ό
μως δτι τό εν αυτφ καταγραφόμενον κείμενον, ουχί γλωσσικώς, άλλα 
πραγματικώς, αντιγράφει παλαιότερον, και δή Βυζαντινόν, συμπεραίνω 
δέ τοϋτο έκ τής εν αυτφ μνείας ουχί δυο κύβων, ως γίνεται σήμερον, 
αλλά τριών, οΰς κυβεΰοντες έρριπτον ου μόνον οί αρχαίοι, αλλά καί οί 
Βυζαντινοί.

"Οτι δέ καί τον άρχαΐον τρόπον τής κυβομαντείας 1 υποδεικνύει τό 
ήμέτερον κείμενον, φαίνεται έκ τοΰ δτι έν αυτφ γίνεται λόγος περί 5(5 
περιπτώσεων ρίψεως τών κάβων καί ταυταρίθμων απαντήσεων8, ως ακρι
βώς έγίνετο καί παρ’ άρχαίοις. 'Ως δέ παρ’ άρχαίοις αί απαντήσεις έλαμ- 
βάνοντο έξ 'Ομηρικών στίχων, π. χ. «εγβ (δηλαδή ή περίπτωσις 5, 3, 
2), μήποτε τής ευνής έπιβήμεναι ήδέ μιγήναι» ('Ομήρου Ίλιάς Θ, 133), 
ουτοι καί εν τφ ήμετέρω κειμένφ αί απαντήσεις 3 συνοδεύονται υπό λέ
ξεων καί στίχων έκ τών ψαλμών, σχετιζομένων πως προς αυτάς 4. Είναι 
δηλαδή ό τρόπος ουτος τής μαντικής παρόμοιός πως προς είδος τι αρχαίας 
ραψφδομαντείας 5.

"Οπως αν έ'χη, τό κείμενον μάς υποδεικνύει πώς θά έγίνετο κατά

1 Περί της κυβομαντείας έν τή άρχαιότητι βλ. Ch. Daremberg-San- 
g 1 i ο, Dictionnaire des antiqnites grecques et Romaines. Paris, 1892. Τόμ. Ill έν 
λ. Divinatio, σ. 301—302. A. Bouche-Leclercq, Histoire de la divination 
dans l’antiquite. Paris, 1879. Τόμ. I, o. 191. Paul y—W i s s o w a, Real Ency- 
clopadie. Τόμ. 27 (1928), έν λ. Mantike, στ. 1286. Πλείονα έν τφ αυτφ έρνφ έν 
Supplement Band IV (19-4) στ. 51—55 έν λ. Astragalomanteia.

2 Έν τφ ήμετέρφ κειμένφ έλλείπει ή περίπτωσις 6, 3, 1, ένφ ή περίπτωσις 3, 
3, 1 κακώς έγράφη έν τφ άριϋμφ 43 αντί τοϋ 49.

* Εις πάπυρος τοϋ 3ου μ. X αίώνος (C. W e s s e 1 y, Densch. Akad. Wien. 
XLII (1893) 2 abh. σ. 1 καί εξής) περιέχων κείμενον κυβομαντείας μάς παρέχει τάς 
όλίγας λεπτομέρειας περί τούτου τοϋ είδους της μαντικής έν τή άρχαιότητι. Βλ. 
Pauly-Wissowa, R. Ε. Supplement Band IV στ. 54—55.

Πρόσθες δ’ δτι έν τφ ήμετέρφ κειμένφ τό αποτέλεσμα τής ρίψεως τών κτίβων 
είναι έζωγραφισμένον. Οΰτω π. χ. τό Β, 6, 5 έχει έν τφ χειρογράφφ :

0 0 Ο 0 0 0 0 0
0

0 0 ο 0 0 0 0 0

4 ’Εν τφ άριθμφ 51 δέν άναφέρεται κείμενον έκ τών ψαλμών.
5 A. Bouchi-Leclercq, ’Ένθ’ άν. σ. 196.
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τούς Βυζαντινούς χρόνους ή κυβομαντεία, περί ής κατά την περίοδον 
ταύτην έλλείπουσι σχετικαί πληροφορίαι. Μόνον, δσον γνωρίζω, κατά 
την παλαιοτέραν εποχήν αναφέρει ταυτην ό 'Ιππόλυτος, μνημονεύουν 
Μάρκου τίνος διδασκάλου, δστις «έμπειρος μαγικής, α μεν διά κυβείας 
δρών, α δέ διά δαιμόνων, ήπάτα πολλούς» 1.

