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Vorwort. 

Nach langer Unterbrechung habe ich nun den zweiten Band dieser 
Ausgabe zu Ende führen kónnen. Bogen 1—20 waren bereits im 
Juli 1916 abgesetzt. Ich habe die Aushängebogen mehrfach an Freunde 
verliehen; sie sind daher schon bisher in wissenschaftlichen Abhand- 

lungen benützt worden. Ob ich das Werk im gleichen Stil wie seither, 
ob ich es überhaupt werde fortsetzen können, wird mit davon abhängen, 
wie die in diesen Tagen zur Verhandlung stehenden großen politischen 
Fragen entschieden werden. 

Berlin, den 23. August 1922. 

Karl Holl. 



Sigelverzeichnis. 

V = Vaticanus 503 

M = Mareianus 125 

U = Urbinas 17/18 

Die übrigen Abkürzungen für benutzte Zeugen sind an Ort und Stelle erklärt 
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Óh. — Öhler 

Jül. = A. Jülicher 
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’ - , nd p, € 

Tads Ersotı καὶ àv τῷ τρίτῳ vouo τοῦ zxoorov βιβλίου, Ev ᾧ εἶσιν 
αἱρέσεις δεκατρεῖς" 

λδ. Μαρκώσιοι. Μάρκος τις γεγένηται Κολορβάσου συμφοιτητής, 
δύο ἀρχὰς καὶ αὐτὸς παρεισάγων. ἀϑετεῖ δὲ νεχρῶν ἀνάστασιν, φαν- 

5 τασίας δὲ τινας di ἐχπομάτων ἐὲξ ἐπαοιδῆς εἰς κυάνεον χρῶμα καὶ 
πορφύρεον t μεταβαλὼν μυσταγωγεῖ τὰς ἀπατωμένας yovaixac. καὶ 
αὐτὸς δὲ τῶν εἰχοσιτεσσάρων στοιχείων βούλεται τὰ πάντα T ἡγεῖ- 
σϑαι ὁμοίως Οὐαλεντίνῳ. 

λε. Κολορβάσιοι. Καὶ οὗτος 0 Κολόρβασος ὡσαύτως τὰ αὐτὰ 
10 διηγούμενος, κατά τι δὲ διαφερόμενος πρὸς τὰς ἄλλας αἱρέσεις, φημὶ 

δὲ πρὸς τοὺς περὶ Μάρχον καὶ Οὐαλεντῖνον, τὰς προβολὰς καὶ ὀγδο- 
ἄδας ἑτέρως ἐδίδαξεν. 

Ac. ρακλεωνῖται καὶ αὐτοὶ τῇ τῶν ὀγδοάδων φέρονται μυϑο- 

λογίᾳ, ἑτέρως δὲ παρὰ τὸν Μάρκον καὶ Πτολεμαῖον καὶ Οὐαλεντῖνον 
15 χαὶ τοὺς ἄλλους. ἀλλὰ xci πρὸς τῇ τελευτῇ τοὺς παρ᾽ αὑτοῖς 

τελευτῶντας | ὁμοίως τῷ Μάρκῳ λυτροῦνται δι᾿ ἐλαίου, ὀποβαλσάμου 
καὶ ὕδατος, ἐπικλήσεις τινὰς βραϊκαῖς λέξεσιν ἐπιλέγοντες ἐπὶ τῇ 
χεφαλῇ τοῦ δῆϑεν λυτρουμένου. 

V M anaceph. (die Nebenzeugen Joh. Dam. de haer. Migne 94, 100 Aff — Doctr. 

patr. e. 34; S. 267 Diekamp sind nur ausnahmsweise berücksichtigt) 

3 bei der Zählung ist in V M außer der durchlaufenden Nummer (Ad—uc), 

noch eine besondere für den 3. Tomos durchgeführt (@—ıy); in der Regel stehen 

beide Zahlen am Rand. Nur die erstere rührt jedoch von Epiph. selbst her, vgl. 

8. 4, 10 | συμφριτητὴς ov aus v Veorr συμφυτητὴς M. 6 t μεταβαλὼν (usca- 

βάλλων amaceph.)] lies wohl μεταβαλλομένων (ἐνεργῶν) * | ἐμυσταγώγει V M. 

7f t ἡγεῖσϑαι] lies etwa ἠρτῇσϑαι "ἢ — 9 am Rande 8 u. 4e VM 11 τοὺς τὰς 

VM | vor τὰς ein πρὸς ausradiert Veorr 18 am Rande y u. Ac VM 18 πρὸς 

τῇ --- τελευτῶντας] ἐπὶ τῇ xsqaAg τῶν παρ᾽ αὐτοῖς τελευτώντων anaceph. 16 ózoj]]- 

βαλσάμου, o aus » Veorr ὀπῶβαλσάμου M. ἀπὸ βαλσάμου anaceph. 
Epiphanius II. 1 

P299 
D214 
Ö424 

34,1 

2 

D215 



Epiphanius n» 

AL. Ὀφῖται, οἱ τὸν ὀφιν δοξάζοντες καὶ τοῦτον Χριστὸν ἡγού- 
μενοι, ἔχοντες δὲ φύσει ὁφιν τὸ ἑρπετὸν τοῦτο ἐν κίστῃ τινί. 

λη. Καϊανοὶ ὡσαύτως ἅμα τοῖς πρότερον τὸν νόμον καὶ τὸν 
λαλήσαντα ἐν νόμῳ ἀϑετοῦντες σαρχός τε ἀνάστασιν ἀρνούμενοι τὸν 

5 Κάϊν δοξάζουσι, λέγοντες αὐτὸν τῆς ἰσχυροτέρας εἶναι δυνάμεως. 
ἅμα δὲ xci τὸν Ἰούδαν ἐκϑειάζουσιν, ὁμοῦ Te καὶ τοὺς περὶ Κορὲ καὶ 
Δαϑὰν καὶ ᾿Αβειρών, ἀλλὰ καὶ τοὺς Σοδομίτας. | 

49. “Σηϑιανοί. οὗτοι πάλιν τὸν Σὴϑ' δοξάξουσι, φάσχοντες αὐ- 

τὸν εἶναι ἐκ τῆς ἄνω Mnroog, μεταμεληϑείσης ἐφ᾽ © τοὺς περὶ τὸν 

10 Kaiv προεβάλετο, εἶτα συνελϑούσης μετὰ τὸ τὸν Kaiv ἀποβληϑῆναι 

L « 

^ ^ » ) - -- » P 

xci τὸν Αβελ ἀπο,ίχτανϑῆναι τῷ ἄνω Πατρὶ καὶ καϑαρὸν σπέρμα 
τὸν Σὴϑ' ποιησάσης" ἐξ οὗπερ λοιπὸν κατήχϑη τὸ πᾶν τῶν ἀνϑρώό- 
πον γένος. καὶ αὐτοὶ δὲ ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας καὶ oca οἱ ἄλλοι 
δογματίζουσιν ἐδογμάτισαν. 

15 μ. “ἀρχοντικοί. οὗτοι πάλιν εἰς πολλοὺς ἄρχοντας τὸ πᾶν ἀνα- 

φέρουσι καὶ τὰ γενόμενα ἐκ τούτων γεγενῆσϑαι λέγουσιν" ἁλίσκονται 
δὲ καὶ ἐπὶ αἰσχρότητί τινι. σαρκὸς δὲ ἀνάστασιν ἀϑετοῦσιν καὶ 
παλαιὰν διαϑήκην διαβάλλουσιν. χέχρηνται δὲ xol παλαιᾷ καὶ νέᾳ 
διαϑήκχῃ, Exaoınv λέξιν εἰς τὸν ξαυτῶν νοῦν μεϑοδεύοντες. 

20 πα. Κερδωνιανοί, οἱ ἀπὸ Κέρδωνος (tod) ἀπὸ Ἡρακλέωνος δια- 
δεξαμένου τὴν μετοχὴν τῆς πλάνης, προσϑέντος δὲ τῇ ἀπάτῃ ὃς 
ἀπὸ τῆς Συρίας εἰς Ῥώμην μεταναστὰς τὸ κχήρυγμα αὐτοῦ ἐξέϑετο 

ἐν χρόνοις Ὑγίνου ἐπισχόπου. δύο δὲ ἀρχὰς κηρύττει οὗτος ἐναν»- 

V M anaceph. 

165 u.25 VM | Ὀφῖται -4- Ὀφῖταί εἰσιν M nachgetragen V corr 9 φύσει 

ὄφιν < anaceph. | τοῦτο — V M 3 £ u. Ay VM | Καϊανοὶ + xoi Kotavol 

M nachgetragen Veorr | τοῖς] ταῖςω VM 5 εἶναι < anaceph. 6 xai? oben 

drüber Veorr | τοὺς] τοῖς M 7 Aßnoov VM 8c u 49 VM 9 ἐχ τῆς 

— μεταμεληϑείσης] ἐκ μεταμελείας τῆς ἄνωϑεν μητρὸς anaceph. | ἐφ᾽ ᾧ ἢ ἐφ᾽ 

4 VM 91 ἐφ᾽ ᾧ -- προεβάλετο, εἶτα — anaceph. 10 συνελϑούσης getilgt V corr 

— M | τὸ < anaceph. | ἀποβληϑῆναι < anaceph. 11 ἀποχτανϑῆναι + συν- 

ελϑούσης M nachgetragen Vecor 12 πᾶν τῶν ἢ πάντων V M. anaceph. 14 vor 

ἐδογμάτισαν + καὶ αὐτοὶ anaceph. 15 Cu.u VM | πολλὰς ἀρχὰς anaceph. 

16 λέγουσιν < anaceph. 18 μεταβάλλουσι anaceph. | χαὶΐ < anaceph. 

19 ἑχάστην λέξιν aus ἑχάστη λέξει V corr 20 z u. μα M | (rot) ἀπὸ * ἀπὸ VM 

τοῦ statt ἀπὸ anaceph. | Ἡρακλείου, M — 90f διαδεξαμένου Pet.] δεξάμενοι V M 

διαδεξάμενοι anaceph. 21 προσϑέντος — ἀπάτῃ < anaceph. | Og aus ὡς Veorr 

21f 0c — ἐπισχόπου] ἀπὸ δὲ ... μεταναστάντος xai ... ἐχϑεμένου anaceph. 

23 Ὑγιεινοῦ M. | δὲ oben drüber V eorr 

91 

98, 1 

P230 



Anacephalaeosis von Tom. 3 3 

, ) , \ Ey \ \ \ Phu C , - 
τίας ἀλλήλαις, μὴ | εἶναι δὲ τὸν ἄριστον γεννητον" ouoíoc TE νεχρῶν 
2 , ) ἘΞ 1 

ἀνάστασιν ἀϑετεῖ xal τὴν παλαιὰν διαϑήκην. 
3 xz) c \ ’ ς , 
uß. Μαρχιωνισταί. Μα͵αρκίων ὁ ἀπὸ Πόντου ὁρμώμενος ἐπισκό- 

\ 3 c? , \ , ODE, \ Ense CIS 
που μὲν ἣν υἱὸς, φϑείρας δὲ παρϑένον ἀπέδρα διὰ τὸ ἐξεῶσϑαι vxo 

AE. \ > - , > 

τοῦ ἰδίου πατρὸς ἀπὸ τῆς ἐχκλησίας, ἀνελϑών vs eis Ῥώμην καὶ al- 
’ 2273 - τὰ τήσας μετάνοιαν τοὺς xat ἐχεῖνο καιροῦ κα καὶ μὴ τυχών, ἐπαρϑεὶς 

E ’ d > > , 
κατὰ τῆς πίστεως ἐδογμάτισε, τρεῖς ἀρχὰς εἰσηγησάμεγος, ἀγαϑὸν TE 
καὶ δίχαιον καὶ φαῦλον, εἶναί τε τὴν καινὴν διαϑήκην ἀλλοτρίαν τῆς 

E = S oz * » ^7 > = 
παλαιᾶς καὶ τοῦ ἐν αὐτῇ λαλήσαντος. ἀνάστασιν σαρχὸς ἀϑετεῖ, 

, 2 r > \ , x \ \ 
10 βάπτισμα δίδωσιν οὐ μονον Ev, ἀλλὰ xol δύο καὶ τρία μετὰ TO παρα- 

20 

ΤῸ € \ * - ’ , »r 2 2 Er 

πεσεῖν᾽ ὑπὲρ δὲ τῶν τεϑνεώτῶων χατηχουμένων ἄλλοι παρ αὑτοῖς 
, 2 - "S EY N 2 , - M , 

βαπτίζονται. ἀδεῶς δὲ καὶ γυναιξὶν ἐπιτρέπει δῆϑεν λουτρον διδόναι. 
= 2 jS 2 ς - , 
Uy. Δουχιανισταί. Λουχιανὸς τις ἀρχαῖος, ovy ὁ νῦν ἔν χρόνοις 

- J , ’ 

Κωνσταντίνου γενόμενος, πᾶντα κατὰ Magxiova ἐδογμάτισεν, ἕτερα 
— * x , P) Ἁ -ν P , 

δὲ παρὰ τὸν Μαρκίωνα καὶ αὐτὸς δῆϑεν περισσοτέρως δογματίζει. | 

ud. ᾿4πελληϊανοί. xci οὗτος ὁ ᾿Απελλῆς τὰ ὅμοια αρκίωνι καὶ 
“ουκιανῷ κακίζει τὴν πᾶσαν ποίησιν καὶ τὸν πεποιηκότα. οὐχ ὁμοίως 

δὲ τούτοις τρεῖς ἀρχὰς εἰσηγήσατο, ἀλλὰ μίαν μὲν ἀρχὴν καὶ ἕνα ϑεόν, 
ὄντα ἀνώτατον xol ἀχατονόμαστον, αὐτὸν δὲ τὸν ἕνα πεποιηκέναι 
ἄλλον. καὶ οὗτος ὁ γεγονώς, πονηρὸς εὑρεϑείς, ἐποίησεν ἐν τῇ αὐτοῦ 
᾿φαυλότητι τὸν χόσμον. 

μξ. Σευηριανοί. Σευῆρος πάλιν τις τῷ ᾿Δπελλῇ συνεπόμενος | τὸν ; 
\ 35 2 , s a » Ir - - 

μὲν οἶνον ἀποβαλλεται καὶ τὴν ἄμπελον, Ex τε τοῦ δραχοντοειδοῦς 
zm ἃ - - , ’ 2 ? 7, 

Σατανᾶ xoi γῆς μυϑολογῶν ztquxévat, συνελϑοντῶν ἀλλήλοις. τὴν 

M anaceph. 

1 ἀλλήλαις < anaceph. 2 ἀϑετῶν anaceph. | χαὶ + τὰ χατὰ V 

8 9 u.ug VM | ὁ] οὗτος anaceph. 5 re] δὲ anaceph. | ἐν τῇ Ῥώμῃ anaceph. 

6 * (πρεσβυτέρους * 10 xai δύο«--“,Υ0ὙΜ 11 ἄλλοι --- βαπτίζονται] ἑτέρους 

βαπτίζει anaceph. 19 δὲ < anaceph. | δῆϑεν < anaceph. 13 z u. uy VM 

14 xarà + τὸν anaceph. 1}4 ἕτερα δὲ] πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἕτερά τινα M. πρὸς 

δὲ τούτοις καὶ nachgetragen, τινὰ auf Rasur statt de V corr 15 περισσότερον 

anaceph. 17 χακίζει] δογματίζει, κακίζων anaceph.; τὰ ὅμοια ist adverbial ge- 

braucht, vgl. S. 4, 8 18 τρεῖς ἀρχὰς εἰσηγήσατο] δογματίζει καὶ τρεῖς ἀρχὰς 

anaceph. | μὲν -- anaceph. 19 ἀχατοινόμαστον, o aus ὦ Veorr | τὸν ἕνα 

- anaceph. 90 οὗτος ὁ γεγονὼς] αὐτὸς ὁ γενόμενος anaceph.; lies viell. οὗτος ὁ 

(δι᾿ αὐτοῦ) ysyovóc* | &» <amaceph. | &avrodanaceph. 22 ιβὰ. ae VM | 

τις πάλιν anaceph. 23 τε] δὲ anaceph. 94 Σατᾶν anaceph. | συνελθόντων 

ἀλλήλοις < anaceph. 
1" 

D 216 

ID 



10 

4 Epiphanius 

TE γυναῖχα παραιτεῖται, φάσκων ἀριστερᾶς δυνάμεως αὐτὴν ὑπάρχειν. 
ὀνομασίας τέ τινας ἀρχόντων καὶ βίβλους | τινὰς ἀποχρύφους παρεισ- ὃ D217 
ἄγει. τὰ ὅμοια δὲ ταῖς ἄλλαις τὴν σαρκὸς ἀνάστασιν ἀϑετεῖ καὶ 

παλαιὰν διαϑήκην. 
uc. Τατιανοί. οὗτος συνήχμασεν Ἰουστίνῳ τῷ μάρτυρι τῷ ἁγίῳ, 46 

τῷ καὶ φιλοσόφῳ. μετὰ δὲ τὴν τοῦ μάρτυρος καὶ φιλοσόφου Tov- 

στίνου τελευτὴν προσεφϑάρη τοῖς τοῦ Μαρχίωνος δόγμασιν μαϑη- 

τευϑεὶς τῷ αὐτῷ, τὰ τε ἴσα αὐτῷ ἐδογμάτισεν xol ἕτερα προσϑεὶς 
παρ᾽ ἐχεῖνον. ἐλέγετο δὲ ἀπὸ Μεσοποταμίας ὁρμᾶσϑαι. | id 

Ταῦτα τὰ χεφάλαια τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν τριῶν τόμων τοῦ 
κατὰ τεσσαράχοντα ἕξ αἱρέσεων. 

M anaceph. 

1 τε < anaceph. | παραιτεῖται φάσχων — anaceph. 2 τε] δὲ anaceph. 

| βιβλία τινὰ ἀπόχρυφα anaceph. 5 ıy u. us VM | Τατιανοὶ + Τατιανὸς 

anaceph. | συνήχμασεν + μὲν anaceph. 6 τῷ zul φιλοσόφῳ < anaceph. 

6f Ἰουστίνου τελευτὴν xal φιλοσόφου M 7f μαϑητευϑεὶς + δὲ anaceph. 

8 ἕτερα προσϑεὶς] πάλιν ἕτερα VM 96 — M 



Κατὰ Μαρχωσίων ıd, τῆς δὲ ἀκολουϑίας Ad. 

Maoxos δέ τις, ἀφ᾽ οὗπερ οἱ Μαρκώσιοι καλούμενοι, ἀπὸ τού- 
τῶν ὁρμώμενος xoi ἕτερα παρὰ τούτους τολμήσας κακὰ τῷ κόσμῳ 
ἐξήμεσε᾽ τούτους γὰρ διαδέχεται τοὺς περὶ Σεκοῦνδον καὶ Erıyavn καὶ 
Πτολεμαῖον καὶ Οὐαλεντῖνον, εἰς περισσοτέραν δὲ ἀγυρτώδη συνάϑροι- 

ow ἐπήρϑη. γύναια γὰρ καὶ ἄνδρας παρ᾽ αὐτοῦ πεπλανημένα TE xal 
πεπλανημένους ἐπηγάγετο, ὑποληφϑεὶς ὁ ἐλεεινὸς διορϑωτὴς εἶναι 

τῶν προειρημένων ἀπατεώνων, μαγικῆς ὑπάρχων χυβείας ἐμπειρότα- 
τος. ἀπατήσας δὲ τοὺς προεξιρημένους πάντας xai τὰς προειρημένας 

10 προσέχειν αὐτῷ oc γνωστικωτάτῳ καὶ δύναμιν τὴν μεγίστην ἀπὸ 
τῶν ἀοράτων καὶ ἀκατονομάστων τόπων ἔχοντι, ὡς πρόδρομος ὧν 
ἀληϑῶς τοῦ ᾿Αντιχρίστου ἀποδέδεικται. τὰ γὰρ ᾿Αναξιλάου παίγνια 
τῇ τῶν λεγομένων μάγων πανουργίᾳ συμμίξας, δι᾿ αὐτῶν φαντάζων 
τε καὶ μαγεύων, εἰς ἔκπλήξι» τοὺς Jl; ὁρῶντάς TE χαὶ πειθομένους 

15 αὐτῷ περιέβαλεν, ὡς καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔτι xal εἰς δεῦρο τοῦτο ἐπι- 

τελοῦσιν. οἱ δὲ τὰ ἀπὸ περιδργίας » ὁρῶντες δοκοῦσι δυνάμεις τινὰς 
ἐν χερσὶν αὐτοῦ ἐπιτελεῖσϑαι καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ταῦτα ποιούντων. 
τὸν γὰρ νοῦν xci αὐτοὶ ἀπολέσαντες οὐχ ὁρῶσι, μὴ γινώσκοντες δο- 
χκιμᾶσαι, ὅτι ἀπὸ μαγείας ἡ σύστασις τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ παιγνίου ὡς 

90 ἔπος εἰπεῖν ἐπιτελεῖται. αὐτοὶ γὰρ ἐμβρόντητοι παντάπασι γεγόνα- 
σιν, ὑπαχϑέντες κακῇ τινε ὑπονοίᾳ. φασὶ γὰρ τρία ποτήρια λευκῆς 
ὑάλου παρ᾽ αὐτοῖς ἑτοιμάζεσθαι χεχραμένα λευχῷ οἴνῳ καὶ ἐν τῇ 

τῇ νομιζομένῃ εὐχαριστίᾳ, μετα- 

οι 

NUM 6—16 fast wörtlich nach Irenaeus adv. haer. I 13, 1; I 114f Harvey 

(= lat.); vgl. auch Hippolyt refut. VI 39, 1; S. 170, 11—14 Wendland 

1 Überschrift χατὰ Παρχωσίων ιὃ 7 xol τριαχοστὴ τετάρτη V M. 4 Ἐπι- 

φανῆ!!!, v wegradiert Veorr 6 meg] óm statt παρ᾽ Veorr óm M 8 vor μαγι- 

uns + (Gre)? * rn éxacollvoutorov, o aus  Veorr | ἔχοντι aus ἔχων τι 

V eorr 12 ᾿Ανᾳξιλάου, « auf Rasur V cor 18 vor τῇ zwei Buchstaben aus- 

radierbt V — 15 ἀπ᾿ ἢ óm VM — 16 « (óouousva) * 

1,1 

0432 



θ Epiphanius 

βάλλεσθαι εὐθύς, τὸ μὲν ἐρυϑρὸν x ὡς αἷμα, τὸ δὲ πορφύρεον, τὸ 

δὲ χυάνεον. 
᾿γὼ τοίνυν ἵνα un εἰς δεύτερον κάματον ἑαυτὸν ἐπιδῶ, ἀρχε- 

σϑῆναι δεῖν ἡγησάμην τοῖς ἀπὸ τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου 

5 Εἰρηναίου κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ Maoxov xal τῶν ἐξ αὐτοῦ ὁρμωμένων 

πραγματευϑεῖσιν, ἅτινα ἐνταῦϑα πρὸς ἔπος ἐκϑέσϑαι ἐσπούδασα, καὶ 

ἔστιν τάδε. φάσχει γὰρ αὐτὸς Εἰρηναῖος ὁ ἅγιος ἐν τῷ ὑποφαίνειν 

τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν γενόμενα, λέγων οὕτως" 

EK TON TOY ATIOY EIPHNAIOY. 

