
Περὶ τοῦ ἀκοῦσαι τοὺς λόγους τῶν παλαιῶν
Ἐ

πιστολὴ Κλεοφίλου πᾶσι τοῖς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ οἰκουμένοις ἀνθρώποις·καὶ δὴκαὶ τοῖς οἰκουμένοις ψυχαῖς ζῶσαις ἄλλων τόπων τοῦ κόσμου ἡμῶν· ὅπωςκαταλάβοιτε πῶς ἂν ἀκούσαιτε τοὺς τῶν παλαιῶν λόγους.λελάληκα μὲν ἔτι πολλοῖς ἀνθρώποις ἵνα φυτεύσαιμι τοὺς καρποὺς τοῦ κα-ταλαβόντος ἐν τοῖς νοῖς αὐτῶν· οἰ μὲν ἤνθησαν, οἰ δὲ μὴ, καὶ ἀπήνθησαν. οὐκοῦνδὲ νῦν ἐν νῷ ἔχω τὴν ὁδὸν τοῦ καταλαβόντος τοὺς λόγους τῶν παλαιῶν φωτίζειν.ὁ μέν ἀναγιγνωσκόμενος τοὺς λόγους οἳ γέγραφα οὖν ἐρωτήσειεν ἄν Τί ἐν νῷἔχεις; ἐθέλεις ἵνα οἱ νεκροὶ αὖθις ζήσωσιν; καὶ ἀποκρινῶ ἔγωγε Μάλιστά γε. ναί,οἶδα μὲν ὅτι τοῖς νεκροῖς ἀδύνατός εἴη αὖθις ἀνίσταναι, ἀλλὰ δύνανται δὲ αἱ ψυχαὶαὐτῶν ἀνασταθῆναι· πειρῶμαι τοῦτο οὖν ὑμῖν δηλώσεσθαι.ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ· ἐν ᾡ οἰκῶ καὶ ἔγωγε, δισχίλιοι καὶ εἷς καὶ εἴκοσι ἔτη μετὰτὸ γενόμενον Ἰησοῦ Χρίστου· πάνυ μέν ῥᾳδιός ἐστι πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις λαλῆσαιαλλήλοις οὐκ ἐγγύς ἀλλήλων ὄντων. ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀδύνατος δὲ ἡμῖν τοῖς πρὶν ἡμῶν βι-οῦσιν ἀνθρώποις ἐπιστόλας τινὰς πέμψαι ἢ μετ᾽ αὐτῶν λαλῆσαι. τὶ μὲν οὖν δεῖ ἡμᾶςποιεῖν; ὅτῳ οὖν τόπῳ ἂν λαλήσαιμεν τοῖς πρὶν ἡμῶν βιοῦσιν; δοκεῖ δ᾽ ἐμοί γ᾽ ὅτιμήποτε οἷος τ᾽ ἐσόμεθα τοῦτο τὸ πρᾶγμα ποιεῖσθαι· ἀλλὰ τὰς φωνὰς αὐτῶν, διὰ τὸἀναγνῶσαι τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν γεγράφαται λόγους, δυνάμεθα ῥαδίως ἀκοῦσαι. οὐκοῦνμὲν δεῖ ἡμᾶς τὰς γλώττας αὐτῶν μαθεῖν ἵν᾽ αὐτῶν ἀκούσωμεν· οὐ δύνατος γὰρ εἴητὰς φωνὰς αὐτῶν ἀκοῦσαι εἰἀναγνοῖμεν αὐτὰς ἐν γλώττῃ τινι ἅ οὐκ ἐλαλήθη ὐπ᾽αὐτῶν. αἱ ψυχαὶτῶν τούτους λόγους γραψαμένωνἀνθρώπων τοῖς αὐτῶν λόγοις θη-σαυρίζονται· τὰ μὲν σῶματα οὐκέτι παρὰ ἡμᾶς ἐστιν, αἱ δὲ ψυχαὶ οἶος τ᾽ ἐσμὲν ἐντοῖς γραψαμένοις εὑρεῖν. Σῶμα τι μὲν οὐκ ἔχων, καὶ δὴ καὶ στόμα αὐταῖς ψυχαῖςοὐκ ἐστιν· οὔκουν δύνανται δὲ ἡμῶν ἀκοῦσαι· ὦτα μὴ ἔχων.