Καί κατά τούς νεωτέρους δέ χρόνους δεν περιγράφεται κυβομαν
τεία. Ό Καραγιάννης εις το Δεισιδαιμονίας δοκίμιόν του δεν την περι
γράφει, ούδέν δέ περί αυτής λέγει καί ό Α. ΙΙαπαδόπουλος έν τή «Περί 
νεοελληνικής μαντείας» μελέτη του s.

(σ. 1.) Βιβλίον διά κάθε συλλογισμόν τοΰ άνθροόπου οπού ήθελεν 
άγαπήση κακόν ή καλόν κατά την φανέρωσιν των τριών ζαρίο>ν.

1) 6, 6, 6. Έπέρασαν οί αστέρες καί ό ήλιος έσκοτίσθη καί πάλιν 
έγένετο ξαστεριά, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει" λύτρωσε με Κύριε εξ ανθρώ
που πονηρού, ομοίως καί εσένα, άνθρωπε, λυτρώσεται δ θεός από παντός 
κακού καί ευ σοί γενηθήσεται κατά τον λογισμόν σου.

2) 6, 6, 5. Συλλογίσου ένα συλλογισμόν κακόν8 καί εις εχθρούς 
εκείνο θέλει έλθη. δ βασιλεύς δαβίδ λέγει’ θλίψεως της παρούσης ζωής 
λύτρωσε με κύριε άπό παντός κακόν . . . τούτο καί εσένα άνθρωπε θέλει 
σέ λυτρώσει . . . <ζάπό παντός > κακού καί θέλει σέ δόσει έκεΐ<ζνο> 
 μα.

(σ. 2.) 3) 6, 6, 4 Γενέσθω σοί τημονιοΰχος κύριος ό θεός σου, πλήν 
μη ξεμακρύνης άπ’ αυτόν, διά τούτο καί ό προφήτης δαβίδ λέγει" επί σοί 
κύριε ηλπιαα, ΐνα μη καταισχννθώ εις τον αιώνα, όμοίως καί σύ άνθρωπε 
έλπισον επί τον θεόν σου καί ου μη αίσχυνθής καί λυτρώσεταί σε 1 δ 
θεός <καί θέλ>εις έχη κα<λόν>.

4) 6, 6, 3. "Οτι έσυλλογίσθης εκείνο θέλει σοί έτοιμασθή καί εις 
χείρας σου θέλει έλθη. δ βασιλεύς δαβίδ λέγει’ λύτρωσε με, κύριε εκ 
παντός κακοϋ, δμοίθ)ς καί σέ άνθρωπε θέλει σέ λύτρωση δ θεός εκ παν
τός κακού μόνον παρακάλει κύριον τον θεόν τον ζώντα.

5) 6, 6, 2 ’Άπλωσον την χεΐραν σου εις τούς πτωχούς καί ελέησον 
καί τον θεόν παρακάλεσον. δ βασιλεύς δαβίδ λέγει" ενφρανθήσονται δί
καιοι εν κυρίφ. τοιούτης λογής καί σύ άνθρωπε θέλεις εύφρανθής διά τοΰ 
συλλογισμού αύτού οπού συλλογίζεσαι. 1 * 3 *

1 Paul We n dl an d, Hippolytus Werke. Ill Refutatio omnium haeresi- 
um. Leipzig 1916, σ. 170, στίχ. 10—12.

8 Ήμερολόγιον τής Μεγάλης ‘Ελλάδος (1923), σ. 142 κ. έ.
3 Τό χ. έχει καλόν.
1 Τό χ. σαι.
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β) <6>, 6, 1...................... όπου καί καμμίαν τιμήν θέλεις έ'χει (σ.
3.) αλλά πολλήν καλωσύνην. διά τούτο δ βασιλεύς δαβίδ λέγει' φύλαξόν 
με κύριε ως έφύλαξας τούς τρεις παΐδας εκ φλογδς τής καμίνου, οΰτω 
καί σύ άνθρωπε εί καί συμβουλεύσω σέ τινάς εκείνο δπου συλλογίζεσαι 
δμως σέ επιβουλεύεται, διά τοϋτο άφες αυτό δτι ύστερον θέλεις μετανοή
σω εις εκείνο δπου έ'καμες.