10 Ποτήρια οἴνῳ χεχραμένα προσποιούμενος εὐχαριστεῖν xal ἐπὶ πλέον 2 
ἐχτείνων τὸν λόγον τῆς ἐπιχλήσεως πορφύρεα χαὶ ἐρυϑρὰ ἀναφαίνεσθαι 
ποιεῖ, ὡς δοχεῖν τὴν ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὰ ὅλα Χάριν τὸ αἷμα τὸ ἑαυτῆς 
στάζειν ἐν τῷ ἐχείνου ποτηρίῳ διὰ τῆς ἐπικλήσεως αὐτοῦ xal ὑπεριμείρε- 
σϑαι τοὺς παρόντας ἐξ ἐχείνου γεύσασϑιαι τοῦ πόματος, ἵνα xal εἰς αὐτοὺς 

15 ἐπομβρῆσῃ 9% διὰ τοῦ μάγου τούτου χλῃζομένη Χαρις. πάλιν δὲ γυ- 

γαιξὶν ἐπιδοὺς ἐχπόματα χεχραμένα αὐτὰς εὐχαριστεῖν | ἐγχελεύεται παρε- 
στῶτος αὐτοῦ. χαὶ τούτου γενομένου; αὐτὸς ἄλλο ποτήριον πολλῷ μεῖζον 
ἐχείγου, οὗ ἡ ἐξηπατημένη ηὐχαρίστησε, προσενεγχὼν χαὶ μεταχενώσας 
ἀπὸ τοῦ μιχροτέρου τοῦ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ηὐχαριστημένου εἰς τὸ ὑπ᾽ αὖ- 

20 τοῦ χεχομισμένον κα ἐπιλέγων ἅμα οὕτως »ἡ πρὸ τῶν ὅλων, Y) ἀνεννόητος 
χαὶ ἄρρητος Χάρις πληρώσαι cou τὸν ἔσω ἄνθρωπον xai πληϑύναι ἐν σοὶ 
τὴν γνῶσιν αὐτῆς, ἐγχατασπείρουσα τὸν χόχχον τοῦ σινάπεως εἰς τὴν 
ἀγαϑὴν γῆν«. | χαὶ τοιαῦτά τινα εἰπὼν xol ἐξοιστρήσας τὴν ταλαίπωρον 
ϑαυματοποιὸς ἀνεφάνη, τοῦ μεγάλου πληρωϑέντος Ex τοῦ μιχροῦ ποτηρίου, 
ὥστε χαὶ ὑπερεχχεῖσθαι ἐξ αὐτοῦ. χαὶ ἄλλα τινὰ τούτοις παραπλήσια 
ποιῶν ἐξηπάτησε πολλοὺς xai ἀπαγήοχεν ὀπίσω αὐτοῦ. 

IND σι 

22 ἢ vgl. Matth. 13, 31 u. 8 

V M  Á9ffIrenaeus adv. haer. I 13, 2ff; 1.116 Ε΄ Harvey (s lat.), vgl. Hippolyt 

refut. VI 39, 21; S. 170, 14ff Wendland | 

1 » (γινόμενον) * 4 δεῖν angeflickt V corr 7 αὐτὸς Pet.] αὐτοῖς V M. 

8 γενόμενα λεγόμενα V M. 10 ποτήρια οἴνῳ χεχραμένα] pro calice enim vino 

mizto lat. 12 ποιεῖ Ausgg.] noıew VM 13 ἐχείνω V 18 f ὑπεριμείρεσθαι 

Ausgg.] ὑπερομείρεσϑαι, tip auf Rasur Veorr ὑπερομείρεσϑαι M. 15 δὲ < lat. 

19 εὐχαριστημένου V 20 χεχομισμένον Ausgg.] χεχοσμημένον V M. allatus lat. 

| χκεχομισμένον + multo maiorem lat. | * alte Lücke; ergänze wohl (εύχαρι- 

στεῖ * | ἅμα] statim lat. | ἡ -- Hipp. 98 τὴν ταλαίπωρον] Alam infelicem 

lat. 24 μεγάλου + calix lat. 26 ἀπαγείοχεν V M 

t3 τῷ n2 μ eo 

4 P234 
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Panarion haer. 34, 1, (—2, 11 (Marcus) 7 

Eixóg δὲ αὐτὸν χαὶ δαίμονά τινὰ πάρεδρον ἔχειν, OU οὗ αὐτός τε 

προφητεύειν δοχεῖ nal ὅσας ἀξίας ἡγεῖται (γενέσθαι) μετόχους τῆς χάριτος 
αὐτοῦ προφητεύειν ποιεῖ. μάλιστα γὰρ περὶ γυναῖκας ἀσχολεῖται χαὶ τού- 
τῶν τὰς εὐπαρύφους xai περιπορφύρους χαὶ πλουσιωτάτας, ὃς πολλάκις 

ὑπάγεσϑαι πειρώμενος, χολαχεύων φησὶν αὐταῖς »μεταδοῦναί σοι ϑέλω 

τῆς ἐμῆς Χάριτος, ἐπειδὴ ὃ πατὴρ τῶν ὅλων τὸν ἄγγελόν σου διὰ παντὸς 
βλέπει πρὸ προσώπου : αὐτοῦ. 6 δὲ τόπος τοῦ Μεγέϑους ἐν ἡμῖν dott 
δεῖ ἡμᾶς εἰς τὸ ἕν χαταστῆναι. λάμβανε πρῶτον ἀπ᾽ ἐμοῦ nal OU ἐμοῦ 
τὴν Χάριν. εὐτρέπισον σεαυϊτὴν ὡς νύμφη ἐχδεχομένη τὸν νυμφίον ἑαυτῆς, 
(yx ἔσῃ ὃ ἐγὼ xai ἐγὼ ὃ σύ. χαϑίδρυσον ἐν τῷ νυμφῶνί σου τὸ σπέρμα 
τοῦ φωτός. λάβε παρ᾽ ἐμοῦ τὸν νυμφίον xai χώρησον αὐτὸν wal χωρή- 
iu ἐν αὐτῷ. ἰδού, Y) Χάρις κατῆλθεν ἐπὶ cé: ἄνοιξον τὸ στόμα. σου 
Kal προφήτευσον. τῆς δὲ γυναικὸς ἀποχρινομένης »οὗὐ προεφήτευσα 

πώποτε «xi οὐκ οἶδα προφητεύεινς, ἐπιχλήσεις τινὰς ποιούμενος ἐχ δευ- 
τέρου εἰς χατάπληξιν τῆς ἀπατωμέϊνης φησὶν αὐτῇ »ἄνοιξον τὸ στόμα σου 
(xal) λάλησον ὅ τι δήποτε καὶ προφητεύσεις«. ἣ δὲ χαυνωϑεῖσα xal 
χεπφωϑεῖσα ὑπὸ τῶν προειρημένων, διαϑερμανθεῖσα τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῆς 
προσδοχίας τοῦ μέλλειν αὐτὴν προφητεύειν, τῆς χαρδίας πλέον τοῦ δέοντος 

παλλούσης, ἀποτολμᾷ λαλεῖν ληρώδη xai τὰ τυχόντα, πάντα χενῶς xal 
τολμηρῶς, ἅτε ὑπὸ χενοῦ τεϑερμαμμένη πνεύματος (xac 6 χρείσσων 
ἡμῶν ἔφη περὶ τῶν τοιούτων {(προφητῶν», ὅτι τολμηρὸν xal ἀναιδὲς ψυχὴ 

χενῷ ἀέρι ϑερμαινομένη) xal ἀπὸ τούτου λοιπὸν προφήτιδα ἑαυτὴν ὕπο- 
λαμβάνει xai εὐχαριστεῖ Μάρχῳ τῷ ἐπιδιδόντι τῆς ἰδίας χάριτος αὐτῇ xai 
ἀμείβεσθαι αὐτὸν πειρᾶται, οὐ μόνον χατὰ τὴν τῶν ὑπαρχόντων δόσιν 
(ὅϑεν xai χρημάτων πλῆϑος πολὺ συναγήοχεν), ἀλλὰ wei κατὰ τὴν τοῦ 

M lat. (Hipp. bis Z. 3) 

9 {γενέσϑαιν ἢ fier? lat. 8: xal τούτων τὰς] et hoc circa eas lat. 4 περι- 

qooqvgov; V M. 5 μεταδοῦναί σοι] participare te lat. 6 τῆς ἐμῆς] ex mea lat. 

7 τοῦ μεγέϑους] fuae magnitudinis lat. 8. δεῖ Ausgg.] δι’ V M oportet lat. | εἰς 

τὸ ἕν χαταστῆγαι (καταντῆσαι Jül.)*, vgl. S. 8, 2] εἰς τὸ ἐγκαταστῆσαι V M in unum 

convenirelat. 10 ἔσῃ oben drüber Veorr 18 προεφήτευσα, προε auf Rasur Veorr 

16 (xai) *] et lat. 16f xoi χεπφωϑεῖσα nachgetragen V corr 17 ὑπὸϊ u. 3] 

lies ἀπὸ * 18 χαρδίας + eius lat. | πλέον] multo plus lat. 20 χεγοῦ 

« lat. 21 ἔφη] exequitur lat. | (moogmrov) *] prophetis lat. | τολμηρὸν καὶ 

ἀναιδὲς] audax et inverecunda est lat.; lies viell. τολμηρὸν xal ἀναιδές (v0) * 

29 vor xev + quasi lat. | ἀπὸ τούτου λοιπὸν] exinde lat. 22 ὑπολαμβάνει 

Pet.] μεταλαμβάνει V M. putat lat. 24 πειρᾶται] gestit lat. | uövo//v, o aus ὦ 

Veor | τῶν ὑπαρχόντων] substantiae suae lat. 25 συναγήοχεν ἢ] avverijvoxev 

V M collegit lat. 

0434 
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S Epiphanius 

σώματος χοινωνίαν, χατὰ πάντα ἑνοῦσθαι αὐτῷ προϑυμουμένη, ἵνα σὺν 
αὐτῷ χατέλϑῃ εἰς τὸ ἕν. | | | 

Ἤδη δὲ τῶν πιστοτέρων τινὲς γυναικῶν τῶν ἐχουϊσῶν τὸν φόβον τοῦ 12 P235 
ϑεοῦ χαὶ μὴ ἐξαπατηϑεισῶν, ἃς ὁμοίως ταῖς λοιπαῖς ἐπετήδευσε παρα- 

5 πείϑειν χελεύων αὐταῖς προφητεύειν, [xot] χαταφυσήσασαι χαὶ χαταϑεμα- 

τίσασαι αὐτὸν ἐχωρίσθησαν τοῦ τοιούτου T ϑιάσου, ἀχριβῶς εἰδυῖαι ὅτι 18 
προφητεύειν οὐχ ὑπὸ Μάρχου τοῦ μάγου ἐγγίνεται τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ 
oig ἂν ὃ ϑεὸς ἄνωϑεν ἐπιπέμψῃ τὴν χάριν αὐτοῦ, οὗτοι ϑεόσδοτον ἔχουσι 

τὴν προφητείαν χαὶ τότε λαλοῦσιν ἔνϑα χαὶ ὁπότε ϑεὸς βούλεται, ἀλλ᾽ 
10 οὐχ ὅτε Μάρχος χελεύει. τὸ γὰρ χελεῦον τοῦ χελευομένου μεῖζόν τε χαὶ 14 

χυριώτερον, ἐπεὶ τὸ μὲν προηγεῖται, τὸ δὲ ὑποτέταχται. εἰ οὖν Μάρχος 

μὲν χελεύει Y| ἄλλος τις, ὡς εἰώϑασιν ἐπὶ τοῖς δείπνοις (ἀπὸ, τοῦ χλήρου 

οὗτοι πάντοτε παίζειν xai ἀλλήλοις ἐγχελεύεσϑιαι τὸ προφητεύειν χαὶ πρὸς 
τὰς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἑαυτοῖς μαντεύεσθαι, ἔσται ὁ χελεύων μείζων TE χαὶ 

15 χυριῴτερος τοῦ προφητιχοῦ πνεύματος, ἄνθρωπος (v, ὅπερ ἀδύνατον. D221 
ἀλλὰ τοιαῦτα χελευόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν πνεύματα xai λαλοῦντα, ὁπότε βού- 15 . 

λονται αὐτοί, ἐπίγεια wai ἀδρανῆ ἐστι, τολμηρὰ δὲ «x«i ἀναιδῆ, ὑπὸ τοῦ. 
Σατανᾶ ἐχπεμπόμενα πρὸς ἐξαπάτησιν χαὶ ἀπώλειαν τῶν μὴ εὔτονον τὴν 
πίστιν ἣν Am ἀρχῆς διὰ τῆς ἐχχλησίας παρέλαβον φυλασσόντων. | 0436 

20 9. Ὅτι δὲ φίλτρα xal ἀγώγιμα πρὸς τὸ χαὶ τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἐνυ- 9, 1 
βρίζειν ἐμποιεῖ οὗτος ὁ Μάρχος ἐνίαις τῶν γυναικῶν, εἰ χαὶ μὴ πάσαις, 
αὗται πολλάχις ἐπιστρέψασαι εἰς τὴν ἐχχλησίαν τοῦ ϑεοῦ ἐξωμολογήσαντο, 
χαὶ χατὰ τὸ σῶμα ἠχρειῶσϑαι ὕπ᾽ αὐτοῦ xai ἐρωτικῶς πάνυ αὐτὸν πεφι- 
ληχέναι"' ὥστε xol διάχονόν τινὰ τῶν ἐν τῇ Acta [τῶν] ἡμετέρων ὕπο- 2 
δεξάμενον αὐτὸν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ περιπεσεῖν ταὐτῃ τῇ συμφορᾷ, τῆς 
γυναικὸς αὐτοῦ εὐειδοῦς ὑπαρχούσης Aal τὴν γνώμην xol τὸ σῶμα δια- 
φϑαρείσης ὑπὸ τοῦ μάγου τούτου xal ἐξαχολουϑ'ησάσης αὐτῷ πολλῷ χρόνῳ᾽ 

n2 e 

V M lat. 

1 vor xar&--et lat. | προϑυμουμένη] cupitlat. lies ποϑουμένη ἡ * 8 πι- 

στοτέρων᾽ Ausgg.] προτέρων V M fidelissimis lat. 5 [xai] *] — lat. 6 ϑειά- 

σου, £L aus ı Veorr | τοῦ τοιούτου T ϑιάσου] ab hwiusmodi insano, qui se divi- 

num spirare simulabat lat.; lies etwa ἀπὸ τοῦ τοιούτου γόητος, ϑεῖόν τι mvésw 

προσποιουμένου * 12 (ἀπὸ) τοῦ κλήρου Ἢ sortibus lat. 18 πάντοτε] omnes 

lat. 14 vor ξαυτοῖς + eos lat. 16 τοιαῦτα + quidem lat. 17 ἐπίγεια ἢ] 

ἐπίσαϑρα, σαϑο auf Rasur Veorr ἐπίσαϑρα M terreni lat. 20 ὅτι δὲ] adhuc 

etiam lat. | vor φίλτρα + οἱ lat. | πρὸς τῷ V 21 ἐμποιεῖ] efficit lat. | οὗτος 

0] hie édem lat. 28 ἠχρειῶσϑαι ..... καὶ ἐρωτικῶς] exterminatas .. . velut cupidine 

et inflammatas lat. 24 [τῶν] Ὁ 25 ταύτῃ τῇ] hu?usmod? lat. | vor τῆς + nam lat. 
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Panarion haer. 34, 2, 11—3, 10 (Marcus) 9 

ἔπειτα μετὰ πολλοῦ χόπου τῶν ἀδελφῶν ἐπιστρεψάντων αὐτήν, τὸν ἅπαντα ἃ 
χρόνον ἐξομολογουμένη διετέλεσε, πενθοῦσα xal ϑρηνοῦσα ἐφ᾽ 7| ἔπαϑεν 
ὑπὸ τοῦ μάγου διαφϑορᾷ. 

Καὶ μαϑ'ιηταὶ δὲ αὐτοῦ τινες περιπολίζοντες ἐν τοῖς αὐτοῖς, ἐξαπα- 

τῶντες γυναιχάρια πολλὰ διέφϑειραν, τελείους ἑαυτοὺς ἀναγορεύοντες, ὡς 
4 

μηδενὸς δυναμένου ἐξισωϑ'ῆναι τῷ μεγέϑει τῆς γνῴσεως αὐτῶν, | μηδ᾽ ἂν P236 
Παῦλον μηδ᾽ ἂν Πέτρον εἴπῃς μηδ᾽ ἄλλον τινὰ τῶν ἀποστόλων, ἀλλὰ 
πλείω πάντων ζἑαυτοὺς» ἐγνωκέναι xol τὸ μέγεϑος τῆς γνώσεως τῆς ἀρρή- 
τοῦ δυνάμεως μόνους χαταπεπωχένα:, εἶναί τε αὐτοὺς ἐν ὕψει ὑπὲρ πᾶσαν 

δύναμιν. διὸ xal ἐλευϑέρως πάντα πράσσειν, ψνηδένα ἐν μηδενὲ φόβον 
ἔχοντας. διὰ γὰρ τὴν ἀπολύτρωσιν ἀκρατήτους (TE) καὶ ἀοράτους γίνεσϑαι 
τῷ χριτῇ. εἰ δὲ xai ἐπιλάβοιτο αὐτῶν, παραστάντες αὐτῷ μετὰ τῆς ἀπο- 
λυϊτρώσεως τάδε εἴποιεν: »ὦ πάρεδρε ϑεοῦ xai μυστιχῆς πρὸ αἰώνων 
Σιγῆς, T ἣν τὰ Μεγέϑη διὰ παντὸς βλέποντα τὸ πρόσωπον τοῦ llocpóc, 

5 ὁδηγῷ σοι xai προσαγωγεῖ χρώμενα, ἀνασπῶσιν ἄνω τὰς αὐτῶν μορφάς, 
ἃς ἡ μεγαλότολμος ἐχείνη φαντασιχσϑεῖσα διὰ τὸ ayadıov τοῦ ΠΠροπάτορος 
προεβάλετο ἡμᾶς τὰς εἰκόνας T τότε ἐνθύμιον τῶν ἄνω ὡς ἐνύπνιον ἔχουσα --- 
ἰδοὺ 6 χριτὴς ἐγγὺς καὶ 6 χῆρυξ με χελεύει ἀπολογεῖσθαι" σὺ δέ, ὡς ἐπι- 
σταμένη τὰ ἀμφοτέρων, τὸν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἡμῶν λόγον ὡς ἕνα ὄντα τῷ 
χριτῇ παράστησον«κ. ἡἣ δὲ Μήτηρ ταχέως ἀκούσασα τούτων τὴν “Ομηριχὴν 
᾿Αἴδος χυνέην αὐτοῖς περιέϑηχκε πρὸς τὸ ἀοράτως ἐχφυγεῖν τὸν χριτὴν xod 
παραχρῆμα ἀνασπάσασα αὐτοὺς εἰς τὸν νυμφῶνα εἰσήγαγε x«i ἀπέδωχε 
τοῖς ἑαυτῶν νυμφίοις. 

Τοιαῦτα δὴ λέγοντες nal πράττοντες nal ἐν τοῖς xoa ἡμᾶς χλίμασι 
τῆς Ῥοδανουσίας πολλὰς ἐξηπατήχασι γυναῖχας, αἵτινες χεχαυτηριασμέναι 
τὴν συνείδησιν αἱ μὲν χαὶ εἰς φανερὸν ἐξομολογοῦνται, αἱ δὲ δυσωπούμεναι 

20 vgl. E 844 — 25} vgl. I Tim. 4, 2 

M lat. 

3 διαφϑορα }}. v wegradiert V eorr wd 22. und aus... vel lat. 

8 (ξαυτοὺς) Dind.] se lat. 9 δυνάμεως] δυναμένους M | vs) autem lat. 

Pls οὐ: δ lat. 19 μυστιχῆς + $ws lat. | αἰώνων Ausgg.] αἰῶνος 

V M aeonon lat. 14 + Jv] quam lat. alter Fehler für (di) ἧς * 15 προσα- 

γωγεῖ, εἴ aus 7 Veorr προσαγωγῆμ | χρώμεθα V | ἀνασπῶσιν] abstrahunt lat. 