ἀλλὰ διότι ἐστι μὲν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ὀφθαλμοὺς καὶ εἶδος, δυνάμεθα αὐτὰς δ᾽ἰδεῖν τε καὶ καταλαβεῖν. ὅτε μὲν γὰρ οἰ λόγοι ἐγράφησαν τότε δὲ μοῖρα ὀλίγη τῆςτοῦ γραψαμένουἀνθρώπου ψυχῆς ἐν θηρατρῷ ἐγενήθη·καὶ ὁπόταν ἄλλος ἄνθρω-πος τοὺς λόγους τούτους ἀναγιγνώσκῃ, τότε μετὰ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐστιν, ὃαὐτοὺς γέγραφεν. οὐκοῦν μὲν ὀ νεκρός ἄνθρωπος δύναται ἡμῖν λέγειν κἄν δ᾽ οὐκσχῇ στόμα λαλῆσαι.φαίνεται μὲν γὰρ πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἀδύνατος ἐστιν αὐτοῖς ζῆσαι εἰςαἰώνιον καὶ δ᾽ οὐκοῦν νομίζουσιν ὡς ἐὰν νεκροὶ ὦσιν, μήποτε δυνήσονται ἀκουσθῆναιὑπ᾽ οὐδένων· ἀλλὰ μὲν εἰ ἀληθῶς ζήσεται ἡ ψυχὴ ἀνθρωπίνη· ὠς γέγραφα· μετὰτὸ τοῦ σῶματος θνῄσκειν ἐν τοῖς λόγοις οἳ ἐλαλήθησαν ἢ ἐγράφησαν ὐπὸ τινὸς,δύναται δ᾽ οὖν ἀνθρώποις νεκροῖς εἶναι; δοκεῖ γέ μοι ὅτι ἀθάνατοι ἐσμέν.Μάλιστά γε οὖν λέγοιτε ἂν, ὦ Κλεόφιλε, ἀλλὰ μή ζήσουσιν αἱ ψυχαὶμετὰ τὸ τέλοςτῆς γῆς, τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ οὐρανοῦ· λυθήσονται γὰρ οἰ λόγοι· ναί, οὐδέν ἔσται ἐπὶ τῷπροσώπῳ τῆς γῆς ἢ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ οὐκοῦν καὶ αἱ ἐν αὐτοῖς ψυχαί. οὐδεὶς μὲν



δύναται εἰδέναι ἐν ὅτῳ καιρῷ ἂν γενήσοιτο τὸ τέλος πάντων, ἀλλὰ δ᾽ ἐστιν ἡ ἀληθείαὅτι γενήσεται· θανοῦσι γὰρ τἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τῆς ψυχῆς. οὔκουν ζήσομεν εἰςαἰώνιον.Ναί, δ᾽ ἀποκρινῶ, τοῦτ᾽ ἀληθῶς ἐστιν ἡ ἀληθεία. ἀλλ᾽ οὐδεὶς οἶδε τὶ γενήσεταιμετὰ τὸ τέλος τοῦ οὐρανοῦ, ὁμοίως οὐδείς οἶδε ἐν ὅτῳ καιρῷ ἄν τελοῖτο. καὶ δὴ καὶοἱ μὲν ἄνθρωποι καὶ τἄλλα ζῷα σὺν ψυχαῖς ῥαδίως ἐπιλανθάνεται τὰ γινόμενα,οἰ δὲ θεοὶ οὐ. οὔκουν δ᾽ οὐκ οἷος τ᾽ ἔστε λέγειν ὅτι γενήσεται τόπῳ τούτῳ ἢ ἑτέρῳ·ἴσως γενηθήεσται μετὰ τὸν τοῦ οὐρανοῦ θάνατον οὐρανὸς ἄλλος διὰ τὰς χειρᾶς τῶνθεῶν καὶ αἱ τῶν πάντων ἀνθρώπων ψυχαὶ πορευθήσονται εἰς τοὺς ἀνθρώπουςτοὺς νεώτερους. ζήσονται τότε αὖθις οἰ λόγοι τῶν ἀνθρώπων.οἶδας γὰρ σὺ γε ὅτι πρὸ τοῦ εἶναι τοῦ οὐρανοῦ τούτου οὐκ ἦν οὐρανὸς ἄλλος ἐν ᾧἐζήκασιν οἱ θεοὶ καὶ εἰς ὃ ᾠκοδόμησαν πλανήτας τινὰς ὅμοιος τῇ γῇ ἐν ᾗ οἰκοῦμενἡμεῖς; ἀδύνατος ὑμῖν τοῦτο εἰδέναι.περὶτῶνπραγμάτωντῶνθεῶνκαὶτῆς ἀρχῆς τῆς γῆς λαλοῦμαι ἐπιστολῇ ἑτέρᾳ.μιμνησκέσθων οἰ λόγοι οἵ γεγράφα ὑμῖν ἵνα μήποτε λήσησθε τῶν λόγων τῶν πα-λαιῶν.