7) 6, 5, 5. ’Εκείνο δπου συλλογίζεσαι καλόν πράγμα επιθυμείς καί 
θέλεις αποκτήσω τιμήν εις τό χέρι, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει’ επίβλεψον επ' 
εμε κύριε καί ελέησαν με. έτζι καί εσύ άνθρωπε παρακάλεσον τον θεόν 
καί ελεήσει σε καί εκείνο δπου πρέπει νά άρχίζως νά τό κάμως.

8) 6, 5, 4. Τό πράγμα τούτο δπου εσυλλογίσθης είναι βαρύ καί μέ- 
γα πλήν στοχάσου τον συλλογισμόν αυτόν, αν είναι τής στράτας κάμε 
το, είδε καί δεν είναι τής στράτας νά μήν τό συλλογισθής περισσότερον, 
ό βασιλεύς δαβίδ λέγει’ μακρυνιΐήσεται ή ζωή μου επί σοί κύριε, οϋτω 
καί σύ άνθρωπε εάν άφεθήζ άπ’ αυτόν τον συλλογισμόν μακρόβιος θέ
λεις γίνω καί καρτέρησον νά μήν έλθης εις ζημίαν ή εις κακόν.

9) 6, 5, 3. ’Αγαπάς νά πιάσης ελάφι άγριον από τά κέρατα καί αυ
τό μακρυά εις τον λόγκον είσέβη. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει’ επί σοί κύριε 
ήλπισα ΐνα μή καταισχυνϋώ εις τον αιώνα, έτζι καί εσύ αν (σ. 4.) θρωπε 
έ'λπισον επί κύριον καί άφες αυτόν τόν συλλογισμόν Ϊνα μή εντροπής 
δτι ό κόπος είναι μεγάλος.

10) 6, 5, 2. Μή ξεμακρύνης από τόν συλλογισμόν εκείνον δπου εσυλ
λογίσθης, δτι θέλεις τόν αποκτήσει καί θέλεις χαρή μόνον τόν θεόν πα
ρακάλεσον μετά δικαιοσύνης, δτι ό βασιλεύς δαβίδ λέγει’ άγάλλου καί 
θέλει έλθη αγαλλίαση από τόν συλλογισμόν σου, καλά λέγει καί τώρα 
δγλήγορα.

11) 6, δ, 1. Αυτήν τήν ύπόθεσιν ήμπορεΐς νά τήν κατορθώσης δμως 
μέ πολύν κόπον, διά τοϋτο καί ό βασιλεύς δαβίδ λέγει' δλοι οι δυνατοί καί 
άρχοντες έν πασιν είοιν επαινετοί, δμως καί σύ άνθρωπε παρακάλεσον 
τόν θεόν μετά δικαιοσύνης, καί θέλεις έχη τόν συλλογισμόν δπου εστο- 
χάσθης.

12) 6, 4, 4. Νά μή σέ κακοφανή από έ'να πράγμα δπου δέν χρειάζε
ται αλλά ξεμακρύνου από αυτόν τόν συλλογισμόν, διά τούτο καί ό βασι
λεύς δαβίδ λέγει’ ή κακή γλ.ώοσα χειρότερον κακόν κάμνη. διά τούτο καί 
εις εσένα άνθρωπε κακά θέλουν κάμω άνθρωποί σου καί οί φίλοι καί 
κατά σοϋ κακά συμβουλεύονται, διά τούτο φυλάξου από τέτοιον συλλο
γισμόν.

(σ. 5.) 13) 6, 4, 3. 'Ωσάν ένας άνθρωπος μπα<ίνει>Χ εις μίαν

1 Τό χ. μπα.
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λούντραν νά κυματίζεται εις όρμηρά νερά καί νά γυρίση ή λούντρα, τοι- 
ούτης λογής καί οί συλλογισμοί σου. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει' ή καρδία 
μου έταράχΰη εν έμοί. έ'τζι καί εις εσένα άνθρωπε δειλιάζει ή καρδία 
σου1 καί δεν έχεις πίστιν. διά τούτο άφες τον συλλογισμόν σου δπου 
επιθυμάς.

14) 6, 4, 2. Έσυλλογίσθης διά κανένα κέρδος, όμως δ γείτονας σου 
στέκει ενάντιος, ό όποιος παντοτινά μέ τά λόγια σοϋ όμιλεΐ λόγια γλυκά 
καί σοΰ γίνεται καλός φίλος, διά τούτο ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- λύτρωσε 
με κύριε από άνϋρώπον πονηρού, τοιοΰτης λογής καί εσύ άνθρωπε φυ
λάξου από ανθρώπου πονηρού έγό> σε συμβουλεύω διά νά μην είσαι εις 
ταραχήν.