16 φαντασιασϑεῖσα, σιασϑεῖ auf Rasur V eorr 17 T τὰς sixóvac] magnes illo- 

rum lat. alter Fehler für zart’ εἰκόνα (αὐτῶν, *, vgl. Irenaeus adv. haer. 1 4, 5; 

I41Harvey (= Epiph. haer. 31, 17, 14; 1 412, 20) | 1 τότε] tunc lat.; alter Fehler 

für có rc * 19 τὰ ἀμφοτέῤων « lat; lies τὰ ἀμφοτέρων (ἡμῶν) Ὁ * | ὑπὲρ 

«— lat. 23 ἑαυτοῦ aus ἑαυτῶν Veorr ἑαυτοῦ M 24 δὴ] autem lat. 25 óo- 

davdvolas, n oben drüber Veorr 26 δυσωπούμεναι + (μὲν) ἡ, vgl. nachher de 

5 

6 
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τοῦτο ἡσυχῆ δέ πως ἑαυτὰς x, ἀπηλπικυῖαι τῆς ζωῆς τοῦ ϑεοῦ ἔνιαι μὲν 
εἰς τὸ παντελὲς ἀπέστησαν, ἔνιαι δὲ ἐπαμφοτερίζουσι χαὶ τὸ τῆς παροιμίας 

πεπόνϑασι, μῆτε ἔξω μήτε ἔσω | οὖσαι, ταύτην ἔχουσαι τὴν ἐπικαρπίαν 
τοῦ σπέρματος τῶν τέχνων τῆς γνώσεως. 

Οὗτος (οὖν 6) Μάρχος μήτραν χαὶ ἐχδοχεῖον τῆς Κολορβάσου Σιγῆς 
αὑτὸν μονώτατον γεγονέναι λέγων, ἅτε μονογενὴς ὑπάρχων, αὐτὸ τὸ τοῦ 

Ὑστερήματος (σπέρμα) χατατεϑὲν εἰς αὐτὸν ὧδέ πως ἀπεχύῆησεν. αὐτὴν 
τὴν πανυπερτάτην ἀπὸ τῶν ἀοράτων wal ἀχατονοινάστων τόπων τετράδα 
χατεληλυϑέναι σχήματι γυναιχείῳ πρὸς αὐτὸν (ἐπειδή, φησί, τὸ ἄρρεν αὖ- 

τῆς ὃ κόσμος φέρειν οὐχ ἠδύνατο) xai μηνῦσαι αὑτήν, τίς ἦν, xal τὴν τῶν 
πάντων γένεσιν, | ἣν οὐδενὶ πώποτε οὐδὲ ϑεῶν οὐδὲ ἀνθρώπων ἀπεχάλυψε, 
τούτῳ μονωτάτῳ | Σιηγήσασϑαι οὕτως εἰποῦσαν " ὅτε τὸ πρῶτον ὁ Ila- 
hp, (οὗ οὐκ ἔστιν πατὴρ) οὐδείς, ὃ ἀνεννόητος xol ἀνούσιος, ὃ ψνῆτε ἄρρεν 
μήτε ϑῆλυ, ἠθέλησεν αὐτοῦ τὸ ἄρρητον ῥητὸν γενέσθαι χαὶ τὸ ἀόρατον 
μορφωϑῆναι, ἤνοιξε τὸ στόμα xal προήκατο λόγον ὅμοιον αὐτῷ" ὃς παρα- 
στὰς ὑπέδειξεν αὐτῷ ὃ ἦν, αὐτὸς τοῦ ἀοράτου μορφὴ φανείς. ἡἣ δὲ ἐχ- 
φώνησις τοῦ ὀνόματος ἐγένετο τοιαύτη" ἐλάλησε λόγον τὸν πρῶτον τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ;: ἥτις ἦν ἀρχή, wai ἦν N συλλαβὴ αὐτοῦ στοιχείων τεσ- 
σάρων. ἐπισυνῆψεν (xe) τὴν δευτέραν, xai ἦν xai αὐτὴ στοιχείων τεσ- 

σάρων. ἑξῆς ἐλάλησε τὴν τρίτην, xal ἦν [xal] αὐτὴ στοιχείων δέχα. Hai 
τὴν μετὰ ταῦτα ἐλάλησε χαὶ ἦν [χαὶ] αὐτὴ στοιχείων δεχαδύο. ἐγένετο 
οὖν ἣ ἐχφώνησις τοῦ ὅλου ὀνόματος στοιχείων μὲν τριάχοντα, συλλαβῶν 

M ]1lat.; von Z. 8 an Hippolyt refut. VI 42, 51, S. 173, 25 Wendland 

: 1 τοῦτο] hoc ipsum lat. | ἧσυχῇ δέ πως] in silentio sensim lat. | δὲ] γε Jül. | 

* etwa ζὑποσπῶσαι» *] retrahunt lat. 3 unte! nachgetragen V eorr | zntus . . foris 

lat. 5 οὕτως V | (οὖν 0) Ausgg.] igitur lat. Sf Σιγῆς αὑτὸν] εἰσηγήσατο αὐτὸν 

aus Σιγῆς αὐτὸν hergestellt V corr εἰσηγήσατο αὐτὸν M silentii semet lat. | 6f αὐτὸ 

τὸ τοῦ Yorsojuaros<lat. 7 {σπέρμαν Ausgg.]semenlat. | πως --Ιαὖ. 8 τὴν 

πανυπερτάτην ἀπὸ] quae est a summis et ab lat. | τόπων Ausgg.] τούτων V M 

locis lat. 9 γυναιχείῳ Ausgg.] γυναικείου V M. muliebri lat. 10 unvtoaı 

+ quoque lat. | τίς] ἥτις Hipp. 12 solo lat. μόνῳ Hipp. 13 (od οὐκ ἔστιν 

πατὴρ» οὐδείς Ἢ ὥδινεν VM cuius pater nemo est lat. αὐτοῦ Hipp. 14 ῥητὸν 

ausradiert Veorr — M | 5ργενέσθαι Hipp.] γεννηθῆναι V M. fieri lat. | ἀόρατον 

-J-sébilat. 16 ἐπέδειξεν Hipp. | αὐτῷ VM Hipp.] e lat.; alter Fehler für avro?* 

| αὐτὸς zu ὃ ἦν gezogen lat. 18 ἥτις «lat. | zv?-«lat. 19 ἐπισυνῆψεν (te) *] 

coniunxit et lat. ἔπειτα συνῆψε Hipp. | xoi? < lat. | 90 ξξῆς ἐλάλησε] ἐξε- 

λάλησε Hipp. | ἐλάλησε + et lat. | χαὶ!] ἥτις Hipp. | [xci] *] < lat. Hipp. 

| αὐτὴ < Hipp. 21 μετὰ ταῦτα] τετάρτην Hipp. | [xai] *] < lat. (steht bei 

Hipp.) 22 τοῦ ὀνόματος ὕλου 7 ἐχφώνησις Hipp. | μὲν - lat. Hipp. 
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Panarion haer. 34, 3, 10—4, 10 (Marcus) 11 

δὲ τεσσάρων. ἕχαστον δὲ τῶν στοιχείων ἴδια γράμματα nal ἴδιον χα- 5 
ραχτῆρα al ἰδίαν ἐχφώνησιν καὶ σχήματα wal εἰκόνας ἔχειν χαὶ μηδὲν 
αὐτῶν εἶναι, ὃ τὴν ἐκείνου χαϑορᾷ μορφήν, οὗπερ αὐτὸ στοιχεῖόν ἐστιν 
ἀλλὰ οὐδὲ γινώσχειν T αὐτόν, οὐδὲ μὴν τὴν τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἕχαστον 

ὅ ἐχφώνησιν γινώσχειν, ἀλλὰ ὃ T αὐτὸς ἐχφωνεῖ, ὡς τὸ πᾶν ἐχφωνοῦντα 
τὸ ὅλον ἡγεῖσθαι ὀνομάζειν. ἕχαστον γὰρ αὐτῶν μέρος ὃν τοῦ ὅλου τὸν 6 
ἴδιον ἦχον ὡς τὸ πᾶν ὀνομάζειν xai p παύσασϑιαι ἠχοῦντα, μέχρις ὅτου | 0440 
ἐπὶ τὸ ἔσχατον γράμμα τοῦ ἐσχάτου στοιχείου μονογλωσσήσαντα χαταν- 

τῆσαι. τότε δὲ «wal τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ὅλων ἔφη γενέσθαι, ὅταν 7 
10 τὰ πάντα χατελθόντα εἰς τὸ ἕν γράμμα μίαν xal τὴν αὐτὴν ἐχφώνησιν 

ἠχήσῃ᾽ ἧς ἐκφωνήσεως εἰκόνα τὸ ἀμὴν ὁμοῦ λεγόντων ἡμῶν ὑπέϑετο εἶναι. 
τοὺς δὲ φϑόγγους ὑπάρχειν τοὺς μορφοῦντας τὸν ἀνούσιον xal ἀγέννητον 

Αἰῶνα᾽ wai εἶναι τούτους μορφάς, ἃς ὃ χύριος ἀγγέλους εἴρηκε, τὰς διη- 
γεχῶς βλεπούσας τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός. 

15 Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν στοιχείων và χοινὰ χαὶ ῥητὰ | Αἰῶνας xai λόγους 8 D224 
χαὶ ῥίζας χαὶ σπέρματα χαὶ πληρώματα χαὶ χαρποὺς ὠνόμασε, τὰ δὲ 
χαϑ' ἕνχ αὐτῶν xal ἑχάστου ἴδια ἐν τῷ ὀνόματι τῆς ἐχχλησίας ἐμπεριε- 
χόμενα νοεῖσθαι ἔφη. ὧν στοιχείων τοῦ (ἐσχάτου στοιχείου τὸ ὕστερον 9 

γράμμα φωνὴν προήχατο τὴν αὐτοῦ" | οὗ (ὃ) ἦχος ἐξελθὼν xov εἰκόνα P938 
20 τῶν στοιχείων στοιχεῖα ἴδια ἐγέννησεν᾽ ἐξ ὧν τά τε ἐνταῦϑα διαχεχοσμῆ,- 

σθαί φησι xal τὰ πρὸ τούτων γεγεννῆσθαι. τὸ μέντοι γράμμα αὐτό, . οὗ 10 
ὃ ἦχος ἣν συνεπαχολουϑῶν τῷ ἤχῳ χάτω, ὑπὸ τῆς συλλαβῆς τῆς ἑαυτοῦ 

13 vgl. Matth. 18, 10 

NUM lat. Hipp. 

3 οὗπερ αὐτὸ] neque ipsum super lat. | αὐτὸ Hipp.] αὐτὸς V M. ipsum lat. 

4 ἀλλὰ — αὐτόν < Hipp. | T αὐτόν] ewm lat. alter Fehler für αὐτό“ 5 γινώ- 

σχειν Hipp.] πολιορχεῖ V M. πλεονεχτεῖν Epitome sc?relat. | T αὐτὸς] ?pse lat. αὐτὸς 

Hipp.; alter Fehler für αὐτὸ * | wc] italat. | ἐχφωνοῦντα V M Hipp.] quod enuntiat 

lat.; ἐχφωνοῦντα ist als neutr. plur. zu verstehen, ebenso wie ἠχοῦντα Z. 7 

6 ἡγεῖσϑαι — lat. | ὀνομάζειν + αὐτὸν Hipp. | ὄντα Hipp. 7 ἠχοῦντα] sonantia lat.; 

wall 223 8 ἐσχάτου Hipp.] éxáovov V M. novwissimi lat. | μονογλωσσήσαντα] 

singulariter enuntiata lat. 9 xai < Hipp. | vsvéo9oi] futuram lat. 10 αὖ- 

vv- M 1! 4c] τῆς τε Hipp. | ὑπέθετο] tradidit lat. 12. φϑόγγους < Hipp. 

17f ἐμπεριεχόμετα νοεῖσϑαι] contineré et intelligilat. 18 ἔφη Hipp. | (ἐσχά- 

του Hipp.] wovessimi lat. | ὕστατον Hipp. 19 (0) Hipp. 20 vor idıa ein 

καὶ ausradiert V corr 91 γεγεννῆσθαι *, vgl. S. 12,13] γεγενῆσϑαι V M. Hipp. 

generata lat. | αὐτὸ 4- τὸ ἦχος τῷ ἤχει VM (in den Text gedrungene Grammatiker- 

bemerkung, veranlaßt durch das ó ἤχοθ τς e Edo) uaa Heu Vt s | χατω 

Ausgg.] χαὶ τῷ V M. ebenso Hipp. deorsum lat. 
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ἀνειλῆφϑαι ἄνω λέγει, εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ὅλου: μεμενηχέναι δὲ εἰς τὰ 
χάτω τὸν ἦχον, ὥσπερ ἔξω ῥιφέντα. τὸ δὲ στοιχεῖον αὐτό, ἀφ᾽ οὗ τὸ 11 
γράμμα σὺν τῇ ἐχφωνήσει τῇ ἑαυτοῦ συγχατῆλϑε χάτω, [ὃ] γραμμάτων 
εἶναί φησι τριάχοντα χαὶ ἕν ἕχαστον τῶν τριάχοντα γραμμάτων ἐν ἑαυτῷ 

ἔχειν ἕτερα γράμματα, OU ὧν τὸ ὄνομα τοῦ γράυματος ὀνομάζεται" xal 12 
αὖ πάλιν τὰ ἕτερα OU ἄλλων ὀνομάζεσθαι γραμμάτων χαὶ τὰ ἄλλα OU 
ἄλλων, ὡς εἰς ἄπειρον ἐχπίπτειν τὸ πλῆϑος τῶν γραμμάτων. οὕτω δ᾽ ἂν 
σαφέστερον μάϑοις τὸ λεγόμενον" 

5. Τὸ δέλτα στοιχεῖον γράμματα ἐν ἑαυτῷ ἔχει πέντε, αὐτό τε τὸ 5,1 

δέλτα χαὶ τὸ ε χαὶ τὸ λάμβδα χαὶ τὸ ταῦ χαὶ τὸ ἄλφα, χαὶ ταῦτα πάλιν 

τὰ γράμματα δι᾿ ἄλλων γράφεται γραμμάτων xa τὰ ἄλλα δι᾿ ἄλλων. εἰ οὖν 2 
ἡἣ πᾶσα ὑπόστασις τοῦ δέλτα εἰς ἄπειρον ἐχπίπτει, ἀεὶ ἄλλων ἄλλα γράμ- 
ματα γεννώντων xal διαδεχομένων ἄλληλα, πόσῳ μᾶλλον ἐκχείνου τοῦ 
στοιχείου μεῖζον εἶναι τὸ πέλαγος τῶν γραμμάτων; xal εἰ τὸ ἕν γράμμα 3 
οὕτως ἄπειρον, ὅρα ὅλου τοῦ ὀνόματος τὸν βυϊϑὸν τῶν γραμμάτων, ἐξ ὧν ὃ 442 
τὸν Ilponaropa Y, Μάρχου Σιγὴ συνεστάναι ἐδογμάτισε. διὸ xoi τὸν Πατέρα 4 
ἐπιστάμενον τὸ ἀχώρητον αὐτοῦ δεδωκέναι τοῖς στοιχείοις, ἃ nal Αἰῶνας 
χαλεῖ, Evi ἑκάστῳ αὐτῶν τὴν | ἰδίαν ἐκφώνησιν ἐχβοᾶν, διὰ τὸ un δύνασϑιαι D225 

ἕνα τὸ ὅλον ἐχφωνεῖν. 
Ταῦτα δὲ σαφηνίσασαν αὐτῷ τὴν Ἰετραχτὺν εἰπεῖν: ϑέλω δή cot xol ὅ 

αὐτὴν ἐπιδεῖξαι τὴν ᾿Αλήϑειαν. χατήγαγον γὰρ αὐτὴν ἐκ τῶν ὕπερϑεν 
δωμάτων, ἵν᾽ ἐσίδῃς αὐτὴν γυμνὴν καὶ καταμάϑῃς τὸ χάλλος αὐτῆς, ἀλλὰ 
xal ἀχούσῃς αὐτῆς λαλούσης x«i ϑαυμάσῃς τὸ φρόνιμον αὐτῆς. ὅρα 6 

M lat. Hipp. 

1 λέγει Hipp.) λέγειν V M. deeit lat. 8. descendit lat. χατῆλϑε Hipp. | [6] 

Ausgg.] <lat. Hipp. 4 εἶναί φησι] ast esselat. φησὶν εἶναι Hipp. | τῶν τριάκοντα] 

ex his XXX lat. 5 ó) ὧν Hipp.] δι’ οὗ VM per quas lat. 6 a] μὴν Hipp. 

4 ὡς] ὥστε Hipp. | τῶν γραμμάτων] διὰ τῶν γραμμάτων γραφέντος Hipp. 

8 μάϑοις] μάϑοι τις Hipp. 9 ἔχει ἐν ξαυτῷ Hipp. habet in se lat. | αὐτό τε 

< Hipp. | ve] δὲ M 10 τὸ ε] τὸ. εἶ V, vgl. 5. 13, 2 |  Adfóa M | cabra 

πάλιν] αὐτὰ ταῦτα Hipp. 12 ἀεὶ, & auf Rasur Vcorr — lat. 14 τὸ πέλα- 

γος] τὸν τόπον (l. πόντον) Hipp. | si] εἰς M 15 ἄπειρον {(οὕτλως Hipp. | 

ὁρᾶται Hipp. 16 5 Μάρκου — ἐδογμάτισε] 7 Maoxov φιλοπονία, μᾶλλον δὲ 

ματαιοπονία βούλεται συνιστᾶν Hipp. 2920 εἰπεῖν] dedisse lat.  ϑέλω δή σοι 

Ausgg.] ϑεανδήσοι V M. volo autem. tibi lat. ϑέλω δὲ σοι Hipp. 99 ἵνα ἴδῃς Hipp. 

| αὐτῆς τὸ χάλλος Hipp. 28 τὸ φρόνιμον] sapientiam lab. τὸ φρόνιμα Hipp. 

28f ὅρα οὖν χεφαλὴν] vide quid igitur in caput eius lat. 
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οὖν χεφαλὴν ἄνω, τὸ α xal τὸ ὠ, τράχηλον δὲ D καὶ d, ὥμους ἅμα χερσὶν 
Y χαὶ x, στήϑη ὃ xol φ, διάφραγμα ε καὶ o, χοιλίαν G χαὶ τ, αἰδοῖα ἡ 
xal c, μηροὺς ὃ' x«i p, γόνατα t xoi m, κνήμας * χαὶ o, σφυρὰ A xod ξ, 

πόδας 5 χαὶ v. τοῦτό ἐστι τὸ σῶμα τῆς χατὰ τὸν μάγον ᾿Αληϑείας, 
τοῦτο τὸ σχῆμα τοῦ στοιχείου, οὗτος ὃ χαραχτὴρ τοῦ γράμματος. | χαὶ 
χαλεῖ τὸ στοιχεῖον τοῦτο "Aydpwrov' εἶναί τε πηγήν φησιν αὐτὸ παντὸς 
λόγου xai ἀρχὴν πάσης φωνῆς καὶ παντὸς ἀρρήτου ῥῆσιν nal τῆς σιωπω- 

μένης Σιγῆς στόμα. χαὶ τοῦτο μὲν τὸ σῶμα αὐτῆς: σὺ δὲ μετάρσιον 

ἐγείρας (TO τῆς) διανοίας νόημα τὸν αὐτογεννήτορα καὶ πατροδότορα λόγον 
ἀπὸ στομάτων ᾿Αληϑείας ἄκουε. 

0. Ταῦτα δὲ ταύτης εἰπούσης, προσβλέψασαν αὐτῷ τὴν. ᾿Αλήϑειαν χαὶ 
ἀγοίξασαν τὸ στόμα λαλῆσαι λόγον" τὸν δὲ λόγον ὄνομα γενέσϑαι xol τὸ 
ὄνομα τοῦτο εἶναι, ὃ γινώσχομεν xai λαλοῦμεν, Χριστὸν ᾿Ιησοῦν: ὃ xai 
ὀνομάσασαν αὐτὴν παραυτίχα σιωπῆσαι. προσδοχῶντος δὲ τοῦ Μάρχου 
πλεῖόν τι μέλλειν αὐτὴν λέγειν, πάλιν 9 Τετραχτὺς παρελϑοῦσα εἰς τὸ 
μέσον φησίν: ὡς εὐχαταφρόνητον ἡγήσω τὸν λόγον, ὃν ἀπὸ στομάτων τῆς 
᾿Αληϑείας ἤκουσας. οὐ τοῦϑ'᾽ ὅπερ οἶδας καὶ δοχεῖς (Eyeıv) πάλαι, ἐστὶν 
ὄνομα" φωνὴν γὰρ μόνον ἔχεις αὐτοῦ, τὴν δὲ δύναμιν ἀγνοεῖς. ᾿Ιησοῦς 

μὲν γάρ ἐστιν ἐπίσημον ὄνομα ἕξ ἔχον γράμματα, ὑπὸ πάντων τῶν τῆς 
χλήσεως γινωσχόμενον: τὸ δὲ παρὰ τοῖς Αἰῶσι | τοῦ Πληρώματος, πολυ- 

M lat. Hipp. 

1 xsqaAQv-- φησὶν Hipp. | vor τὸ « + primum lat. + τὸ πρῶτον Hipp. | 

τὸ α καὶ τὸ o] Α et 2 lat. ἀλφα o Hipp.; ebenso im Folgenden das xc zwischen den 

beiden Buchstaben bei Hipp. ausgelassen | ἅμα χερσὶν « Hipp. 2 φράγμα Hipp. 

| χοιλίαν Hipp.] νῶτον V M ventrem lat. | αἰδοῖα Hipp.) χοιλίαν V M. verenda lat. 