15) 6, 4, 1. Ό πόθος σου καί ό συλλογισμός σου δεν είναι τόσον 
άναγκαΐον πράγμα, μόνον είναι σφόδρα κακόν, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- 
λύτρωσε με κύριε από των διαβαλλόντων με. έτζι καί σύ άνθρωπε τέ
τοιον πράγμα νά μή δοκιμάσης νά κάμης διά νά μην καταποντισθής εις 
ξηρόν τόπον δσον καί είς νερόν δπου τρέχει μέ ορμήν από κακούς αν
θρώπους.

(σ. 6.) 16) 6, 3, 3. Δι’ εκείνο δπου συλλογίζεσαι από πολλοϋ ήτοι- 
μάσθη ή ύπόθεσίς σου νά ελθη είς χεΐρας σου. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- 
ού πλησιάσουσιν έμοί γόητες. ώσαύτο)ς καί είς τού λόγου σου άνθρωπε 
δεν θέλει προσεγγίσει κανένα κακόν, αλλά μέ χαράν θέλει ελθη είς εσέ. 
παρακάλει λοιπόν τον θεόν σφόδρα μετά δικαιοσύνης καί καλόν σοί 
έσται.

17) 6, 3, 2. Δι’ εκείνο «ήκουσεν ό θεός τής δεήσεώς μου» δι’ εκείνο 
δπου συλλογίζεσαι καί ποθείς καί εις ολίγον καιρόν χοιρίς αργοπορίαν θέ
λει ελθη είς τού λόγου σου είς τό χέρι σου, πλήν τον θεόν παρακάλεσον 
μέ δικαιοσύνην, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- πληρωσον κύριε την έπιϋνμίαν 
τής καρδίας μου. ομοίως καί την επιθυμίαν τής καρδίας σου πληρώσει 
θέλει ό θεός καί καλόν σοί έ'σται.

18) 6, 2, 2. Εις τούτο δέν είναι άναγκαΐον πράγμα, δμως θέλει πλη- 
ρώση κύριος την επιθυμίαν σου. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- οτερέωσον κύριε 
τον ουρανόν καί την γην καί λύτρωσε με από παντός κακόν, ομοίως καί 
εις εσένα θέλει δόσει ό κύριος ειρήνην καί παν αγαθόν.

(σ. 7.) 19) 6, 2, 1. Τούτος ό συλλογισμός ωσάν έ'να λουλούδι ώμορ- 
φον άνθισμένον. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- πληρωσον κύριε την έπιϋνμίαν 
τής καρδίας μον. ομοίως καί ή επιθυμία τής καρδίας σου θέλει πληρωθή 
εκ θεού μέ πάν αγαθόν, καί θέλεις εύφρανθή καί πολλήν αγάπην θέλεις
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1 Τό χ. μου.
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έχει από αυτόν τον συλλογισμόν όπου έστοχάσθης.
20) 6, 1, 1. "Οταν εις τράπεζαν κάθησαι καί τά φαγητά περισσά εις 

τό δσπήτι, τότε ευφραίνεται κάθε άνθρωπος, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- εν- 
φρανΰήσεται κύριος εν τοΐς ποιήμασι των χειρών αυτόν. ομοίως καί συ 
άνθρωπε θέλεις ευφρανθη επί τό πράγμα τοΰτο όπου έσυλλογίσθης.

21) δ, 5, 5 Ό συλλογισμός όπου συλλογίζεσαι καλόν πράγμα είναι 
καί θέλει γένη κατά τό θέλημα τοΰ συλλογισμοί) σου μόνον παρακάλει 
τον θεόν, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει γεννηΰήτω η καρδία μου επι τό καλόν. 
όμοιους καί σύ άνθρωπε δι’ αυτόν τον συλλογισμόν θέλεις εύφρανθη όγλή- 
γορα.

22) 5, 5, 4. Δι’ αυτό δπου συλλογίζεσαι σοί ήτοιμάσθη καί θέλει 
έλθη εις χεΐρας σου καί ή δόξα <σου> είς άλλους θέλει ύψωθή. ό βα
σιλεύς δαβίδ λέγει- λύτρωσε με κύριε από ανθρώπου πονηρού, ομοίως καί 
εσένα άνθρωπε θέλει σε λυτρώσει από ανθρώπου πονηρού.