4 τοῦτ᾽ Hipp. | μάγον] M&oxov Hipp. 6 τε] autem lat. | αὐτὸ] eum lat. 

< Hipp. 8 μὲν < Hipp. 9 (τὸ τῆς) Hipp. | τὸν αὐτὸν γεννήτορα V 

τὸν γεννήτορα Hipp. | πατροδότορα] προπάτορα Hipp. 10 στομάτων] ore lat. 

12 λαλῆσαι] locuta, est lat. 18 εἶναι τοῦτο Hipp. esse hoc lat. 14 παραυτίχα 

Hipp.] παρ᾽ αὐτῇ καὶ V M. statim lat. | σιωπῆσαι Hipp.] σιωπὴν V M. tacust lat. 

15 πλεῖον αὐτὴν μέλλειν τι Hipp. | λέγειν] dieturam lat. 16 óc εὐχαταφρόνη- 

tov] οὕτως εὐήϑη Hipp. | λόγον + τοῦτον Hipp. | Ov am Rande nachgetragen 

Veorr — Hipp. | στομάτων] ore lat. 17 τοῦτο Hipp. | (ἔχειν) Hipp.] habere 

lat. | πάλαι Hipp.] παλαιὸν V M olm lat. | ἐστὶν] τουτέστιν Hipp. 18 ἔχεις 

μόνον Hipp. | hinter αὐτοῦ ein τὴν αὐτοῦ getilgt V eorr 19 μὲν yàg] 

autem lat. | ἕξ ἔχον Hipp] 85 ὧν V ἐξ ὧν M sex habens lat. | τῶν 

< Hipp. 20 γινωσχόμενον) cognitum lat. ἐγχαλούμενα Hipp. | vois 

+ πέντε Hipp. 

4 P239 
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μερὲς τυγχάνον, ἄλλης ἐστὶν μορφῆς x«i ἑτέρου τύπου, γινωσχόμενον ὑπ᾽ 

ἐχείνων τῶν συγγενῶν, ὧν τὰ Μεγέϑη παρ᾽ αὐτῷ ἐστι διὰ παντός. 
Ταῦτ᾽ οὖν τὰ παρ᾽ ὑμῖν εἰκοσιτέσσαρα | γράμματα ἀπορροίας ὑπάρχειν 5 ὃ 444 

γίνωσχε τῶν τριῶν δυνάμεων εἰκονικὰς τῶν περιεχουσῶν τὸν ὅλον τῶν 

ἄνω στοιχείων ἀριϑ'μόν. τὰ μὲν γὰρ ἄφωνα γράμματα ἐννέα νόμισον 6 
εἶναι τοῦ Πατρὸς xai τῆς Αληϑείας διὰ τὸ ἀφώνους αὐτοὺς εἶναι τουτέστιν 

ἀρρήτους χαὶ ἀνεχλαλήτους" τὰ δὲ ἡμίφωνα, ὀχτὼ ὄντα, τοῦ Λόγου xol 7 
τῆς Ζωῆς, διὰ τὸ μέσα ὥσπερ ὑπάρχειν τῶν τε ἀφώνων xol τῶν φωνη- 
έντων χαὶ ἀναδέχεσθαι τῶν μὲν ὕπερϑεν τὴν ἀπόρροιαν, τῶν δ᾽ ὕπ᾽ αὐτὰ 
τὴν ἀναφοράν: τὰ δὲ φωνήεντα nal αὐτὰ ἑπτὰ ὄντα, τοῦ Avdıpwrou xal 8 
τῆς Ἐκκλησίας, ἐπεὶ διὰ τοῦ ᾿Ανϑρώπου (N) φωνὴ προελϑοῦσα ἐμόρφωσε 
τὰ ὅλα. ὃ γὰρ ἦχος τῆς φωνῆς μορφὴν αὐτοῖς περιεποίησεν. ἔστιν (adv) 9 
6 μὲν Λόγος ἔχων xai Y) Zwei) τὰ ὀχτώ, ὁ δὲ Ἄνθρωπος xai Y, ̓ Εχκχλησία 
τὰ ἑπτά, 6 δὲ lloro καὶ ἡ ᾿Αλήϑεια τὰ ἐννέα. ἐπὶ δὲ τοῦ ὑστερήσαντος 10 
λόγου 6 ἀφεδρασϑεὶς ἐν τῷ llatpi χατῆλϑεν, ἐχπεμφϑεὶς Ent τὸν ἀφ᾽ οὗ 

ἐχωρίσϑη ἐπὶ διορθώσει τῶν πραχϑέντων, | ἵνα ἣ τῶν πληρωμάτων ἑνότης P240 
ἰσότητα ἔχουσα χαρποφορῇ μίαν ἐν πᾶσι τὴν ἐκ πάντων δύναμιν. xol 11 
οὕτως ὁ τῶν ἑπτὰ τὴν τῶν ὀχτὼ ἐχομίσατο δύναμιν Aal ἐγένοντο oí 
(τρεῖς) τόποι ὅμοιοι τοῖς ἀριϑιμοῖς, ὀγδοάδες ὄντες, οἵτινες τρὶς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς 

ἐλϑόντες τὸν τῶν εἰκοσιτεσσάρων ἀνέδειξαν ἀριϑιμόν. τὰ μέντοι τρία 12 -- 
στοιχεῖα, & φησιν αὐτὸς τῶν τριῶν ἐν συζυγίᾳ δυνάμεων ὑπάρχειν, ἅ ἐστιν 

ἕξ, ἀφ᾽ ὧν ἀπερρύη τὰ εἰχοσιτέσσαρα στοιχεῖα, τετραπλασιασϑέντα τῷ τῆς 
ἀρρήτου τετράδος λόγῳ τὸν αὐτὸν αὐτοῖς ἀριϑιμὸν ποιεῖ, ἅπερ φησὶν τοῦ 

M lat. Hipp. 

2 συγγενῶν + eius lat. | παρ᾽ αὐτῶν V 8 Ταῦτ᾽ οὖν] ταῦτα Hipp. | 

παρ᾽ ὑμῖν] apud nos lat. 3f γίνωσχε ὑπάρχειν Hipp. 4 sixovizüc] χαὶ 

tixóvac Hipp. | ἐμπεριεχουσῶν Hipp. |  0Aov τῶν] 0gov xol vov Hipp. 

5 yàp — M 7 vor ἀρρήτους + et lat. 8 μέσας. Hipp. 9 ἀναδεδέχϑαι 

Hipp. | ὕπερϑε V. | ἀπορίαν Hipp. | ὑπ᾽ αὐτὰ Hipp.] ὑπὲρ αὐτὴν V M. 

quae subsint lat. 10 ὄντα] esse lat. 11 διὰ] zei Hipp. | nm) Hipp. 

12 (οὖν) Hipp.] égétur lat. 13 μὲν < lat. | vor ἔχων 4- ó Hipp. | Ζωὴ 

+ ἡ Hipp. 14 ἐπὶ δὲ Hipp.] ἐπειδὴ V M ex . . . autem lat. 15 ἀφεδρα- 

σϑεὶς ἐν τῷ] erat apud lat. | πεμφϑεὶς V | ἐπὶ τὸν ἀφ᾽ ov] illue unde Jat. 

16 ἑνότης, o auf Rasur Vcorr &vévgg Μ 17 ἰσότητα ἔχουσα] ἐν τῷ ἀγαϑῷ οὖσα 

Hipp. 18 ὁ τῶν ἑπτὰ] qué est numeri septem lat. | τῶν ὀχτὼ] τῷ νοητῷ Hipp. 

19 (τρεῖς) Hipp.] tria lat. | τρὶς ἢ τρεῖς V M Hipp. ter lat. | ἐφ ἀφ᾽ Hipp. 

90 ἀνεδέξαντο Hipp. | vor τὰ + οἱ lat. 21 & φησιν Ausgg.] ἀφίησιν V M. 

quae dicit lat. φησὶν Hipp. | αὐτῶν Hipp. | συμξυγία, v ausradiert Veorr | 

ἐστι») fiunt lat. 221 τῶν... λόγων Hipp. 23 αὐτοῖς] < lat. τοῖς Hipp. 
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ἀνονομάστου ὑπάρχειν. φορεῖσϑαι δὲ | αὐτὰ ὑπὸ τῶν τριῶν δυνάμεων εἰς 18 Ὁ 227 

ὁμοιότητα τοῦ ἀοράτου, ὧν στοιχείων εἰκόνας εἰκόνων τὰ παρ᾽ ἡμῖν διπλᾶ 
γράμματα ὑπάρχειν, ἃ συναριϑιμούμενα τοῖς εἰκοσιτέσσαρσι στοιχείοις δυνά- 
et τῇ κατὰ ἀναλογίαν (τὸν) τῶν τριάκοντα ποιεῖ ἀριϑμόν. 

7. Τούτου τοῦ λόγου xai τῆς οἰχονομίας ταύτης χαρπόν φησιν ἐν 
ὁμοιώματι εἰκόνος πεφηνέναι ἐχεῖνον τὸν μετὰ τὰς ἡμέρας ἕξ τέταρτον 
ἀναβάντα εἰς τὸ ὄρος xal γενόμενον ἕχτον, τὸν καταβάντα xol χρατηϑέντα 

ἐν τῇ ἑβδομάδι, ἐπίσημον ὀγδοάδα ὑπάρχοντα wal ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ τὸν 
ἅπαντα τῶν στοιχείων ἀριϑιμνόν, (6v)? ἐφανέρωσεν ἐλϑιόντος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
βάπτισμα ἡ τῆς περιστερᾶς χάϑοδος, ἥτις ἐστὶν ὦ xal ἃ: 6 γὰρ ἀριϑιμὸς 
αὐτῆς Ev χαὶ ὀχταχόσια' χαὶ διὰ τοῦτο Μωυσέα ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν ἡἧμε- 
ρῶν εἰρηκέναι τὸν ἄνθρωπον γεγονέναι |, χαὶ τὴν οἰκονομίαν δὲ * ἐν τῇ 
ἕχτῃ τῶν ἡμερῶν * ἥτις ἐστὶ (vj παρασχευή, τὸν ἔσχατον ἄνθρωπον εἰς 

ἀναγέννησιν τοῦ πρώτου ἀνθρώπου πεφηνέναι, ἧς οἰκονομίας ἀρχὴν xol 
τέλος xal τὴν ἕχτην ὥραν εἶναι, ἐν ἣ προσηλώϑ'η τῷ ξύλῳ. τὸν γὰρ 
τέλειον Νοῦν, ἐπιστάμενον τὸν τῶν ἕξ ἀριϑ'ιμόν, δύναμιν ποιήσεως xai ἄνα- 
γεννήσεως ἔχοντα, φανερῶσαι τοῖς υἱοῖς τοῦ φωτὸς τὴν διὰ τοῦ φανέντος 
ἐπισήμου εἰς αὐτὸν Ot αὐτοῦ γενομένην ἀναγέννησιν. ἔνϑεν wai τὰ διπλᾶ 
γράμματα τὸν ἀριϑιιὸν ἐπίσημον ἔχειν φησίν. 6 γὰρ ἐπίσημος ἀριϑιμὸς 

6 vgl. Matth. 17, 1 Mark. 9, 2 — 15 vgl. Matth. 27, 45 Mark. 15, 33 

M lat. Hipp. 

1 @vo//voudorov, o aus ὦ Veorr | τριῶν] ἕξ Hipp. 2. ἀοράτον Hipp. | 

εἰχόνας, s drüber Veorr εἰχόνες M Hipp. | sixóvov + ὧν Hipp. | τὰ meg ἡμῖν] 

ἐξ Hipp. 3 ovvaoıyuovusva] adnumerantes lat. Jf δυνάμει τῇ Ausgg.] dv- 

vausı τῶν V M virtute quae est lat. δύναμιν τὴν Hipp. 4 (vóv) Hipp. | ποιεῖ- 
e 

ται Hipp. 5 οἰχονομίας] ἀναλογίας Hipp. | ταύτης < lat. 6 VI dies lat. 

£6 ἡμέρας Hipp. 7 zatapavra καὶ χρατηϑέντα Hipp.] χρατηϑέντα χαὶ χατα- 

βάντα VM descendit et detentus est lat. 81 τὸν ἀριϑμὸν ἅπαντα τῶν στοιχείων 

Hipp. 9 (ὃν) Hipp. quem lat. 101 ὁ γὰρ ἀριϑμὸς αὐτῆς] δι᾿ ἀριϑμοῦ δηλου- 

μένου Hipp. 11 ἕν xal ὀχταχόσια μία xol ὀχταχόσιαι V M. unum et DOCC 

lat. ὀχταχοσίων ἑνὸς Hipp. 117 ἔχτῃ τῶν ἡμερῶν] sexta die lat. τῇ ἕχτῃ ἡμέρᾳ 

Hipp. 12 εἰρηχέναι] dixisse lat. λέγειν Hipp. | *] alte Lücke; ergänze (ro? z&90vc) 

Hipp. 13 *] noch vor Hippolyt entstandene Lücke, ergünze {γεγονέναι τῇ ἕχτῃ 

γὰρ τῶν ἡμερῶν) * | <n) παρασχευὴ Hipp.] en coena pura lat. | παρασχενή, 

+ ἡ Hipp. 14 c] ταύτης τῆς Hipp. 15 xei] — lat. Hipp.[x«i] Ausgg. | εἶναι 

< lat. 17 διὰ τοῦ Hipp.] δι᾿ αὐτοῦ V M. per eum lat. 18 ἐπισήμου] ἐπισή- 

uoc Hipp. + ἀριϑμοῦ (per eum. qui .. . est insignis . . mumerwm) lat. | εἰς αὐτὸν] 

εἰς τὴν Hipp. in eum lat. | ἐπιγενομένην Hipp. 19 γράμματα] πράγματα Hipp. 

“1 

ΕΘ 
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10 Epiphanius 

συγχερασϑεὶς τοῖς εἰχοσιτέσσαρσι στοιχείοις τὸ τριαχονταγράμματον ὄνομα 

ἀπετέλεσεν. 
Κέχρηται δὲ διαχόνῳ τῷ τῶν ἑπτὰ ἀριϑμῶν μεγέϑει, ὥς φησιν N ὅ 

Μάρχου Σιγή, ἵνα τῆς αὐτοβουλήτου βουλῆς φανερωϑῇ ὁ χαρπός. τὸν 
5 μέντοι ἐπίσημον τοῦτον ἀριϑιμὸν ἐπὶ τοῦ παρόντος, φησί, τὸν ἐπὶ τοῦ ἐπι- 

σήμου μορφωϑέντα νόησον | τὸν ὥσπερ μερισϑέντα ἣ διχοτομηϑέντα xal P941 
ἔξω μείναντα, ὃς τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει TE χαὶ qpovfjost διὰ τῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ 
προβολῆς τοῦτον | τὸν τῶν ἑπτὰ δυνάμεων χατὰ μίμησιν τῆς ἑβδομάδος D228 
δυνάμεως ἐψύχωσε κόσμον χαὶ ψυχὴν ἔϑετο εἶναι τοῦ ὁρωμένου παντός. 

10 χέχρηται μὲν οὖν xal αὐτὸς οὗτος τῷδε τῷ ἔργῳ ὡς αὐϑαιρέτως ὕπ᾽ αὐτοῦ 6 

γενομένῳ, τὰ δὲ διακονεῖ, μιμήματα ὄντα τῶν ἀμιμήτων, τὴν ᾿Βνϑύμησιν 
τῆς Μητρός. χαὶ ὃ μὲν πρῶτος οὐρανὸς φϑέγγεται τὸ α, 6 δὲ μετὰ τοῦ- 7 
τὸν τὸ &, 6 δὲ “τρίτος (TO) Ἢ, τέταρτος δὲ xol pécog τῶν ἐπε τὴ Tod 
ἰῶτα δύναμιν Erpwvei, ὃ δὲ πέμπτος τὸ o, ἕχτος δὲ τὸ o, ἕβδομος δὲ xoi 

15 τέταρτος ἀπὸ τοῦ μέσου τὸ ὦ στοιχεῖον ἐχβοᾷ, xoc ἡ Μάρχου Σιγὴ ἡ 
πολλὰ μὲν φλυαροῦσα μηδὲν δὲ ἀληϑὲς λέγουσα διαβεβαιοῦται. αἵτινες 8 
δυνάμεις ὁμοῦ, φησί, πᾶσαι εἰς ἀλλήλας συμπλακεῖσαι ἠχοῦσι xal δοξά- 
ζουσιν ἐχεῖνον Op οὗ προεβλήϑησαν, ἡ δὲ δόξα τῆς ἠχῆς ἀναπέμπεται εἰς 
τὸν Ilponaropa. ταύτης μέντοι τῆς δοξολογίας τὸν ἦχον εἰς τὴν γῆν φερό- 

20 μενόν φησι πλάστην γενέσϑιαι xod γεννήτορα τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. τὴν δὲ 9 
ἀπόδειξιν φέρει ἀπὸ τῶν ἄρτι γεννωμένων βρεφῶν, ὧν ἣ ψυχὴ ἅμα τῷ Ex 

non M Ἰεῦ. ἨἩ!Ὁ». 

δ. ὥς ---Σιγή < Hipp. 4 βουλῆς < Hipp. | vorzov-+etlat. 5 τοῦτον 

ἀριϑμὸν < Hipp. | émi?] αὖ lat. 6 ἢ διχοτομηϑέντα — Hipp. | διχοτομηϑέντα) 

praecisus lat. 7 αὑτοῦ Hipp. | τε < lat. | ἀπ᾽ αὐτοῦ] ξαυτοῦ Hipp. 8 τοῦ- 

to||v, o aus ὦ Veorr | τὸν] τὴν ζωὴν Hipp. | χατὰ μίμησιν] μιμήσει Hipp. | 

ἑβδομάδος] Entadvvauov Hipp. 9 τοῦ] hwiuslat. 10 μὲν oov] autem lat. | 

αὐτὸς οὗτος] ipse lat. οὗτος Hipp. | τῷ < Hipp. 11 γενόμενα Hipp. | τὰ 

δὲ] reliqua vero lat. | và δὲ διακονεῖ] τὰ δι᾿ εἰκόνων Hipp. | ἀμιμήτων]) imita- 

bilium lat. | τῆς Ἐνϑυμήσεως Hipp. 19 τὸ ἄλφα Hipp. 18 τὸ sí Hipp. | 

(to) Hipp. | ὁ δὲ τέταρτος xol ὁ μέσος Hipp. | τῶν ἑπτὰ] mwmeré VII lat. 

14 ἐχφωνεῖ < Hipp. | τὸ o] τὸ οὐ Hipp. 15 ἀπὸ τοῦ μέσου Hipp.] ἀπὸ 

μέρους V « M a medio lat. 15f στοιχεῖον --- διαβεβαιοῦται < Hipp. 16 αἵ- 

τινες] αἵτε Hipp. 17 ὁμοῦ, φησί, πᾶσαι] ait omnes simul lat. πᾶσαι Hipp. | 

εἰς ἀλλήλας] εἰς ἕν Hipp. 18 ἠχήσεως Hipp. | ἀνεπέμφϑη) mittitur lat. Hipp. 

| εἰς] πρὸς Hipp. 19f φερόμενον] delatum at. 20 γενέσθαι] factum lat. 

γίνεσϑαι Hipp. | τὴν] τῶν Hipp. 21 φέρει] affert lat. < Hipp. | ἡ ψυχὴ 

Hipp.] 74; V M anima lat. 
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υἦτρας προελϑεῖν ἐπιβοᾷ ἑνὸς ἑχάστου τῶν στοιχείων τούτων τὸν ἦχον. 
xag οὖν αἱ ἑπτά, φησί, δυνάμεις δοξάζουσι τὸν Λόγον, οὕτως xol ἣ 

Ψυχὴ ἐν τοῖς βρέφεσι χλαίουσα χαὶ ϑρηνοῦσα * Μάρχον δοξάζει αὐτόν. 
διὰ τοῦτο δὲ xal τὸν Δαυὶδ εἰρηκέναι »ἐκ στόματος νηπίων x«l ϑηλαζόν- 
τῶν χατηρτίσω αἶνον; Kal πάλιν »οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν ϑεοῦς«" xol 
διὰ τοῦτο ἔν τε πόνοις xai ταλαιπωρίαις ψυχὴ γενομένη; εἰς διυλισμὸν 
αὐτῆς, ἐπιφωνεῖ τὸ ὦ | εἰς σημεῖον αἰνέσεως, ἵνα γνωρίσασα ἣ ἄνω ψυχὴ 
τὸ συγγενὲς αὐτῆς βοηϑὸν αὐτῇ χαταπέμψη. 

8. Καὶ περὶ μὲν τοῦ παντὸς ὀνόματος, τριάκοντα ὄντος γραμμάτων 

τούτου, χαὶ τοῦ Βυϑοῦ, τοῦ αὔξοντος Er τῶν τούτου γραμμάτων, ἔτι τε 
(tod) τῆς ᾿Αληϑείας σώματος δωδεχαμελοῦς (ὄντος, ἑκάστου μέλους &x. δύο 
γραμμάτων συνεστῶτος, x«i τῆς φωνῆς αὐτῆς, ἣν (προσωμίλησε μὴ) προσ- 
ουιλήσασα, χαὶ περὶ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ μὴ λαληϑέντος ὀνόματος xod 
περὶ τῆς τοῦ χόσμου ψυχῆς xal ἀνθρώπου, χαϑιὰ ἔχουσι τὴν κατ᾽ εἰκόνα 

οἴχονομίαν, οὕτως ἐλήρησεν. ἑξῆς δὲ ὡς ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἰσάριϑιμον 
δύναμιν ἐπέδειξεν ἡ Ἰετραχτὺς αὐτῷ ἀπαγγελοῦμεν, ἵνα μηδὲν Add) σε 
τῶν εἰς ἡμᾶς ὕπ᾽ αὐτοῦ λεγομένων ἐληλυθότων, ἀγαπητέ, Xa πολλάκις 
ἀπύήτησας παρ᾽ ἡμῶν. 

Οὕτως οὖν ἀπαγγέλλει ἡ πάνσοφος αὐτῶν Σιγὴ τὴν γένεσιν τῶν εἶχο- 
σιτεσσάρων στοιχείων: τῇ Μονότητι συνυπάρχειν ᾿Βνότητα, ἐξ ὧν δύο 
προβολαί, χαϑὰ προείρηται, Movds τε xai τὸ "Ev, δὶς δύο οὖσαι τέσσαρες 
ἐγένοντο: δὶς γὰρ δύο τέσσαρες. χαὶ πάλιν αἱ δύο xal τέσσαρες εἰς τὸ 

αὐτὸ συντεϑεῖσαι τὸν τῶν ἕξ ἐφανέρωσαν ἀριϑμιόν, οὗτοι δὲ οἱ ἕξ τετρα- 
πλασιασϑέντες τὰς εἰκοσιτέσσαρας ἀπεχύησαν μορφάς. χαὶ τὰ μὲν τῆς 

4 Psal. 8, 9 — 5 Psal. 18,2 

M lat. Hipp. (Z. 9—18 ausgelassen) 

1 ἐπιβοᾷ + ὁμοίως Hipp. | τοὐτων] hunc lat. rovrov Hipp. 2 αἱ Hipp. 

3 χαὲ ϑρηνοῦσα — αὐτόν < Hipp. | * alte Lücke, ergänze (χατὰ τὸν * 4 δὲ 

+ φησὶ Hipp. 5 otoavol-- τῶν οὐρανῶν VM ὅ--ἴ zul? — γνωρίσασα] ἐπὰν 

δὲ ἐν πόνοις γένηται dj ψυχή, [ὡς] ἐπιβοᾷ οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ e, ἐφ᾽ © ἀνιᾶται ὀπίσω 

γνωρίσασα Hipp. 6re<lat. 7 τῷ oM. | αἰνέσεως] laudationes lat.; viell. alter 

Fehler für ἀνιάσεως (Grabe), vgl. ἐφ᾽ ᾧ ἀνιᾶται Hipp. 10 vor τοῦ Bv9o9 + de lat. 
11 vor τῆς ᾿Αληϑείας + de lat.; (tod) * | (ὄντος, &xáotov μέλους) Dind., Óh.] quod 

est... , unoquoque membro lat. 19 vor τῆς qovijc-4-delat. | ἣν] ἦν Μ | (mooco- 

μίλησε μὴ) Ausgg.| locuta est non Deorum lat. 16 αὐτῷ] eorum lat. 16/17 &ya- 

πητέ hinter λάϑῃ os lat. 17 ὑπ᾽ αὐτοῦ] ab 4s lat. 191 χαὶ περὶ τούτων μὲν 

οὕτως. περὶ δὲ τῆς τῶν εἰχοσιτεσσάρων στοιχείων γενέσεως οὕτως λέγει Hipp. 
19 οὖν] autem lat. | ἀπαγγέλει M. | αὐτῶν *] αὐτῶ VM eorum lat. 91 προβολαί 

+ sunt lat. | χαϑὰ προείρηται — Hipp. | τε «lat. | dis δύο οὖσαι Hipp.] ἐπὶ 

δύο οὖσαι VM. quae duplicatae lat. 22 τέσσαρες! Hipp.] τέσσαρα VM 24 ἀπε- 

χύησεν μορφάς < Hipp. | và] ταῦτα Hipp. 
Epiphanius II. 2 
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πρώτης τετράδος ὀνόματα, ἅγια ἁγίων νοούμενα xod. μὴ δυνάμενα λεχϑ'ῆναι, 
γινώσχεσϑαι ὑπὸ μόνου τοῦ Υἱοῦ, ἃ 6 ἸΙατὴρ οἶδεν τίνα ἐστίν: τὰ δὲ 
σεμνῶς xol μετὰ πίστεως ὀνομαζόμενα παρ᾽ αὐτῷ ἐστι ταῦτα : Ἄρρητος xod 
Σιγή, Πατὴρ τε xol Αλήϑεια. ταύτης δὲ τῆς τετράδος ὃ σύμπας ἀριϑ"- 6 
μός ἐστι στοιχείων εἰχοσιτεσσάρων. τὸ γὰρ Ἄρρητος ὄνομα γράμματα 
ἔχει ἐν ἑαυτῷ ἑπτά, ἡ δὲ Σειγὴ πέντε xol ὃ ἸΙΪατὴρ πέντε wai ἣ ̓ Αλήϑεια 
ἑπτά, ἃ συντεϑέντα ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ δὶς πέντε xol δὶς ἑπτά, τὸν τῶν 
εἰχοσιτεσσάρων ἀριϑιμὸν ἀνεπλήρωσεν. ὡσαύτως δὲ xal ἣ δευτέρα τετρᾶς, 7 
Λόγος xol Zwn, Ἄνθρωπος xoi ExxAno(a, τὸν αὐτὸν ἀριϑιμὸν τῶν στοι- 
χείων ἀνέδειξαν. χαὶ τὸ τοῦ σωτῆρος δὲ ῥητὸν ὄνομα ᾿Ιησοῦς γραμμάτων 8 
ὑπάρχειν ἕξ, τὸ δὲ ἄρρητον αὐτοῦ γραμμάτων εἰκοσιτεσσάρων: υἱὸς Χρει- 

στὸς γραμμμάτων δώδεχα, τὸ δὲ ἐν Χριστῷ ἄρρητον γραμμάτων τριάκοντα. 
χαὶ διὰ τοῦτό φησιν αὐτὸν a χαὶ W, ἵνα | τὴν περιστερὰν μηνύσῃ, τοῦτον D230 

ἔχοντος τὸν ἀριϑμὸν τούτου τοῦ ὀρνέου. | Ὁ 450 

9. 'O δὲ Ἰησοῦς ταύτην ἔχει, φησί, τὴν ἄρρητον γένεσιν. ἀπὸ γὰρ 9,1 
τῆς Μητρὸς τῶν ὅλων, τῆς πρώτης τετράδος, ἐν ϑυγατρὸς τόπῳ προῆλϑεν 

M ]at. Hipp. 

1 πρώτης — Hipp. | xal μὴ δυνάμενα) quae non possunt lat. 2 γινώσχε- 

σϑαι + δὲ lat. Hipp. | τοῦ nachgetragen Veor | ἃ] ταῦτα Hipp. | οἶδεν] 

δὲ Hipp. | δὲ < Hipp. 3 σεμνῶς σεμνὰ V M cum gravitate lat. μετὰ 

σιωπῆς Hipp. | μετὰ πίστεως] cum . . honore et fide lat. μετὰ πίστεως Hipp. 

(beachte aber auch das vorausgehende μετὰ σιωπῆς); lies wohl μετὰ {τιμῆς xai) 

πίστεως * | τοιαῦτα M 4 τε < lat. Hipp. 5 τὸ ἢ ὁ VM Hipp. | óvouc 

< Hipp. δ: yoduuara ἔχει] ἔχει στοιχεῖα Hipp. 6 iv ἑαυτῷ < Hipp. | δὲ 

< Hipp. | σιγὴ VM | zévve?] € oben drüber V — M | 7? < Hipp. τῇ ὰ 

συντεϑέντα --- ἀνεπλήρωσεν — Hipp. 7 ἐπὶ τὸ αὐτὸ] in se lat. 10 de < Hipp. 

| Ἰησοῦς lat.] 7 χαὶ δέχα V M < Hipp. (doch vgl. Z. 11) 11 ὑπάρχειν] est lat. 

| τὸ Hipp.] τὸν VM | ἄρρητον] ῥητὸν Hipp. | γραμμάτων) ἐπ᾽ ἀριϑμῷ 

τῶν χατὰ tv γραμμάτων τουτέστι τὸν Ἰησοῦν στοιχείων ἔστιν Hipp. | υἱὸς 

+ δὲ Hipp. 12 γραμμάτων 1 -— Hipp. | τὸ δὲ] τῷ δὲ Hipp. | τῷ Χριστῷ 

Hipp. | τριάχοντα + xal αὐτὸ τοῖς ἐν αὐτῷ γράμμασι κατὰ ἕν στοιχεῖον ἀριϑμού- 

μενον (lies (τῶν) στοιχείων ἀριϑμουμένων). τὸ γὰρ Χρειστός ἐστι στοιχείων ὀκτώ. 

τὸ μὲν γὰρ χρι (lies χει) τριῶν, τὸ dt o δύο xai τὸ εἰ δύο xol ı τεσσάρων, τὸ σ 

πέντε χαὶ τὸ τ τριῶν, τὸ δὲ οὐ δύο xal τὸ v (lies cav) τριῶν. οὕτως τὸ ἐν τῷ 

Χριστῷ ἄρρητον φάσκουσι στοιχείων τριάκοντα Hipp. 18 τοῦτο + δὲ Hipp. | 

φασιν Hipp. | αὐτὸν + λέγειν Hipp. | α xci c] ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ c Hipp. 

18f ἵνα --- ὀρνέου] ἐπιδειχνύντα τὴν περιστερὰν τοῦτον ἔχουσαν τὸν ἀριϑμόν, 0 ἐστιν 

ὀχταχόσια ἕν Hipp. 15 ταύτην + μὲν Hipp. | φησί <Hipp. 16 vor τῆς πρώ- 

της -ἰ- d est lat. | τόπῳ *] τρόπω V M Hipp. locum lat. | προσῆλϑεν Hipp. 
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ἢ δευτέρα τετρὰς «oi ἐγένετο ὀγδοάς, ἐξ ἧς προῆλϑεν δεχάς. οὕτως 
ἐγένετο δεχὰς wal ὀγδοάς. | οὖν δεχὰς ἐπισυνελϑιοῦσα τῇ ὀγδοάδι xal 3 
δεχαπλασίονα αὐτὴν ποιήσασα τὸν τῶν ὀγδοήκοντα προεβίβασεν ἀριϑμοόν, 
χαὶ τὰ ὀγδοήκοντα πάλιν δεχαπλασιάσασα τὸν τῶν ὀχταχοσίων ἀριϑ'μὸν 
ἐγέννησεν, ὥστε εἶναι τὸν ἅπαντα | τῶν γραμμάτων ἀριθμὸν ἀπὸ ὀγδοάδος P243 
εἰς δεχάδα προελθόντα Ἢ καὶ π xai ὦ, ὅ ἐστιν ᾿Ιησοῦς. τὸ γὰρ ᾿Ιησοῦς 3 
ὄνομα χατὰ τὸν ἐν τοῖς γράμμασιν ἀριϑυὼὸν ὀχταχόσιά ἐστιν ὀγδοήκοντα 
ὀχτώ. ἔχεις σαφῶς xal τὴν ὑπερουράνιον τοῦ ᾿ΙΪησοῦ xav αὐτοὺς γένεσιν. 

διὸ χαὶ τὸν ἀλφάβητον τῶν ᾿λλήνων ἔχειν μονάδας ὀχτὼ xol δεχάδας 4 
ὀχτὼ xol ἑκατοντάδας ὀχτώ, τὴν τῶν ὀχταχοσίων ὀγδοήχοντα ὀκτὼ ψῆφον 

ἐπιδεικνύοντα, τουτέστι τὸν ᾿Ιησοῦν, ἐχ [τῶν] πάντων συνεστῶτα τῶν ἀριῦ"- 
μυῶν. x«l διὰ τοῦτο ἄλφα xal ὦ ὀνομάζεσθαι αὐτόν, τὴν ἐκ πάντων 
γένεσιν σημαίνοντα. χαὶ πάλιν οὕτως: τῆς πρώτης τετράδος χατὰ πρό- 5 
βασιν ἀριϑιιοῦ εἰς αὑτὴν συντιϑεμένης ὁ τῶν δέχα ἀνεφάνη ἀριϑιμός. μία 

γὰρ καὶ δύο xal τρεῖς x«i τέσσαρες ἐπὶ τὸ αὐτὸ συντεϑεῖσαι δέκα γίνονται, 

ὅ ἐστιν t, xai τοῦτ᾽ εἶναι ϑέλουσι τὸν ᾿Ιησοῦν. ἀλλὰ xai 6 Χρειστός, 6 
φησί, γραμμάτων ὀχτὼ ὧν τὴν πρώτην ὀγδοάδα σημαίνει, ἥτις τῷ t συμ- 

πλαχεῖσα τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπεχύησε. λέγεται δέ, φησί, xxi Υἱὸς Χρειστός, 7 
τουτέστιν ἡ δωδεχάς: τὸ γὰρ Υἱὸς ὄνομα γραμμάτων ἐστὶ τεσσάρων, τὸ 

M. lat. Hipp. (Z. 13—8. 20, 11 ausgelassen) 

1 vor δεχὰς-" ἦ Hipp. 2 δεχὰς xai ὀγδοὰς] X VIII lat. ἰῶτα εἶτα δεκαοκτὼ Hipp. 

| ἐπισυνελϑοῦσα)] ἔστη συνελθοῦσα Hipp. 9f προεβίβασεν --- ὀγδοήκοντα < Hipp. 

3 προεβίβασεν] fecit (confeeit) lat. 4 πάλιν vor τὰ ὀγδοήκοντα 1αῦ. | τὰ ὀγδοή- 

xovta .. . δεχαπλασιάσασα)] octuagies decies lat. (τὰ ὀγδοήχοντας ... δεχαπλασιά- 

σαντα Hipp. 5 feeit lat. ἐγέννησαν Hipp. 6 προσελϑόντα α. -ἰ- εἶναι Hipp. 6f ἢ 

χαὶ --- τὸν ἐν τοῖς am Rande nachgetragen Veorr 6 Ἰησοῦς 1 δεκαοχτὼ VM 7 ἐν 

τοῖς γράμμασι] Graecarum. literarum lat. | γράμμασιν ἀριϑμὸν auf Rasur Voorr 

| ἐστιν ὀχτακόσια Hipp. 8 ἔχεις — γένεσιν — Hipp. | ἔχεις Ausgg.] ἔχει VM. 

habes lat. | ὑπερουράνιον] supercoelestis (Genetiv) lat. | Ἰησοῦ Ausgg.] ho 

VM 9 διὸ — Ἑλλήνων] καὶ τὸ ἀλφάβητον δὲ τὸ EAAnvırov Hipp. 9 ἔχει 

Hipp. 9f zai δεχάδας ὀχτὼ < Hipp. 11 ἐπιδειχνύοντα Hipp.] ἔπειτα δειχνύοντα 

V M ostendentia lat. | τὸν Ἰησοῦν Hipp.] τὸ εἰ h||| ἢ, vor zweitem h ein ı aus- 

radiert Veorr τὸ € τ ἢ M | [τῶν] ἢ, — Hipp. | συνεστῶτα τῶν] τῶν συνεστότων 

Hipp. 19 διὰ τοῦτο Hipp.] διὰ vov V M propter hoc lat. καὶ ὦ < Hipp. 

13 γένεσιν + eius lat. 18:1 πρόβασιν Ausgg.] πρόσβασιν V M. progressionem 

lat. 15 ἐπὶ τὸ αὐτὸ] in semetipsa lat. 16 0 ἐστιν 1] 9 ἐστιν δέκα, getilgt 

Veorr — M quod est lat. 17 ὧν] est ex quibus lat. | σημαίνει] significart 

lat. | 1] δέσα V 18 τὸν Ἰησοῦν) DCCCLXXXVIII numerum lat. 
2* 
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δὲ Χρειστὸς Ówt' ἅτινα συντεϑέντα τὸ τῆς δωδεχάδος ἐπέδειξαν μέγε- 
og. πρὶν μὲν οὖν, φησί, τούτου τοῦ ὀνόματος τὸ ἐπίσημον φανῆναι, 8 
τουτέστιν τὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Υἱόν, ἐν | ἀγνοίᾳ πολλῇ ὑπῆρχον οἱ ἄνϑιρωποι D231 
χαὶ πλάνῃ" ὅτε δὲ ἐφανερώϑη τὸ ἐξαγράμματον ὄνομα, ὃ σάρχα Tiepte- 9 

5 βάλετο, ἵνα εἰς τὴν αἴσϑησιν τοῦ ἀνθρώπου χατέλϑῃ, ἔχον ἐν ἑαυτῷ αὐτὰ 

τὰ EE xai τὰ εἰχοσιτέσσαρα, τότε γνόντες T αὐτὸν ἐπαύσαντο τῆς ἀγνοίας; 

ἐχ ϑανάτου δὲ εἰς ζωὴν ἀνῆλθον, τοῦ ὀνόματος αὐτοῖς ὁδοῦ γενηθέντος 

πρὸς τὸν Ἰατέρα τῆς ἀληϑείας. τεϑεληχέναι γὰρ τὸν ἸΙατέρα τῶν ὅλων 10 
λῦσαι τὴν ἄγνοιαν χαὶ χαϑελεῖν τὸν ϑάνατον. ἀγνοίας δὲ λύσις ἡ ἐπί- 

10 γνωσις αὐτοῦ ἐγίνετο. wol διὰ τοῦτο ἐχλεχϑῆναι τὸν χατὰ τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ xac εἰχόνα τῆς ἄνω δυνάμεως οἴκονομνηϑέντα Ἄνθρωπον. | 0452 

10. And τετράδος γὰρ x προῆλθον οἱ Αἰῶνες. ἦν δὲ ἐν τῇ τετράδι 10, 1 
Ἄνϑρωπος xai [5j ExxAvota, Λόγος xai Zo. ἀπὸ τούτων οὖν δυνάμεις, 
φησίν, ἀπορρυεῖσαι ἐγενεσιούργησαν τὸν ἐπὶ γῆς φανέντα ᾿Ιησοῦν. x«i τοῦ 2 

15 μὲν Λόγου ἀναπεπληρωκχέναι τὸν τόπον τὸν ἄγγελον Daßpınd, τῆς δὲ Ζωῆς 

τὸ ἅγιον πνεῦμα, τοῦ δὲ Avdpwrou | τὴν τοῦ ὑψίστου δύναμιν, τὸν δὲ τῆς P244 
᾿Εχχλησίας τόπον ἣ παρϑένος ἐπέδειξεν. οὕτως τε Ó xov οἰχονομίαν διὰ 9 

τῆς Μαρίας γενεσιουργεῖται παρ΄ αὐτῷ ἄνθρωπος, ὃν ὃ ἸΙατὴρ τῶν ὅλων 
διελθόντα διὰ μήτρας ἐξελέξατο διὰ Λόγου εἰς ἐπίγνωσιν αὐτοῦ. ἐλθόντος 4 

20 δὲ αὐτοῦ εἰς τὸ ὕδωρ χατελϑεῖν εἰς αὐτὸν ὡς περιστερὰν τὸν ἀναδραμιόντα 
ἄνω xai πληρώσαντα τὸν δωδέχατον ἀριϑιιόν, ἐν ᾧ ὑπάρχει τὸ σπέρμα 

ν 

, 

2 

V M]lat. Hipp. (von Ζ. 12 an) 

1 Χριστὸς V M 2 μὲν ovv] autem. lat. 9 τὸν υἱὸν Ausgg.] toic υἱοῖς 

V M fikus lat. 4 ὃ Ausgg.] ὃς V M. hoc, quod est lat. | σάρκα] secundum 

carnem. lat. 5 ἔχον Ausgg.] ἔχων V M 5f αὐτὰ τὰ] ipsum quoque Yat. 

6 7 αὐτὸν) eum lat.; alter Fehler für αὐτὸ * ἦν δὲ] er. 19b ΠΡ σε 

ducatore lat. | γεγννηϑέντος V M S γὰρ hineingeflickt V corr 9 xa- 

ϑελεῖν, ελεῖν auf Rasur V eorr 10 ἐχλεχϑῆναι) déctum lat. | τὸν hinter 

ϑέλημα αὐτοῦ (Z. 11) lat. | hinter τὸν 1—2 Buchstaben ausradiert V 

12—14 περὶ δὲ τῆς τούτου δημιουργίας οὕτως λέγει" ἀπὸ τῆς τετράδος τῆς δευ- 

τέρας δυνάμεις ἀπορρυείσας Hipp. 19 κα alte Lücke, ergünze nach Hipp. {τῆς 

δευτέρας) * | ἦν auf Rasur V eorr 13 [ἡ] Hipp. 14 ἐγενεσιούργησαν] δεδη- 

μιουργηκέναι Hipp. | τὸν nachgetragen Veorr; vor Ἰησοῦν kleine Rasur, τὸν ge- 

tilgt? 15 «ev < Hipp. | τὸν τόπον] τοῦτον u. vor ἀναπεπληρωχέναι Hipp. 

16 τοῦ ὑψίστου Hipp.] τοῦ υἱοῦ V M altıssimi lat. — 16f τὸν δὲ — ἐπέδειξεν] τῆς 

δὲ ᾿Εχχλησίας τὴν nag9évov Hipp. 17 τε - Hipp. 18 παρ᾽ αὐτῶν Hipp. 