(σ. 8.) 23) δ, 5, 3. Μη φοβήσαι από τούς εχθρούς δπου συκώτονται 
κατά σοΰ, δτι θέλεις νικήσει αυτούς. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- κραταίωαόν 
με κύριε αυνέτισόν με. ομοίως καί εσένα άνθρωπε θέλει σε δυναμώσει ό 
θεός καί θέλει σέ δόσει σύνεσιν κατά των εχθρών σου καί θέλεις κερ- 
δήσει.

24) 5, 5, 2. Συλλογίζεσαι μίαν έρημίαν δι’ ενα πράγμα διά τό όποιον 
σφόδρα νά άπέχης, επειδή δεν έχεις κανένα, διάφορον, μόνον όφίδια, δρά
κοντας καί θηρία καί [είς] την έρημον, διά τοΰτο άφες αυτόν τον συλ
λογισμόν καί θέλεις ευφρανθη. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- δεϊξον κύριε τό 
έλεος σου επ’ εμέ και ελέησαν με. ομοίως καί σύ άνθρωπε αν άφεθής από 
αυτόν τον συλλογισμόν καί θέλει σέ ελεήσει ό θεός καί φυλάξου δτι κα
κόν έστί.

25) 5, 5, 1. Έσυλλογίσθης δι’ ενα πράγμα κακόν, διά τό όποιον πολ
λά νά λείπης από τέτοιον συλλογισμόν καί νά μή δοκιμάσης νά τον κά- 
μης. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει' ακούσατε μου πραεϊς και οκνηροί, ομοίως καί 
σύ άνθρωπε αν άκούσης καί αν άφεθής από αυτόν τον συλλογισμόν δπου 
είναι βαρύς καί άχρηστος, θέλεις κάμη καλά.

(σ. 9.) 26) δ, 4, 4 1. Δεν πρέπει νά άκούσης τον φιλάργυρον, δτι ό 
φιλάργυρος δεν θέλει Ιδη ποτέ τά κάλλη τοΰ παραδείσου διά τοΰτο καί 
ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- εκκλινον από κακόν και ποίησον άγαΌόν. ομοίως 
καί σύ άνθρωπε εκκλινον άπό κακού δτι δέν άγαπά ό θεός τήν πονη
ριάν.

1 Τό χ. 5, 5, 3.
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27) δ, 4, 31. Μακάρι και νά είναι εις τοΰ λόγου σου καλός αυτός δ 
συλλογισμός δπου έσυλλογίσθης, δεν είναι καλός, δμως απ’ αυτόν τον 
συλλογισμόν άφέσου. ό βασιλεύς δαβιδ λέγει' εδειλίασε ή καρδία μου εν 
έμο'ι και φόβος θανάτου ήλθεν επ’ εμέ. όμοιους και συ άνθρωπε θέλεις 
έχη μεγάλον φόβον καί δειλίαν καί άν ήμπορέσης νά τελείωσές τό πρά
γμα τούτο εις τό κεφάλι σου θέλει έλθη.

28) 5, 4, 2. Κατευθήναι κύριος τάς οδούς σου καί τό θέλημά σου 
γενηθήσεσθαι. εκείνο δπου λογιάζεις καλόν πράγμα είναι, ό βασιλεύς δα- 
βίδ λέγει- αινείτε άνθρωποι και γη τον κύριον, ομοίως καί σύ άνθρωπε 
θέλεις αποκτήσει κατά τον συλλογισμόν σου, δμιος την γνώσιν σου ημέ
ρωνε.

(σ. 10.) 29) δ, 4, 1. Ό πόθος τοΰ συλλογισμού σου δπου επιθυμείς 
μέ χαράν καί ευφροσύνην θέλει έλθη καί θέλει χαροποιηθή τό θέλημά 
σου. ό βασιλεύς δαβιδ λέγει' έλέησόν με ό θεός κατά τό μέγα ελεός σου. 
ομοίως καί εσένα άνθρωπε θέλει σέ ελεήσει ό θεός μέ έλεος καί ευφρο
σύνην θέλεις τό άποκτίσει.

30) 6, 3, 3. Ό καιρός είναι καλός άν θέλεις νά κάμης κανένα πρά
γμα. ό βασιλεύς δαβιδ λέγει' πλήρωαον κύριε την επιθυμίαν μον. ομοίως 
καί την επιθυμίαν σου θέλει πληρώσει ό θεός καί θέλεις έχη θησαυρόν 
καί καλόν σοί έσται.