181 ὃν ὁ πατὴρ — αὐτοῦ < Hipp. 20 ἀναβαίνοντα Hipp. 21 ὑπάρχει] ine- 

rat lat. 
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τούτων τῶν συσπαρέντων αὐτῷ xal συγχαταβάντων χαὶ συναναβάντων. 
αὐτὴν δὲ τὴν δύναμιν τὴν κατελϑιοῦσαν σπέρμα φησὶν εἶναι τοῦ Ilatpög, 
ἔχον ἐν ἑαυτῷ xai τὸν Πατέρα xai τὸν Υἱόν, τὴν τε διὰ τούτων γινωσχο- 
μένην ἀνονόμαστον δύναμιν τῆς Σιγῆς x«l τοὺς ἅπαντας Αἰῶνας. καὶ 6 

τοῦτ᾽ εἶναι τὸ πνεῦμα τὸ λαλῆσαν διὰ τοῦ στόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ, τὸ ὁμολογῆ- 
σαν ἑαυτὸ Υἱὸν ἀνθρώπου καὶ φανερῶσαν | τὸν Πατέρα" χατελϑὸν μένζτοι ye) Ὁ 232 

εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν ἡνῶσθαι [δ] αὐτῷ. χαὶ χαϑεῖλε μὲν τὸν ϑάνατον, φησίν, 
ὃ Ex τῆς οἰχονομίας σωτὴρ (Incoös), ἐγνώρισε δὲ τὸν Πατέρα Ὁ Χριστόν. 
εἶναι οὖν T τὸν Ιησοῦν ὄνομα μὲν τοῦ ἐκ τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπου λέγει, 7 

10 τεϑεῖσϑαι δὲ εἰς ἐξομοίωσιν καὶ μόρφωσιν τοῦ μέλλοντος εἰς αὐτὸν χατέρ- 
χεσϑαι Ανϑρώπου, ὃν χωρήσαντα αὐτὸν ἐσχηκέναι αὐτόν τε τὸν Ἄνϑρω- 
πον, αὐτόν τε τὸν Λόγον xai τὸν Ἰ]ατέρα καὶ τὸν Ἄρρητον xoi τὴν Σιγὴν 
xal τὴν ᾿Αλήϑειαν xol ᾿χχλησίαν xai Zwiv. 

11. Ταῦτ᾽ ἤδη ὑπὲρ τὸ ἰοὺ ἰοὺ xai τὸ φεῦ xai ὑπὲρ πᾶσαν τραγικὴν 11,1 
15 (ἐχγφώνησιν χαὶ σχετλιασμόν ἐστι. τίς yàp οὖχ ἂν μισήσειεν τὸν τηλι- 

χούτων ψευσμάτων Ὁ χαχοσύνϑετον ποιητήν, τὴν μὲν ἀλήϑειαν ὁρῶν 

εἴδωλον ὑπὸ Μάρχου γεγονυῖαν wai τοῦτο τοῖς τοῦ ἀλφαβήτου γράμμασιν 
χατεστιγμένην. γεωστὶ πρὸς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς, τὸ δὴ λεγόμενον χϑὲς xal 
πρώην, "EAAnves ὁμολογοῦσιν ἀπὸ Κάδμου πρῶτον ἕξ χαὶ dena παρειλης- 

Gg 

QY 

ΕΘ 

V M lat. Hipp. (bis Z. 13) 

1 συϊ)σπαρέντων, v ausradiert Veorr συγχατασπαρέντων Hipp. 2 av- 

τὴν] ταύτην Hipp. | χατελθοῦσαν)] χαταβᾶσαν εἰς αὐτὸν Hipp. | σπέρμα 

- Hipp. | πατρὸς] πληρώματος Hipp. 4 aàvo[llvóuactov, o aus ὦ V corr 

5 τοῦτ᾽] hunc lat. τοῦτον Hipp. τὸ λαλῆσαν — Ἰησοῦ] τὸ ἐν αὐτῷ ἔφασαν 

διὰ τοῦ στόματος τοῦ υἱοῦ Hipp. 6 ξαυτὸ Ausgg.] ἑαυτὸν V M Hipp. | φανε- 

o@cav Hipp.) φανερώσαντα VM. | uév(ro: ye) *, nach Hipp.] μὲν VM quidem lat. 

7 [0] *] < Hipp. lat. αὐτῷ < lat. | xol < Hipp. | φασιν Hipp. 8 τῆς 

< Hipp. | (]ησοῦς) *] Jesus lat. < Hipp. | { Χριστὸν] Chréstum Jesum. lat. 

Χριστὸν Ἰησοῦν Hipp.; alter Fehler für (0) Χριστός (Grabe) 9 Ὁ τὸν Ἰησοῦν] ov u. 

Ἰησοῦν auf Rasur Veorr τὸν Ἰησοῦν M Hipp. Jesum lat.; alter Fehler für τὸ T;- 

σοῦς * 10 εἰς! < Hipp. 11 ὃν Hipp.] vóv V M quem lat. | «vróv!] < lat. 

hinter ἐσχηχέναι Hipp. | ἐσχηχέναι + δὲ M hineingeflickt Veor | αὐτόν τε 

+ εἶναι Hipp. 12 τε -- Hipp. | xei!] αὐτὸν Hipp. | τὸν3 — Hipp. 14 ταῦτ᾽ 

ἤδη Dind.] haec am lat. ταύτη δὴ, ἡ u. δὴ auf Rasur Vcorr ταύτη 0j M | ἰοὺ 

nur einmal V | vor τὸ φεῦ + super lat. | vor πᾶσαν + ro V 15 (ἐχ)φώ- 

γησιν  Pet.] exelamationem lat. | σχητλιατισμὸν, € oben drüber Ὗ eorr doloris 

voceferationem lat. [τὸν *) τῶν V M eum lat. 16 T xexoovv9srov] malus 

compositor lat.; alter Fehler für χαχοσυνϑέτων *, vgl. 1 422, 10 18 πρὸς τὸ] 

steut quod, est lat.; hes wohl πρὸς τῷ * 
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ui 

φέναι, εἶτα μετέπειτα προβαινόντων τῶν χρόνων αὐτοὶ ἐξευρηκέναι ποτὲ 
\ x 

μὲν τὰ δασέα, ποτὲ δὲ τὰ διπλᾶ, ἔσχατον δὲ πάντων Ι]αλαμήδην φασὶ τὰ 

μαχρὰ τούτοις προστεϑεικέναι. πρὸ τοῦ οὖν | (rap) “ἥλλησι ταῦτα γενέσϑαι 3 0454 € 
- >: > r A \ ' m NS Χ , , r 

oüx ἦν ᾿Αλήϑεια" τὸ γὰρ σῶμα αὐτῆς χατὰ σέ, Mapxe, μεταγενέστερον 
μὲν Κάδμου xai τῶν πρὸ αὐτοῦ, μεταγενέστερον δὲ τῶν τὰ λοιπὰ προστε- 

ϑειχότων στοιχεῖα, μεταγενέστερον δὲ xai σαυτοῦ. | σὺ γὰρ μόνος (wg) P245 

εἴδωλον χατήγαγες τὴν ὑπὸ σοῦ λεγομένην ᾿Αλήϑειαν. 
Τίς δ᾽ ἀνέξεταί σου τὴν τοσαῦτα φλυαροῦσαν Σιγῆν, Y) τὸν ἀνονό- 

μαστον ὀνομάζει wai τὸν ἄρρητον ἐξηγεῖται xal τὸν ἀνεξιχνίαστον ἐξιστορεῖ 

χαὶ ἠνοιχέναι τὸ στόμα φησὶν αὐτόν, ὃν ἀσώματον χαὶ ἀνείδεον λέγεις; 

xal προενέγχασϑιαι Λόγον, ὡς ἕν τι τῶν συνθέτων ζῴων τόν τε Λόγον 
αὐτοῦ, ὅμοιον ὄντα τῷ προβαλόντι xal | μορφὴν τοῦ ἀοράτου γεγονότα, 
στοιχείων μὲν εἶναι τριάχοντα, συλλαβῶν δὲ τεσσάρων᾽ ἔσται οὖν χατὰ 
τὴν ὁμοιότητα τοῦ Λόγου ὃ Ἰ]ατὴρ τῶν πάντων, ὡς σὺ φῇς, στοιχείων 
μὲν τριάχοντα, συλλαβῶν δὲ τεσσάρων. N πάλιν τίς ἀνέξεταί σου εἰς 
σχήματα χαὶ ἀριϑιμούς, ποτὲ μὲν τριάκοντα, ποτὲ δὲ εἰχοσιτέσσαρα, ποτὲ 
δὲ EE μόνον, συγχλείοντος τὸν τῶν πάντων χτιστὴν χαὶ δημιουργὸν χαὶ 
ποιητὴν Λόγον τοῦ ϑεοῦ, χαταχερματίζοντός (ve) αὐτὸν εἰς συλλαβὰς μὲν 
τέσσαρας, στοιχεῖα δὲ τριάχοντα, wai τὸν μὲν πάντων χύριον, τὸν ἐστερεω- 

χότα τοὺς οὐρανούς, εἰς ὦ πὴ χατάγοντος ἀριϑιμόν, ὁμοίως τῷ ἀλφαβήτῳ, 
χαὶ αὐτὸν δὲ τὸν τὰ πάντα χωροῦντα llavépa, ἀχώρητον δὲ ὑπάρχοντα, εἰς 
τετράδα Hal ὀγδοάδα χαὶ δεκάδα καὶ δωδεχάδα ὑπομερίζοντος xal διὰ τῶν τοι- 
οὕτων πολυπλασιασμῶν τὸ ἄρρητον xal ἀνεννόητον, ὡς σὺ φής, τοῦ Πατρὸς 
ἐχδιηγουμένου; χαὶ ὃν ἀσώματον χαὶ ἀνούσιον ὀνομάζεις, τὴν τούτου οὐσίαν 
Kal τὴν ὑπόστασιν ἐκ πολλῶν γραμμάτων, ἑτέρων ἐξ ἑτέρων γεννωμένων, 
χατασχευάζεις, αὐτὸς Δαίδαλος ψευδὴς xai τέχτων χαχὸς γενόμενος τῆς 

M lat. 

1 αὐτοὶ] semetipsos lat. | ἐξευρηκέναι] adinvenisselat. 3 (mag) Ἕλλησι ἢ 

apud Graecos lat. Of μεταγενέστερον — oavrod <M | προστεϑειχότων 

στοιχεῖα + lemporis quam Palamedes lat.; lies wohl {τουτέστιν τοῦ Παλαμήδους 

χρόνου) * | 6 yàg] autem lat. | μόνος *] μόνον V M soluslat. | (we) sióo- 

Aov *] in idolum lat. vgl. S. 12, 21 u. 21, 17 4 χατήγαγες) deposwisté lat. | 

λεγομένην) quae ... praedicatur lat. 84M | τὸν τὸ M 8f &vo[|lvóua- 

στον, 0 aus ὦ Veorr Gvovóuaovov M 9 zxai!| aeonem lat. 12 ὄντα] esse lat. 

19—21 στοιχείων μὲν --- xal αὐτὸν γεγονότα < M 18 (re) *] δὲ lat. | u8v 

getilgt Veorr — ]at. 21 αὐτὸν δὲ τὸν τὰ *] αὐτὸν γεγονότα V M ipsum qui 

lat. | ἀχώρητον... ὑπάρχοντα] (qui) a mullo ... capitur lat. 22 xal δεχάδα 

< lat. 24 ἐγδιηγουμένου V 26 Δαίδαλλος, aı auf Rasur, ein A getilgt V corr 

Δεδαλλὸς M 
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Panarion haer. 34, 11, 2—12, 2 (Marcus) 29 

προπανυπερτάτου. δυνάμεως᾽ Mal ἣν ἀμέριστον φὴς εἶναι (οὐσίαν, εἰς 
ἀφώνους xxi φωνήεντας καὶ ἡμιφώνους φϑόγγους ὑπομερίζων, τὸ ἄφωνον 

αὐτῶν τῷ τῶν πάντων Ἰ]ατρὶ xai τῇ τούτου ᾿Βἰννοίᾳ ἐπιψευδόμενος, εἰς 
τὴν ἀνωτάτω βλασφημίαν χαὶ μεγίστην ἀσέβειαν ἐμβέβληκας ἅπαντας τοὺς 
σοὶ πειθομένους. διὸ (xai) δικαίως xal ἁρμοζόντως τῇ τοιαύτῃ σου 
τόλμῃ 6 ϑεῖος πρεσβύτης x«i χῆρυξ τῆς ἀληθείας ἐμμέτρως ἐπιβεβόηκέ 
σοι, εἰπὼν οὕτως᾽ 

εἰδωλοποιὲ Μάρχε xal τερατοσχόπε, 
ἀστρολογικῆς ἔμπειρε xol μαγικῆς τέχνης; 

OU ὧν χρατύνεις τῆς πλάνης τὰ διδάγματα, | 
σημεῖα δεικνὺς τοῖς ὑπὸ σοῦ πλανωμένοις, | 

ἀποστατιγῆς δυνάμεως ἐγχειρήματα, | 
ἃ σοὶ χορηγεῖ σὸς πατὴρ Σατὰν ἀεὶ 

δι ἀγγελικῆς δυνάμεως ᾿ΔΑζαζὴλ ποιεῖν, 
ἔχων σε πρόδρομον ἀντιϑέου πανουργίας. 

xal ταῦτα μὲν ὃ θεοφιλὴς πρεσβύτης ἡμεῖς δὲ τὰ λοιπὰ τῆς μυσταγωγίας 

αὐτῶν μαχρὰ ὄντα πειρασόμεϑια βραχέως διεξελϑεῖν xal τὰ πολλῷ χρόνῳ 
χεχρυμμένα εἰς φανερὸν ἀγαγεῖν. οὕτω γὰρ ἂν γένοιτο εὐέλεγχτα πᾶσι. 

12. Πὴν οὖν γένεσιν τῶν Αἰώνων αὐτῶν xal τὴν πλάνην τοῦ προβά- 
tou χαὶ ἀνεύρεσιν ἐνώσαντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ μυστικώτερον ἐπιχειροῦσιν 
ἀπαγγέλλειν οὗτοι οἱ εἰς ἀριϑμοὺς τὰ πάντα κατάγοντες, &x μονάδος xai 
δυάδος φάσχοντες τὰ ὅλα συνεστηχέναι᾽ wol ἀπὸ μονάδος ἕως τῶν τεσσά- 

pov ἀριϑιμοῦντες οὕτω γεννῶσι τὴν δεχάδα. μἱα γὰρ xal δύο xai τρεῖς 

χαὶ τέσσαρες συντεϑεῖσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸν τῶν δέχα Αἰώνων ἀπεχύησαν 
ἀριϑινόν. πάλιν δ᾽ αὖ ἡ δυὰς ἀπ᾽ αὐτῆς προελθοῦσα ἕως τοῦ ἐπισήμου, 

M lat. Hipp. (von Z. 21 an) 

1 προπανυπερτάτου)] sublimissimae lat. | (ovotav) *] substantiamlat. 2 ἀφώ- 

vovc, ἃ vorgesetzt V corr φωνὰς M. | ὑπομερίζων τὸ ἄφωνον, von Gov an auf Rasur 

Veor 3 αὐτῶν, v angeflickt V eorr in his lat. | τούτου Ausgg.] τοῦ viov V M 

huius lab. | ἐπιψευδόμενος] mentiens lat. 9 (xai) Ausgg.] et lat. 6 ϑεῖος] 

divinae aspirations lat. | ἐμμέτρως < lat. 18 σοὶ χορηγεῖ σὸς Ausgg.] σὺ 

χορηγεῖς ὡς V M. tibi praestat tuus lat. ἀεὶ < lat. 14 δυνάμεως + ἐγχειρή- 

ματα M. ἐγχειρήματα am Rande nachgetragen Veorr 18 εὐέλεγχτα] ut facile argui 

et convinei possint lat. 19 aur@v<lat. 91 οἱ <M | ἐκ μονάδος xvé eingeleitet 

mit λέγουσι γὰρ ταῦτα Hipp. 22 φάσχοντες < Hipp. | συνεστάναι Hipp. | 

ἀπὸ + uiv Hipp. | fov M 23—25 μία γὰρ --- ἀριϑμόν < Hipp. 98 μία) 

unum lat. | x«i? « M 24 τὸν, v angeflickt Veorr τῇ M 38 ἡ « Hipp. | 

ἀπ᾿ αὐτῆς < Hipp. 
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24 Epiphanius 

οἷον δύο xal τέσσαρες nal ἕξ, τὴν δωδεκάδα ἐπέδειξεν. χαὶ πάλιν ἀπὸ 8 

τῆς δυάδος ὁμοίως ἀριϑμούντων ἡμῶν ἕως: τῶν δέχα Y) τριαχοντὰς ἄνε- 
δείχϑη, Ev ἣ ὀγδοὰς xai δεχὰς x«l δωδεχάς. τὴν οὖν δωδεχάδα διὰ τὸ 4 
ἐπίσημον ἐσχηκέναι συνεπακολουϑῆσαν αὐτῇ τὸ ἐπίσημον πάϑος λέγουσι, 

5 χαὶ,διὰ τοῦτο περὶ τὸν δωδέχατον ἀριϑινὸν τοῦ σφάλματος γενομένου τὸ 
πρόβατον ἀποσχιρτῆσαν πεπλανῆσθαι, ἐπειδὴ τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ δωδεχά- 
δος γεγενῆσθαι φάσχουσι. τῷ αὐτῷ τρόπῳ xai ἀπὸ τῆς T δωδεχάδος ἅπο- 9 
στᾶσαν μίαν δύναμιν ἀπολωλέναι μαντεύονται, χαὶ ταύτην εἶναι τὴν γυναῖχαι 
τὴν ἀπολέσασαν τὴν δραχμὴν xal ἅψασαν λύχνον χαὶ εὑροῦσαν αὐτήν. 

10 οὕτως οὖν χαὶ τοὺς ἀριϑμοὺς τοὺς καταλειφϑέντας --- ἐπὶ μὲν τῆς δραχμῆς 6 

τοὺς ἐννέα, ἐπὶ δὲ τοῦ προβάτου τοὺς ἕνδεχα --- ἐπιπλεχομένους ἀλλήλοις 

τὸν τῶν ἐνενήκοντα ἐννέα τίχτειν | ἀριϑ'μόν, ἐπεὶ ἐννάκις τὰ ἕνδεχα ἐνενή- D235 
χοντα ἐννέα γίνεται. διὸ xal τὸ ἀμὴν τοῦτον λέγουσιν ἔχειν τὸν dub pov. 

Οὐχ ὀχνήσω δέ cot xai ἄλλως ἐξηγουμένων αὐτῶν ἀπαγγεῖλαι, ἵνα 7 
15 πανταχόϑεν χατανοήσῃς τὸν χαρπὸν αὐτῶν. τὸ γὰρ στοιχεῖον τὸ ἡ σὺν 

μὲν τῷ ἐπισήμῳ ὀγδοάδα εἶναι ϑέλουσιν, ἀπὸ τοῦ ἄλφα ὀγδόῳ χεί μενον ὁ 468 
τόπῳ᾽ εἶτα πάλιν ἄνευ τοῦ ἐπισήμου ψηφίζοντες τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν τῶν 
στοιχείων | xai ἐπισυνϑέντες μέχρι τοῦ ἦτα τὴν τριαχοντάδα ἐπιδειχνύουσιν. P241 
ἀρξάμενος γάρ (utc) ἀπὸ τοῦ ἄλφα xal τελευτῶν εἰς τὸ Tra τῷ ἀριϑμῷ 8 

8 vgl. Luk. 15, 41 

Υ ΜΝ 1ε. Hipp 

1 οἷον — lat. | τέσσαρα Hipp. 2 ὁμοίως < Hipp. | 7 τριακοντὰς Hipp. 

Ausgg.]n A 6 VM XXX numerus lat. ἢ τριάκοντα Hipp. 8. ὀγδοὰς χαὶ δεχὰς 

χαὶ óoósxàg Hipp.] ὀχτωχαίδεκα xai δώδεχα V M. ogdoas et decas et duodecas lat. 

| διὰ τὸ] διὰ τὸν, aber vor [σγν]εσχηκέναι noch einmal διὰ τὸ VM 4 ἐσχηχέναι 

Hipp.] συνεσχηκέναι V M habwisselat. | συνεπαχολουϑήσασαν V συνεπηχολούϑησεν 

λέγουσι — Hipp. 5 τοῦ σφάλματος] Hipp. | τὸ ἐπίσημον] propter episemon lat. 

labes quaedam lat. 6f ἐπειδὴ — φάσχουσι — Hipp. 7—13 bei Hipp. frei wieder- 

- gegeben 7 t δωδεχάδος]) duodecade lat.; alter Fehler für δεχάδος (Hipp. 7f ἀποστᾶ- 

cav Ausgg.] ἀπόστασιν VM abscedentem lat. 8 ἀποι!λωλέναι, o aus e Veor 9 δραγ- 

μὴν VM 10 μὲν «lat. 11 ἐπισυμπλεχομένους Hipp. 19 ἐπεὶ, ei auf Rasur V eorr 

14f οὐχ ὀκνήσω --- αὐτῶν] ἄλλον δὲ ἀριϑμὸν οὕτω λέγουσι Hipp. 15 τὸ γὰρ — ἡ] 

τὸ ἦτα στοιχεῖον Hipp. 16 μὲν < lat. Hipp. | ϑέλουσιν < Hipp. | ἄλφα 

Hipp.] πρώτου V M alphabeta lat. — 16f ὀγδόῳ... τόπῳ Hipp.] ὀγδόου . . . τόπου 

V M octavo .. . loco lat. 18 συντιϑέντες Hipp. | τὴν τριαχοντάδα] τὸν τριά- 

xovra ἀριϑμὸν Hipp. 19 (ric) Hipp.] quis lat. | xal τελευτῶν εἰς τὸ ἦτα] ἕως 

τοῦ ra Hipp. | vor τῶ ein τὰ ausradiert Veorr | τῷ &gi9uQ) per numeros lat. 