31) δ, 3, 2. Τό πράγμα δπου συλλογίζεσαι κακόν 8 είναι, δ βασιλεύς 
δαβιδ λέγει' καθώς τό άγριόγηδον πήδα εις τό κάμπον και τό πιάνει δ 
κυνηγός, δμοίιος καί σύ άνθρωπε αφήσου από αυτόν τον συλλογισμόν 
διά νά μη πιασθής καί σύ, δτι είναι κακόν πράγμα καί ανωφελές.

32) δ, 3, 1 * 3. Έπιβλέψει επί σέ δ θεός εις δλην σου την ζωήν καλόν 
πράγμα είναι αυτό δπου συλλογίζεσαι, δ βασιλεύς δαβιδ λέγει' δόξααόν 
με κύριε έν πάθη τη ζωή μον. δμοίως καί εσένα άνθρωπε θέλει σέ δο
ξάσει δ θεός μέ πολύν έπαινον καί σφόδρα καλόν σοί έσται.

(σ. 11.) 33) δ, 2, 2. Τό πράγμα δπου συλλογίζεσαι καλόν έστίν.ό βα
σιλεύς δαβιδ λέγει, προς τούς πόδας οου κύριε θέλω δράμη από της φω
νής τής βροντής οου δτι έδειλίασεν ή ψυχή μον. δμοίως καί σύ άνθρωπε 
θέλεις δράμη καί θέλεις φοβηθή. διά τούτο είναι καλά νά παραιτιθής 
από τέτοιον συλλογισμόν καί νά μη τό κάμης ού'τε νά δοκιμάσης εις κα
νένα.

34) δ, 2, 1. ’Από θλίψιν εις χαράν θέλεις έλθη καί θέλεις εύφραν- 
θή. δ βασιλεύς δαβιδ λέγει' ον κατά τον θυμόν οου παιδεύσεις με κύριε.

1 Τό Χ· 5, 5, 3.
3 Τό χ, καλόν.
! Τό χ. 5, 5, 1.
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ομοίως καί σύ άνθρωπε παρακάλεσον τον θεόν μετά δικαιοσύνης καί 
θέλει σέ βοηθήση κατά τον συλλογισμόν σου, καί πόθον σου καί γενήσε- 
ται τό θέλημά σου με την βοήθειαν τοΰ θεοϋ.

35) 5, 1, 1. Θέλεις εύφρανθή διά τοΰτο τό πράγμα μέ δλον δπου 
θέλουν σέ έπιβουλευθή οί άλλοι δι’ αυτόν, πλήν μή σου κακοφανή αλ
λά παρακάλεσον τον θεόν, δ βασιλεύς δαβίδ λέγει" περιπαίξονοιν την ψυ
χήν μου λαλοΰντες μάταια, ομοίως καί εις εσένα πολλοί θέλουσιν εντρο
πή άπό λόγου σου.

(σ. 12.) 36) 4, 4, 4. "Υπαγε δπου ό θεός σέ έ'δωκε βουλήν, δτι θέ
λεις εκείνο έ'χη δπου συλλογίζεσαι, δ βασιλεύς δαβίδ λέγει" ενφρανϋήσον- 
ται δίκαιοι εν κνρίφ. καί σύ άνθρωπε θέλεις ευφρανθή άπό αυτόν τον 1 
συλλογισμόν, μέ πολύν κέρδος καλόν πράγμα εις τοΰ λόγου σου.

37) 4, 4, 3 Αύτό δπου έσυλλογίσθης παίγνιον έστί όμως μέ κέρδος 
θέλει κερδήσεις αύτό δπου συλλογίζεσαι, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει' ίδον 
έόειλίαοεν ή καρδία μου εν εμοί. ομοίως καί σύ άνθρωπε πολύν φόβον 
έχεις επάνω σου καί αν δέν κλίνης, θέλεις κακοπάθη μόνον κλίνε καί 
θέλεις ευφρανθή.

38) 4, 4, 2. Αύτό δπου συλλογίζεσαι νά μή τό έπιχειρισθής εί δε 
καί τό έπιχειρισθής δέν θέλεις ωφεληθή. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει" καλόν 
ήτον όμως ή κακία ανακατώθηκε, διά τοΰτο καί σύ αφήσου άπό τέτοιον 
συλλογισμόν.