τὸν ἀριϑμὸν Hipp. 
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τῶν στοιχείων, δφεξαιρούμιενος δὲ τὸ ἐπίσημον nal ἐπισυντιϑεὶς τὴν ἐπαύ- 

ξησιν τῶν γράμματων, εὑρήσει τὸν τῶν τριάκοντα ἀριϑιμόν. μέχρι γὰρ 

τοῦ ε στοιχείου πεντεκαίδεχα γίνονται" ἔπειτα προστεϑεὶς αὐτοῖς ὃ τῶν 
ἑπτὰ ἀριϑιμὸς B xal κ ἀπετέλεσε: προσελϑὸν δὲ τούτοις τὸ ἡ, ὅ ἐστιν 

ὀχτώ, τὴν ϑαυμασιωτάτην τριακοντάδα ἀνεπλῆρωσεν. xo) ἐντεῦϑεν ἀπο- 
δεικνύουσι τὴν ᾿Ογδοάδα μητέρα τῶν τριάχοντα Αἰώνων. ἐπεὶ οὖν ἐκ 
τριῶν δυνάμεων ἥνωται ὁ τῶν τριάχοντα ἀριϑ'μός, τρὶς αὐτὸς γενόμενος τὰ 
ἐνενήκοντα ἐποίησε" τρὶς γὰρ τριάκοντα ἐνενήκοντα. Aal αὐτὴ δὲ ἡ τριὰς 

ἐφ᾽ ἑαυτῆς συντεϑεῖσα ἐννέα ἐγέννησεν. οὕτως τε 7| ὀγδοὰς τὸν τῶν ἐνε- 
γήχοντα ἐννέα παρ᾽ αὐτοῖς ἀπεχύησεν ἀριϑιμόν. χαὶ ἐπεὶ ὃ δωδέχατος 

Αἰὼν ἀποστὰς χατέλειψε τοὺς ἄνω ἕνδεχα, κατάλληλον λέγουσι τὸν τύπον 
τῶν γραμμάτων τῷ σχήματι τοῦ Ὁ λόγου χεῖσϑιαι (ἑνδέκατον γὰρ τῶν 
γραμμάτων χεῖται τὸ A, ὅ ἐστιν ἀριϑιμὸς τῶν τριάκοντα) καὶ wav εἰκόνα 

χεῖσθαι τῆς ἄνω οἰχονομίας, ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ ἄλφα, χωρὶς τοῦ ἐπισήμου, 
αὐτῶν τῶν γραμμάτων 6 ἀριϑιμὸς ἕως τοῦ A συντεϑειμένος χατὰ τὴν 
παραύξησιν τῶν γραμμάτων σὺν αὐτῷ τῷ A τὸν τῶν ἐνενήχοντα ἐννέα 
ποιεῖται ἀριϑιμόν. ὅτι δὲ τὸ A Evdelnatov ὃν τῇ τάξει ἐπὶ τὴν τοῦ ὁμοίου 

αὐτῷ χατῆλϑεν ζήτησιν, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸν δωδέκατον ἀριϑμόν, «ol 
εὑρὸν T αὐτὸν ἐπληρώϑ'η, φανερὸν εἶναι ἐξ αὐτοῦ τοῦ σχήματος τοῦ στοι- 

M Jat. Hipp. 

1 ὑπεξαιρούμενος Hipp. | δὲ - Hipp. | τὸν ἐπίσημον Hipp. 11 xai ἐπι- 

συντιϑεὶς — γραμμάτων < Hipp. 9 τὸν, ὃν auf Rasur Veorr τὸν τῶν < Hipp. 

2—6 μέχρι γὰρ — αἰώνων < Hipp. 9 s Ausg.] 9 VM E lat. 4 προσελθὼν 

VM cum ... appositum est lat.  ὀχτώ auf Rasur V eorr 7 τριῶν] τριά- 

zovta V M tribus lat. τῶν τριῶν Hipp. | τρὶς < Hipp. 8 τρὶς yàg — ἐνενή- 

xovra < lat. SF χαὶ αὐτὴ δὲ --- ἐγέννησεν — Hipp. 9 ἐφ᾽ ξαυτὴν Wendland 

| τε — lat. Hipp. 10 παρ᾽ αὐτοῖς -- lat. Hipp. | nach ἀριϑμὸν hat Hipp. noch 

einen längeren Zusatz | xai ἐπεὶ] ἐπειδὴ δὲ Hipp. 11 ἀποστὰς < Hipp. | 

χαταλείψας Hipp. | ἄνω Hipp. | ἕνδεχα + xai ἀποστὰς χάτω ἐχώρησε Hipp. | 

κατάλληλον] consequenter lat. 11f χατάλληλον λέγουσι --- xsio9coi] φάσκουσι 

χατάλληλον zul τοῦτο" ὃ γὰρ τύπος τῶν γραμμάτων διδάσκει Hipp. 12 τῷ 

σχήματι] in figura lat. | λόγου] log? lat.; alter Fehler für A (Grabe) 

18 χεῖται] esse lat. χεῖσϑαι Hipp. 181 xai xav — κεῖσϑαι] κεῖσϑαι αὐτὸ xav. eixóva 

Hipp. 14 ἐπειδὴ, δὴ auf Rasur V corr 15 συντιϑέμενος M | χατὰ < Hipp. 

16 có»? < Hipp. 17 évóéxavov ὃν τῇ τάξει] quae est undecimo loco in ordine 

lat. évósxéro χείμενον τόπῳ Hipp. 18 αὐτῷ Hipp; vgl. S. 26, 1] αὐτοῦ V M 

eorum lat. 19 εὑρὼν Hipp. | T αὐτὸν (so auch Hipp.)] ewm lat.; alter Fehler 

für αὐτὸ (sc. τὸ ὅμοιον αὐτῷ) * 

= 
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26 Epiphanius 

ysíou. τὸ yàp λ, ὥσπερ ἐπὶ τὴν τοῦ ὁμοίου αὐτῷ ζήτησιν παραγενόμενον 
xal εὑρὸν wai εἰς ἑαυτὸ ἁρπάσαν Ὁ αὐτόν, τὴν τοῦ δωδεχάτου ἀνεπλήρω- 
σεν χώραν, τοῦ M στοιχείου ἐκ δύο A συγκειμένου. διὸ xal φεύγειν αὐτοὺς 
διὰ τῆς γνώσεως τὴν τῶν ἐνενήχοντα ἐννέα χώραν, τουτέστιν τὸ Ὑστέρημα, 
τύπον ἀριστερᾶς χειρός, μεταδιώκειν δὲ τὸ ἕν, ὃ προστεϑὲν τοῖς ἐνενήχοντα 
ἐγγέα εἰς τὴν δεξιὰν αὐτοὺς χεῖρα μετέστησεν. 

18. Σὺ μὲν ταῦτα διερχόμενος, ἀγαπητέ, εὖ οἶδα ὅτι γελάσεις πολλὰ 
x τὴν τοιαύτην αὐτῶν οἴησίσοφον μωρίαν. ἄξιοι δὲ πένθους ot τηλικαύτην 
ϑεοσέβειαν χαὶ τὸ μέγεϑος τῆς ἀληθῶς ἀρρήτου δυνάμεως xal τὰς τοσαύ- 
τας οἰχονομίας τοῦ ϑεοῦ διὰ τοῦ ἄλφα χαὶ βῆτα χαὶ OU ἀριϑμῶν οὕτως 
Ψυχρῶς xal βεβιασμένως διασύροντες. ὅσοι δὲ | ἀφίστανται τῆς ἐχχλης- 
σίας xai τούτοις τοῖς γραώδεσι μύϑοις πείϑονται, ἀληθῶς (εῖσιν) αὖτο- 

χατάχριτοι, οὺς ὃ Ἰ]αῦλος ἐγχελεύεται ἡμῖν μετὰ μίαν x«i δευτέραν νου- 
ϑεσίαν παραιτεῖσθαι. ᾿Ιωάννης δέ, ὃ τοῦ χυρίου μαϑ'ητῆς, ἐπέτεινε τὴν 
χαταδίγην αὐτῶν, μηδὲ χαίρειν αὐτοῖς Oc ἡμῶν λέγεσθαι βουληϑείς" »ὁ 
γὰρ λέγων αὐτοῖςς φησί »χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τοῖς πονη- 

poig«. xai εἰκότως: »οὐὖκχ ἔστι γὰρ χαίρειν τοῖς ἀσεβέσινε λέγει χύριος. 
ἀσεβεῖς δὲ ὑπὲρ πᾶσαν ἀσέβειαν οὗτοι οἱ τὸν ποιητὴν οὐρανοῦ χαὶ γῆς; 

μόνον ϑεὸν παντοχράτορα, ὑπὲρ ὃν ἄλλος ϑεὸς οὐχ ἔστιν, ἐξ “Ὑ͵στερήματος 
xai αὐτοῦ ἐξ ἄλλου Ὑστερήματος γεγονότος προβεβλῆσθαι λέγοντες: ὥστε 
Xa αὐτοὺς εἶναι αὐτὸν προβολὴν τρίτου Ὑστερήματος. ἣν γνώμην ὄντως 
χαταφυσήσαντας χαὶ χαταϑεματίσαντας δέον πόρρω ποὺ (xxi) μαχρὰν 
φυγεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν xai ἣ πλέον διισχυρίζονται | χαὶ χαίρουσιν ἐπὶ τοῖς 
παρευρέμασιν αὐτῶν, ταύτῃ μᾶλλον εἰδέναι πλέον αὐτοὺς ἐνεργεῖσθαι ὑπὸ 

τῆς ὀγδοάδος τῶν πονηρῶν πνευμάτων, χαϑάπερ οἱ εἰς φρενίτιδα διάϑεσιν 

12f vgl. Tit. 8, 10 — 15 IIJoh. 11 — 17 Jes. 48, 22 

M lat. Hipp. (bis Z. 6) 

2 xal εἰς ξαυτὸ ἁρπάσαν αὐτόν] ἀναρπάσαν Hipp. | ξαυτὸ Dind.] &avrov VM. 

| T αὐτὸν] psum. lat.; alter Fehler für αὐτὸ * ὃ .A-L- χαὲ ἡ Hipp. | διὸ 

J-ój Hipp. | αὐτοὺς Hipp.] αὐτοῦ V M eos lat. 6 αὐτοὺς Ausgg.] αὐτοῦ VM eos 

lat. | uscé() Schluß von Hipp. 7 γελάσης M 8 *alte Lücke; ergänze etwa 

(ἀχούων) * 8 oingioogov, ov auf Rasur Veorr 9 ἀληθῶς Ausgg.] ἀληϑείας 

V M vere lat. 10 διὰ τοῦ ἄλφα xal Bzva] per A et B lat. lies wohl διὰ τοῦ 

ἀλφαβήτου * 11 ψυχρῶς καὶ βεβιασμένως] frigidos et vi extortos lat. 12 (ei- 

σιν) *] sunt lat. 14 δὲ] enim lat. | ἐπέτεινε] superextendit lat. 15 αὐτῶν] 

in eos lat. 19 öj//v, o aus o Veorr 90f zal αὐτοῦ --- vorsonuatos <M 90 ὥστε] 

et sic dam lat. 21 ὄντως] digne (δεόντως) lat. kaum richtiger 22 (xai) *] 

etlat. 23 διισχυρίζονται + haeclat. 94} ab Ogdoadis nequissimis spiritalibus lat. 
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ἐμπεσόντες T Y] πλέον γελῶσι xal ἰσχύειν δοκοῦσιν nal ὡς ὑγιχίνοντες 

πάντα πράττουσιν, ἔνια δὲ xai ὑπὲρ τὸ ὑγιαίνειν, ταύτῃ μᾶλλον χαχῶς 
ἔχουσιν. ὁμοίως δὲ xal οὗτοι T) μᾶλλον ὑπερφρονεῖν δοχοῦσι καὶ ἐκχνευρί- 
ζουσιν ἑαυτοὺς ὑὕπέρτονα τοξεύοντες, ταύτῃ μᾶλλον ob σωφρονοῦσιν. 

9 ἐξελθὸν γὰρ τὸ ἀχάϑαρτον πνεῦμα τῆς ἀνοίας, ἔπειτα σχολάζοντας αὐτοὺς 
οὗ ϑεῷ, ἀλλὰ χοσμικαῖς ζητήσεσιν εὑρόν, προσπαραλαβὸν ἕτερα πνεύματα 
ἑπτὰ πονηρότερα ἑαυτοῦ xal χαυνῶσαν αὐτῶν τὴν γνώμην ὡς δυναμένων 
τὰ ὑπὲρ τὸν θεὸν ἐννοεῖν xal ἐπιτήδειον εἰς ὑπερέχκρουσιν κατασχευάσαν, 
τὴν ὀγδοάδα τῆς ἀνοίας τῶν πονηρῶν πνευμάτων εἰς αὐτοὺς ἐνεϑύήχωσεν. 

10 14. Βούλομαι δέ cot xal ὡς αὐτὴν τὴν χτίσιν κατ᾽ εἰκόνα τῶν ἀορά- 
τῶν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ, ὡς ἀγνοοῦντος αὐτοῦ, χατεσχευάσϑαι διὰ τῆς 

Mnrtpdg λέγουσιν διηγήσασϑααι. πρῶτον μὲν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα φασιν, 
πῦρ ὕδωρ γῆν ἀέρα, εἰχόνα προβεβλῆσϑαι τῆς ἄνω πρώτης τετράδος, 
Tag τε ἐνεργείας αὐτῶν συναριϑιμουμένας, οἷον ϑερμόν τε xol ψυχρόν, 

15 ξηρόν τε xal ὑγρόν, ἀχριβῶς ἐξειχονίζειν τὴν ὀγδοάδα. ἑξῆς κα δέχα 
δυνάμεις οὕτως καταριϑμοῦσιν " ἑπτὰ μὲν T σωματικὰ χυ χλοειδῆ, ἃ χαὶ οὖρα- 
γοὺς καλοῦσιν: ἔπειτα τὸν περιεχτικὸν αὐτῶν χύχλον, ὃν xol ὄγδοον obpa- 
γὸν ὀνομάζουσι" πρὸς δὲ τούτοις ἥλιόν TE χαὶ σελήνην. ταῦτα δέκα ὄντα 
τὸν ἀριϑυὼὸν εἰχόνας λέγουσιν εἶναι τῆς ἀοράτου δεκάδος, τῆς ἀπὸ Λόγου 

20 xal Zwiig προελθούσης... τὴν δὲ δωδεχάδα μνηνύεσϑαι διὰ τοῦ ζῳδιακχκοῦ 
χαλουμένου χύχλου. τὰ γὰρ δώδεχα ζῴξιχ φανερώτατα τὴν τοῦ ᾿Ανϑρώ- 
ποὺ χαὶ τῆς ᾿ιχχλησίας ϑυγατέρχ δωδεχάξα σχιαγραφεῖν | λέγουσιν. nal ὅ 

5 vgl. Matth. 12, 451 

Rn Tab Hipp. (von Z.11 am) 

1 + ἢ] aut lat.; alter Fehler, lies ἡ (Ausgg.) 9 ὑπὲρ τὸ ὑγιαίνειν) quas? 

14,1 

plus quam. sani sunt lat. 95M 9f xol ἐκνευρίζουσι] enervanles lat. 

5 ἀνοίας] ignorantiae lat. | αὐτοὺς aus ἑαυτοὺς Voorr 8 ἐννοεῖν) adinvenire 

lat. | χατασχευάσαν] compositam lat. 9 ἀνοίας) ignorantiae lat. 10 xai ὡς] 

quemadmodum et lat. 11 τοῦ nachgetragen Veorr | mit ( ἡσχευάσϑαι beginnt 

Hipp. 12 διηγήσασϑαι <Hipp. | στοιχεῖα -ἰ- ἃ Hipp. | φησιν Hipp. 13 now- 

τῆς < lat. Hipp. 14 τάς Te — συναριϑμουμένας] τοῖς δὲ ἐνεργείοις αὐτῶ συνα- 

ριϑμοῦντες Hipp. 14 re xol beide Male — Hipp. 15 ὑγρὸν + λέγουσιν Hipp. 

| é&/c] ex qua lat. ἐξ ἧς Hipp. | κα (δὲ) Hipp. Ausgg. 16 uiv <Hipp. | 

σωματικὰ] corporea lat.; alter Fehler für σώματα (Hipp.) | χυχλοειδῆ] eircumlata lat. 

18 vor ταῦτα + xai Hipp. | δέχα] ze Hipp. 20 mgosA9ovonc- Hipp. | δὲ — Hipp. 

| μηνύεσϑαι < Hipp. 91 χύχλου καλουμένου Hipp. | τὰ] ταῦτα Hipp. 

22 σχιαγραφεῖν] quasi per quandam umbram pinwisse lab. ἐπισχιάζειν Hipp. 



28 Epiphanius 

ἐπεὶ ἀντεπεζεύχϑη, φασί, τῇ τῶν ὅλων φορᾷ ὠχυτάτῃ ὑπαρχούσῃ 6 ὕπερ- 

εν οὐρανὸς ὃ πρὸς αὐτῷ τῷ κύτει βαρύνων xai ἀντιταλαντεύων τὴν 
ἐχείνων ὠχύτητα τῇ ἑαυτοῦ βραδυτῆτι, ὥστε αὐτὸν ἐν τριάχοντα ἔτεσι τὴν 
περίοδον ἀπὸ σημείου ἐπὶ σημεῖον ποιεῖσθαι, εἰχόνα λέγουσιν αὐτὸν τοῦ 

Ὅρου τοῦ τὴν τριαχοντώνυμον Μητέρα αὐτῶν περιέχοντος. τὴν σελήνην ὃ 
τε πάλιν τὸν ἑαυτῆς οὐρανὸν ἐμπεριερχοιιένην τριάκοντα ἡμέραις διὰ τῶν 
ἡμερῶν τὸν ἀριϑιμὸν τῶν τριάχοντα Αἰώνων ἐχτυποῦν. χαὶ τὸν ἥλιον δὲ 7 
ἐν δεχαδύο μησὶν περιερχόμενον xol τερματίζοντα τὴν χυκχλικὴν αὐτοῦ 
ἀποχατάστασιν, διὰ τῶν δώδεχα ψνηνῶν τὴν δωδεχάδα φανερὰν ποιεῖν, καὶ 

αὐτὰς δὲ τὰς ἡμέρας, δεχαδύο ὡρῶν τὸ μέτρον ἐχούσας, τύπον τῆς 

(o0) φαεινῆς δωδεχάδος εἶναι. ἀλλὰ μνὴν καὶ τὴν ὥραν φασί, τὸ δωδέχατον 8 
τῆς ἡμέρας, Er τριάχοντα μοιρῶν χεχοσμῆσθιαι διὰ τὴν εἰκόνα τῆς τρια- 

χοντάδος. Xa αὐτοῦ δὲ τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου τὴν περίμετρον εἶναι μοιρῶν 9 
τριαχοσίων ἑξήκοντα" ἕχαστον γὰρ ζῴδιον μοίρας ἔχειν τριάκοντα. οὕτως 
δὴ xal διὰ τοῦ κύκλου τὴν εἰκόνα τῆς συναφείας τῶν δώδεκα πρὸς τὰ 

τριάκοντα τετηρῆσϑαι λέγουσιν. ἔτι μὴν xa) τὴν γῆν εἰς δώδεχα χλίματα 10 
διῃρῆσϑαι φάσχοντες καὶ wo ἕχαστον χλίμα (ἀνὰ av) δύναμιν Ex τῶν 
οὐρανῶν χατὰ χάϑετον ὑποδεχομένην χαὶ ἐοιχότα τίχτουσαν τέχνα τῇ 
χαταπειμιπούσῃ τὴν ἀπόρροιαν δυνάμει τύπον εἶναι τῆς δωδεχάδος χαὶ τῶν 

τέχνων αὐτῆς σαφέστατον διαβεβαιοῦνται. 

M lat. Hipp. 

1 ἀντεζεύχϑη Hipp. | φησιν M Hipp. | τῇ ... φορᾷ ὠχυτάτῃ ὑπαρχούσῃ 

Ausgg.] vjv ... φορὰν ὠκχκυτάτην ὑπάρχουσαν VM oneri cum sit velocissimum. lat. 

τῇ .. ἀναφορᾷ ὠκυτάτῃ ὑπαρχούσῃ Hipp. 1f ὁ ὕπερϑεν οὐρανὸς Hipp.] οὗπερ 

ὁ χρόνος V M quod superpositum est cachım lat. 2 ἀντιταλαντίων V 3 ἐχεί- 

vov Hipp. | ὥστε αὐτὸν] ὡς Hipp. 6 ἑαυτῆς < Hipp. | ἐμπεριε(ρ)χομένην 

Ausgg.] ἐμπεριεχομένην V M. eireumeuntem lat. ἐνπεριεχόμενον Hipp. | vor τριά- 

«orta + ἐν Hipp., vgl. Z. 8 7 τριάχοντα vor ἡμερῶν getilgt Veor | τριά- 

κοντα < Hipp. | ἐχτυποῦσαν Hipp. 8 περιεχόμενον V M. ἐμπεριεχόμενον Hipp. 

9 διὰ τῶν δώδεχα μηνῶν < Hipp. | δωδεχάδα Hipp.] δωδεχάτην V M. duodecadem 

lat. | φανερὰν ποιεῖν] φανεροῦν Hipp. 9f xoi αὐτὰς δὲ τὰς Hipp.] τὰς δὲ VM 

et ipsos autem lat. 11 (ob) φαεινῆς vor δωδεχάδος *, nach lat. Hipp.] vor 

ἡμέρας (2. 10) VM | (ob)? φαεινῆς Ausgg.] non apparentis lat. χενῆς Hipp. 