39) 4, 4, 1. Αύτό τό πράγμα από ένα μέρος φαίνεται φανερόν καί 
άπό άλλον μυστικόν (σ. 13) καί τό μέν 3 φανερόν είναι εις καλόν, τό δέ 
μυστικόν εις κακόν, δ βασιλεύς δαβίδ λέγει" εζηλωσάμην των έργων οον 
ομοίως άνθρωπε καί εις εσένα κακά συμβουλεύσονται καί σέ ζηλεύουν 
πλήν δ θεός, λέγει, θέλει σέ βοηθήση εις τό φανερόν, ει δέ τό μυστικόν 
καθώς συλλογίζεσαι νά κάμης κακόν έστί.

40) 4, 3, 3. Μάρτυρες θέλουν εισθαι οί ύοί σου, δτι καλόν πράγμα 
είναι αύτό δπου συλλογίζεσαι, δ βασιλεύς δαβίδ λέγει' ενφρανθήοονται 
τά δοτά μου δμοίοις καί σύ άνθρωπε θέλεις ευφρανθή διά αυτόν τον 
συλλογισμόν καί θέλει σέ βοηθήσει δ θεός.

41) 4 3, 2 ΙΙολλήν κακωσύνην έχεις επάνω σου καί οί εχθροί σου 
κακά σέ έπιβουλεύουν πλήν μή φοβήσαι, ου μή άποθάνης. δ βασιλεύς 
δαβίδ λέγει' πολλοί επανίστανται επ’ εμε πολλοί λέγονοι καί με ζηλεν- 
ουσιν, δμοίως εσύ ήλπισον επί τον θεόν καί θέλεις νικήσει τούς έχθρούς 
σου καί κάμε αύτό τό πράγμα.

42) 4, 3, 1. Τώρα συκώνεται σύγχησις επάνω σου, όμως άπό θλίψιν

1 Τό χ. τόν τόν. 
a Τό χ. μή.
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εις χαράν ■θέλεις έλθη. δ βασιλεύς δαβίδ λέγει- πολλοί έπανίσταντat επ’ 
εμέ, ϋλίψεις καί υδύναι έγκατέλιπόν με δτι τον κύριον έπεκαλεαάμην. ο
μοίως καί σύ άνθρωπε παρακάλεσον τον θεόν (σ. 14) καί λυτρώσεταί 
σε1 από των εχθρών σου.

43) 3, 3,1. ’Εκείνο δπου συλλογίζεσαι δεν θά γίνχι κατά τό θέλημά 
σου όγλήγορα. καθώς δ βασιλεύς δαβίδ λέγει- πέτρα καταφυγή τοΐς λα- 
γφοϊς, έτζι καί σύ άνθρωπε άφες αυτόν τον συλλογισμόν δτι δεν θέλει 
σοΰ έλθη εις τό χέρι.

44) 4, 2, 2. Είναι μέ άγαλλίασιν καί χαράν δ συλλογισμός σου καί 
θέλεις εύφρανθή εις εκείνο οπού συλλογίζεσαι καί καθώς δ βασιλεύς δα
βίδ λέγει- άγαλλιάσεται η καρδία μου έν κνρίφ, ομοίως καί εσύ άνθρωπε 
θέλεις εύφρανθή διά αυτόν τον συλλογισμόν.

45) 4, 2, 1. Τό όσπήτιόν σου είναι εις την γην εις καλόν τόπον, μό
νον λογαριασμόν νά ίδής καν ήλθεν ή ώρα νά άρχίσης καί εσύ όσπήτιόν. 
δ βασιλεύς δαβίδ λέγει- χαρίοεται τά παιδία και πάντα δοα έστίν εν αυ

τοί?. ομοίως καί σύ άνθρωπε από θλίψιν εις χαράν θέλεις έλθη καί 
θέλεις εύφρανθή.

(σ. 15.) 46) 4, 1, 1. Θέλει συκωθή κατ’ επάνω σου πολύ κακόν, μή 
φοβοϋ όμως, μέ δλον δπου θέλεις έ'χη πολύν φόβον καί κόπον- έλπισον 
επί κύριον τον θεόν, ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- ελπίς μου ον εϊ κύριε, όμοί- 
οις καί σύ άνθρωπε παρακάλεσον τον θεόν καί θέλεις νικήσει τούς εχ
θρούς σου καί καλόν σοί έσται.

4 7) 3, 3, 3. Τό πράγμα αυτό δπου συλλογίζεσαι κακόν σοί έσται καί 
μέ πολύ κακόν θέλημα, καθό)ς καί δ βασιλεύς δαβίδ λέγει 'οι φίλοι μου και 
οι πλησίον μου άπδ μακρόϋεν έστησαν καί εμυκτηρισάν με. ομοίως καί 
σύ άνθρωπε τίποτε μή κατορθώνης δτι πολλοί οί μυκτηρίζοντές σε καί 
περιπαίζοντές σε μόνον από αυτόν τον συλλογισμόν αφήσου.

48) 3, 1, 2. Ό χειμών περνά καί έγγύζει ή άνοιξις, τότε δλα τά θη
ρία χαίρουσιν. δ βασιλεύς δαβίδ λέγει" επί σοί κύριε ηλπιαμ. όμοίως καί σύ 
άνθρωπε έλπισον επί τον θεόν καί δι’ αυτόν τον συλλογισμόν θέλεις εύ
φρανθή.

49) 3, 2, 2. Θέλει έ'λθη εις χεΐρας σου εκείνο δπου στοχάζεσαι καί 
θέλεις νά έχης. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει- δεϊξον κύριε τό έλεος σου επ’ 
εμέ. όμοίως καί εσένα άνθρωπε, θέλει σέ βοηθήσει δ θεός, μόνον παρα
κάλεσον αύτόν μέ δλην σου την καρδίαν καί θέλει σοΰ δόσει δ θεός 
εκείνο δπου αγαπάς καί στοχάζεσαι.

1 Τό χ. σαι.
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(σ. 16.) 50)3, 2, 1 Δεν είναι αυτό σήμερον, δτι έπήγεν εις άλλον 
μέρος. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει’ λύτρωσε με κύριε από παντός κακόν, ο
μοίως καί σύ οίφες τον συλλογισμόν αύτόν δτι κακόν Ιστί.

51) 3, 1, 1. Ό άνθρωπος πρέπει να άποθάνη δτι αν ζή εις τον κό
σμον έπρεπε νά ζήση δμως κατά την προσταγήν τοΰ θεού, καθώς λέγει 
ή γραφή’ γη ει και εις γην άπελεύσει. ομοίως καί σύ άνθρωπε φυλάξου 
από αύτόν τον συλλογισμόν διά νά μην μετέβης άκαιρα από την ζιυήν 
εις τον θάνατον.

52) 2, 2, 2. Αυτός 6 συλλογισμός δπου στοχάζεσαι είναι ωσάν τό 
λουλούδι τό εύ'μορφον δταν άνθη και ωσάν ένα γλυκύ όπωρικόν. ό βασι
λεύς δαβίδ λέγει’ τά λόγια αον κύριε γλ,νκύτερα νπ'ερ μέλι, έτζι καί σύ 
άνθρωπε θέλεις έχη μέγαν ώφελος καί μέγα κέρδος από αύτόν τον συλ
λογισμόν.

(σ. 17.) 53) 2, 2, 1. Αύτό τό πράγμα δπου στοχάζεσαι κακόν εστί 
καί λυτρωμένον από τά χέρια σου καθόις καί τού λαγωνικού δπου τό λυ
τρώνει τό κυνήγιον. ομοίως καί ό συλλογισμός σου είναι μάταιος, ό βασι
λεύς δαβίδ λέγει’ άνήρ κακός βούλεται κακά κατά άνδρός δικαίου, ομοίως 
καί τό κατά σοΰ άνθρωπε κακά συμβουλεύονται, αλλά άφες αύτόν τον 
συλλογισμόν.

54) 2, 1, 1. Μή φοβήσαι τίποτε καμμιάς λογής κακόν, καθώς συλλο
γίζεσαι καλόν πράγμα είναι ό συλλογισμός σου. ό βασιλεύς δαβίδ λέγει’ 
έκκλινον από κακόν καί ποίηαον αγαθόν, έτζι καί σύ άνθρωπε από τό 
νύν καί είς τό έξης κάμε καλά καί θέλεις άποκτίσει καί εσύ καλά.

55) 1, 1, 1. Έστοχάσθης ένα συλλογισμόν καί θέλεις κερδίσει, ό βα
σιλεύς δαβίδ λέγει’ μακρννθήσεται ή ζωή μον επί τον κύριον, ομοίως καί 
εσύ άνθρωπε παρακάλεσον τον θεόν με δικαιοσύνην καί γνάίθι σαυτόν 
κατά τον συλλογισμόν δπου στοχάζεσαι καί αγαπάς καλόν πράγμα.

Έν Καλλιθέφ-’Αθηνών
ΟΛ. ΛΑΜΊΊΔΗΣ

m

1 Τό χ. έχει 3, 3, 1.
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