11—12f ἀλλὰ μὴν — τῆς τριαχοντάδος < Hipp. 11 μὴν lab 14 γὰρ 

< Hipp. | ἔχειν Hipp.] ἔχει V M. habere lat. 15 δὴ: Hipp.] 6$ VM < lat. | 

τῶν] τῆς Hipp. | τὰ < Hipp. 16 τετηρῆσϑαι] μετρῆσϑαι Hipp. | γῆν] αὐτὴν 

Hipp. 17 xa«9' ἕν ἕχαστον Hipp. | (ἀνὰ μίαν» Hipp.] unamquamque lat. 

18 xarà χάϑετον)] za’ Exaorov Hipp. [ἐοικότα] ὁμοίωμα Hipp. 19 vor τὴν 

ἀπόρροιαν + κατὰ Hipp. | δυνάμει Ausgg.] δύναμιν V M Hipp. eéirtuté lat. | εἶναι 

- Hipp. | vor δωδεχάδος + ἄνω Hipp. 19f χαὶ --- διαβεβαιοῦνται < Hipp. 
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Πρὸς δὲ τούτοις ϑελήσαντά φασι τὸν Δημιουργὸν τῆς ἄνω ᾿Ογδοάδος 
τὸ ἀπέραντον xol αἰώνιον καὶ ἀόριστον nal ἄχρονον μιμνήσασϑαι χαὶ μὴ 
δυνηϑέντα τὸ μόνιμον αὐτῆς xal ἀίδιον ἐκτυπῶσαι, διὰ τὸ καρπὸν (αὐτὸν) 
εἶναι Ὑστερήματος, εἰς χρόνους xal χαιρούς, ἀριϑιμούς | τε πολυετεῖς τὸ 

αἰώνιον αὐτῆς κατατεϑεῖσθαι, οἰόμενον | ἐν τῷ πλήϑ'ιει τῶν χρόνων pur 
σασϑαι αὐτῆς τὸ | ἀπέραντον. ἐνταῦθα τε λέγουσιν, ἐχφυγούσης αὐτὸν 
τῆς Αληϑείας, ἐπηχολουθϑηχέναι τὸ ψεῦδος, wai διὰ τοῦτο χατάλυσιν πλη- 

ρωϑέντων τῶν χρόνων λαβεῖν αὐτοῦ τὸ ἔργον. 
15. Καὶ περὶ μὲν τῆς χτίσεως τοιαῦτα λέγοντες, χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν 

ἐπιγεννᾷ ἕχαστος αὐτῶν, χαϑὼς δύναται, χαινότερόν (vt). τέλειος γὰρ 

οὐδεὶς 6 μὴ μεγάλα ψεύσματα παρ᾽ αὐτοῖς χαρποφορήσας. En δὲ τῶν 
προφητικῶν ὅσα μεταμορφάζουσιν, ἀναγχαῖον μηνύσαντας τὸν ἔλεγχον 

αὐτοῖς ἐπάγειν. ὃ γὰρ Μωυσῆς, φασίν, ἀρχόμενος τῆς χατὰ τὴν χτίσιν 

πραγματείας, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τὴν Μητέρα τῶν ὅλων ἐπέδειξεν εἰπών »ἐν 
ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν wal τὴν γῆν«. τέσσαρα οὖν ταῦτα 
ὀνομάσας, ϑεὸν xol ἀρχήν, οὐρανὸν χαὶ γῆν, τὴν τετραχτὺν αὐτῶν, ὡς 

αὐτοὶ λέγουσι, διετύπωσεν. χαὶ τὸ ἀόρατον δὲ wal ἀπόχρυφον αὐτῆς μη- 

γύοντα εἰπεῖν »ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος χαὶ ἀχατασχεύαστοςκ«. τὴν (δὲ) 
δευτέραν τετράδα, γέννημα πρώτης τετράδος, οὕτως αὐτὸν εἰρηχέναι ὃέ- 
λουσιν, ἄβυσσον ὀνομάζοντα χαὶ σχότος ἐν σφίσιν αὐτοῖς xal ὕδωρ xai τὸ 
ἐπιφερόμενον τῷ ὕδατι πνεῦμα. pev" ἣν τῆς δεχάδος μνημονεύοντα φῶς 
λέγειν χαὶ ἡμέραν χαὶ νύχτα, στερέωμά τε χαὶ ἑσπέραν χαὶ ὃ χαλεῖται 
πρωΐ, ξηράν τε xal ϑάλασσαν, ἔτι τε βοτάνην xal δεχάτῳ τόπῳ τὸ ξύλον᾽ 
οὕτω τε διὰ τῶν δέχα ὀνομάτων τοὺς dena Αἰῶνας μεμηνυχέναι. τῆς δὲ 
δωδεχάδος οὕτως ἐξειχονίσϑ'αι παρ᾽ αὐτῷ τὴν δύναμιν" ἥλιον γὰρ λέγειν χαὶ 
σελήνην, ἀστέρας τε xod χαιρούς, ἐνιαυτούς τε xol κήτη, {ἔτι ce) ἰχϑύας χαὶ 

14 Gen. 1, 1 — 18 Gen. 1, 2 

M lat. Hipp. (bis Z. 8) 

1 φασὶ < Hipp. 8. μόνιμον] ἄμωμον» Hipp. | τὸ ἀίδιον Hipp. | (αὐτὸν. 

Hipp. 4 sig + τοῦτο Hipp. | χρόνους] temporum . spatia, lat. Af vor τὸ 

αἰώνιον + πρὸς Hipp. 5 τεϑεῖσθαι Hipp. | οἰόμενον) γενόμενον μὲν οὖν Hipp. 

6 ἀπέραντον] ἀόρατον Hipp. | τε] δὲ Hipp. < lat. 7 χατάλυσιν hinter χρό- 

vov (Z. 8) Hipp. 10 (τ) Dind. Óh.] aligwid lat. 12 μηνύσαντας Dind.] μηνύ- 

σαντα V M manifestantes lat. 18 ἐπάγει M | τῆς] τὴν M 15 οὖν < lat. 

17 τὸ ἀόρατον Dind. Óh.] τὸν ἀόρατον V M invisibile lat. | vor ἀπόχρυφον 

+ τὸν V 18 (δὲ) -Dind. Óh.] autem lat. 19 πρώτης] πρὸ τῆς M 20 ἐν 

σφίσιν αὐτοῖς] in quibus sunt lat. 23 vc? hineingeflickt V corr 94 τε *] δὲ 

V M quoque lat. 25 δωδεχάδος Dind.] δυωδεχάδος V δυοδεχάδος M | παρ᾽ 

αὐτῷ] apud eos lat. 26 (ἔτι ve) *] adhuc etiam lat. 

11 

Ó 464 

D 239 

19 P250 

SU 
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e r r 3 r , ΤΣ SCHERER | A , , 

ἑρπετά, πετεινά TE xol τετράποδα, ϑηρία τε xal ἐπὶ πᾶσι τούτοις δωδέ- 
χατον τὸν ἄνϑρωπον. οὕτως ὑπὸ τοῦ πνεύματος τὴν τριαχοντάδα διὰ 
Μωυσέως εἰρῆσθαι διδάσχουσιν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν πλαστὸν ἄνϑιρωπον 7 

xav εἰχόνα τῆς | ἄνω δυνάμεως ἔχειν ἐν αὑτῷ τὴν ἀπὸ τῆς μιᾶς πηγῆς D240 
δύναμιν (ἱδρῦσϑαι δὲ ταύτην ἐν τῷ xarà τὸν ἐγκέφαλον τόπῳ), dp ἧς 
ἀπορρεῖν δυνάμεις τέσσαρας κατ᾽ εἰκόνα τῆς ἄνω τετράδος χαλουμένας, 
τὴν μὲν ὅρασιν, τὴν δὲ ἀχοήν, τὴν δὲ τρίτην ὄσφρησιν x«l τὴν τετάρτην 
γεῦσιν. τὴν δὲ ὀγδοάδα φασὶν μηνύεσϑαι διὰ τοῦ ἀνθρώπου οὕτως" ἀχοὰς 

μὲν δύο ἔχοντος x«i τοσαύτας ὁράσεις, ἔτι τε ὀσφρήσεις δύο xal διπλῆν 
γεῦσιν, πικροῦ τε χαὶ γλυϊκέος. ὅλον δὲ [ τὸν ἄνϑρωπον πᾶσαν τὴν εἰκόνα 
τῆς τριαχοντάδος οὕτως ἔχειν διδάσχουσιν᾽ ἐν μὲν ταῖς χερσὶ διὰ τῶν δακ- 
τύλων τὴν δεχάδα βαστάζειν, ἐν ὅλῳ δὲ τῷ σώματι εἰς δώδεχα μέλη 
διαιρουμένῳ τὴν δωδεχάδα. διαιροῦσι δὲ αὐτό, χαϑάπερ τὸ τῆς ᾿Αληϑείας 
διήύρηται παρ᾽ αὐτοῖς σῶμα, περὶ οὗ προειρήκαμεν. τὴν τε οὖν ὀγδοάδα, 
ἄρρητόν τε xal ἀόρατον οὖσαν, ἐν τοῖς σπλάγχνοις χρυβομένην νοεῖσϑαι. 

10. Ἥλιον δὲ πάλιν, τὸν μέγαν φωστῆρα, ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν 
γεγονέναι διὰ τὸν τῆς τετράδος ἀριϑινὸν φάσχουσι. τῆς τε σχηνῆς τῆς ὑπὸ 

Μωυσέως χατασχευασϑείσης αἱ αὐλαὶ Er βύσσου xal ϑαχίνϑιου x«i πορ- 

φύρας xal χοχχίνου γεγονυῖαι τὴν αὐτὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπέδειξαν εἰκόνα. 
τόν τε τοῦ ἱερέως ποδήρη, τέσσαρσι στοιχείοις λίϑιυν πολυτελῶν χεχοσμης- 
μένον, τὴν τετράδα σημαίνειν διορίζονται" χαὶ εἴ τινα ζὅλως) τοιαῦτα χεῖται 
ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὸν τῶν τεσσάρων δυνάμενα ἄγεσϑαι ἀριθμόν, διὰ τὴν 
τετραχτὺν αὐτῶν φασι γεγονέναι. τὴν δὲ ὀγδοάδα πάλιν δείκνυσθαι 

οὕτως ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν ἡμερῶν πεπλάσϑιαι λέγουσι τὸν ἄνϑιρωπον" ποτὲ 
μὲν γὰρ αὐτὸν τῇ ἕχτῃ βούλονται γεγονέναι, ποτὲ δὲ (Ev) τῇ ὀγδόῃ, εἰ μή 
tt τὸν μὲν xotxóv ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν ἡμερῶν ἐροῦσι πεπλάσθαι, τὸν δὲ σαρ- 

17 vgl. Exod. 20, 1 --- 20 Exod. 28, 17 

M 1lat. 

1 ve! — V | ἐπὶ πᾶσι τούτοις Dind. Óh.] πέτεινά zov τοῖς V M. super haec 

omnia lat. 1f δυωδέχατον, ὦ aus o Veorr óvoóéxorov M 2 τριακοντάδα Ausgg.] 

τριάχοντα V M. triacontadem lat. 9 lies πλασϑέντα Ὁ *, vgl. S. 31, 4 4 πηγῆς 

Ausgg.] πηγὴν V πηγῆν ΜΝ fontelat. 7 δὲ «lat. 9 ἔχοντος Ausgg.] ἔχοντας V M. 

habentem lat. 12 δεχαδύο V M 14 σῶμα Ausgg.] τοῖς σώμασιν V M. corpus 

lat. | vs oiv]autem lat. 16 μέγα", v angeflickt Veorr μέγα M 90 ποδήρη!!, v 

wegradiert V | στοιχείοις) ordinibus lat.; lies στοίχοις ἢ Pet. 91 (öAwg) *] omnino 

lat. ἄλλα Ὁ Jül. 28 δὲ < lat. 94 ὀγδόῃ, ἡ auf Rasur, dahinter 1 Buchstabe 

wegradierb V 25 uiv «lat. | τῇ &xvmj| acum die lat.; lies wohl (ἐν) τῇ &xım* | 

(Ev) τῇ ὀγδόῃ *] in octavo lat. 26 vóv!] τὸ M | ἐροῦσι] dicunt lat. 

10,1 
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χιχὸν ἐν τῇ ὀγδόῃ" διέσταλται γὰρ ταῦτα παρ᾽ αὐτοῖς. ἔνιοι δὲ (xal) ἄλλον 5 
(elvat) ϑέλουσι τὸν κατ᾽ εἰκόνα xal ὁμοίωσιν ϑεοῦ γεγονότα | ἀρσενόϑ'ηλυν Ὁ 241 
ἄνθρωπον xai τοῦτον εἶναι τὸν πνευματικόν, ἄλλον δὲ τὸν ἐκ τῆς γῆς 
πλασϑέντα. 

Καὶ τὴν τῆς χιβωτοῦ δὲ οἰχονομίαν ἐν τῷ χαταχλυσμῷ, ἐν N ὀχτὼ 6 
ἄνϑρωποι διεσώϑησαν, φανερώτατά φασι τὴν σωτήριον ὀγδοάδα μηνύειν. 
τὸ αὐτὸ δὲ χαὶ τὸν Δαυίδ, ὄγδοον ὄντα τῇ γενέσει τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, 
σημαίνειν. ἔτι μὴν καὶ τὴν περιτομήν, ὀχταήμερον γινομένην, τὸ περίτμημα 
τῆς ἄνω ὀγδοάδος δηλοῦν. χαὶ ἁπλῶς ὅσα εὑρίσκεται ἐν ταῖς γραφαῖς 7 
ὑπάγεσθαι δυνάμενα εἰς τὸν ἀριϑιμὸν τῶν ὀχτὼ τὸ μυστήριον τῆς ὀγδοάδος 
ἐχπληροῦν λέγουσιν. ἀλλὰ nal τὴν δεχάδα σημαίνεσϑιαι διὰ τῶν δέχα 8 
ἐϑνῶν, ὧν ἐπηγγείλατο 6 ϑεὸς τῷ ᾿Αβραὰμ εἰς κατάσχεσιν δοῦναι, λέγουσι. 
Kal τὴν (κατὰ) Σάρραν δὲ οἰχονομίαν, ὡς μετὰ ἔτη δέχα δίδωσιν αὐτῷ 
τὴν ἑαυτῆς δούλην Ἄγαρ, ἵνα ἐξ αὐτῆς τεχνοποιήσηται, τὸ αὐτὸ δηλοῦν. 
xai ὃ δοῦλος δὲ 6 (τῷ) Αβραὰμ πεμφϑ'εὶς ἐπὶ Ῥεβέχχαν xa! ἐπὶ τῷ φρέατι 9 

διδοὺς αὐτῇ ψέλια χρυσῶν δέχα, | xxi οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς κατέχοντες αὐτὴν P252 
ἐπὶ δέχα ἡμέρας, ἔτι τε Ῥοβοὰμ 6 τὰ δέχα σκῆπτρα λαμβάνων xai τῆς 
σχηνῆς αἱ δέχα αὐλαὶ x«i οἱ στῦλοι οἱ δεχαπήχεις nal οἱ δέχα υἱοὶ lox» 
ἐπὶ τὴν ὠνὴν τοῦ σίτου τὸ πρῶτον eig | Αἴγυπτον πεμφϑέντες xal οἱ δέχα 0468 
ἀπόστολοι, οἷς φανεροῦται μετὰ τὴν ἔγερσιν ὃ χύριος, τοῦ Θωμᾶ μὴ παρ- 
ὄντος, τὴν ἀόρατον διετύπουν Kar’ αὐτοὺς δεκάδα. 

11. Τὴν δωδεχάδα δέ, περὶ ἣν χαὶ τὸ μυστήριον τοῦ πάϑους τοῦ 17,1 
Ὑστερήματος γεγονέναι, ἐξ οὗ πάϑους τὰ βλεπόμενα χατεσχευάσθϑαι ϑέ- 
λουσιν, ἐπισήμως Kal φανερῶς πανταχῇ κεῖσϑιαι λέγουσιν, ὡς τοὺς δώδεκα 9 
υἱοὺς τοῦ lex, ἐξ ὧν xai (at) δώδεχα φυλαί, nal τὸ λόγιον τὸ ποιχιλτὸν 
δώδεχα ἔχον λίϑους x«l τοὺς δώδεχα χώδωνας χαὶ τοὺς ὑπὸ Μωυσέως 

τεϑέντας ὑπὸ τὸ ὄρος δώδεχα λίϑους, ὡσαύτως δὲ χαὶ τοὺς ὑπὸ | Ἰησοῦ Ὁ 242 

9 vgl. Gen. 7, 23 I Pe. 8, 20 — 7 vgl. I Sam. 16, 11 — 11 vgl. Gen. 15, 19 

— 13 vgl. Gen. 16, 2 — 15 vgl. Gen. 24, 22 — 16 vgl. Gen. 24, δῦ — 17 vgl. 

IKón. 11, 31 — 17f vgl. Exod. 26, 1 — 18 vgl. Exod. 20, 15f — 18f vgl. Gen. 

42, ὃ — 191 vgl. Joh. 20, 24 — 24f vgl. Gen. 35, 22 — 25f vgl. Exod. 28, 15 

u. 29 — 26f vgl. Exod. 24, 4 — 271 vgl. Jos. 4, 3 

M lat. 

1 (xal) *] et lat. 9 (εἶναι *] esse lat. 6 σωτήριον « lat. 7 τῶν 

ἀδελφῶν αὐτοῦ] inter fratres suos lat. 13 {κατὰ *] secundum lat.; (negl) Ausgg. 

15 (To) * 17 Jeroboam lat. 17f vor τῆς σχηνῆς + τὴν M 22 δωδεχάδα 

Ausgg.] δυωδεχάδα VM duodecadem lat. 24 φανερῶς) mandfestissime lab. 

25 (at) * | δεχαδύο VM 



39 Epiphanius 

ἐν τῷ ποταμῷ xal ἄλλους εἰς τὸ πέραν, καὶ τοὺς βαστάζοντας τὴν χιβωτὸν 
τῆς διαϑήχης xai τοὺς ὑπὸ Ἠλία τεϑειμένους ἐν τῇ ὁλοχαυτώσει τοῦ 

μόσχου χαὶ τὸν ἀριϑμὸν δὲ τῶν ἀποστόλων χαὶ πάντα ἁπλῶς ὅσα τὸν 
δωδέχατον ἀριϑιμὸν διασῴζει τὴν δωδεχάδα αὐτῶν χαραχτηρίζειν λέγου- 
σι. τὴν δὲ τούτων πάντων ἕνωσιν ὀνομαζομένην τριαχοντάδα διὰ τῆς 9 

τριάχοντα πηχῶν τὸ ὕψος ἐπὶ Νῶε χιβωτοῦ xai διὰ Σαμουὴλ καταχλίναν- 
τος τὸν Σαοὺλ ἐν τοῖς τριάχοντα χλητοῖς πρῶτον χαὶ διὰ Δαυίδ, ὅτε Emil 
τριάχοντα ἡμέραις ἐχρύβετο ἐν τῷ ἀγρῷ, χαὶ διὰ τῶν συνεισελθϑόντων αὐτῷ 
εἰς τὸ σπήλαιον A wel διὰ τοῦ τὸ μῆκος γίνεσθαι τῆς ἁγίας σχηνῆς τριά- 

10 xovra πηχῶν, xal et τινα ἄλλα ἰσάριϑμα τούτοις εὑρίσχουσι, τὴν TPLANOY- 
τάδα αὐτῶν διὰ τῶν τοιούτων ἐπιδεικνύναι φιλεριστοῦσιν. 

18. ᾿Αναγχαῖον (δὲ) ἡγησάμην προσϑεῖναι τούτοις xol ὅσα περὶ τοῦ 18,1 
Προπάτορος αὐτῶν, ὃς ἄγνωστος ἦν τοῖς πᾶσι πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρου- 
σίας, ἐχλέγοντες Er τῶν γραφῶν πείϑειν ἐπιχειροῦσιν, ἵν᾽ ἐπιδείξωσι τὸν 

15 χύριον ἡμῶν ἄλλον χαταγγέλλοντα πατέρα παρὰ τὸν ποιητὴν τοῦδε τοῦ 
παντός, ὃν χαϑὼς προέφαμεν ἀσεβοῦντες ᾿ἵστερήματος χαρπὸν εἶναι | λέ- P253 
γουσι. τὸν γοῦν προφήτην Hoatav εἰπόντα »᾽᾿Ισραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω xoi 3 
ὃ λαός με οὐ cuvijxev«, τὴν τοῦ ἀοράτου Βυϑιοῦ ἀγνωσίαν εἰρηκέναι μεϑαρ- 
μόζουσι. xal διὰ "Gone τὸ εἰρημένον »obx ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀλήϑεια οὐδὲ 9 

20 ἐπίγνωσις ϑεοῦς εἰς τὸ αὐτὸ συντείνειν βιάζονται, xai τό »οὐχ ἔστιν ὃ 
συνιῶν Y) ἐχζητῶν τὸν ϑεόν᾽ πάντες ἐξέχλιναν, ἅμα ἠχρειώϑησαν« ἐπὶ τῆ 
τοῦ Βυϑοῦ ἀγνωσίας τάττουσι. χαὶ τὸ διὰ Μωυσέως δὲ εἰρημένον »οὐδεὶ 

ὄψεται τὸν ϑεὸν xal ζήσεταις εἰς ἐχεῖνον ἔχειν πείϑουσι τὴν ἀναφορᾶν. 

τὸν μὲν γὰρ ποιητὴν ἐπιψευδόμενοι ὑπὸ τῶν προφητῶν ἑωρᾶσθαι λέγουσι, 

25 τὸ δὲ (γεγραμμένον | »οὐδεὶς ὄψεται τὸν ϑεὸν xoi ζήσεταις περὶ τοῦ D243 

(6) | 

nn 

1f vgl. Jos. 3,12 — 2 vgl. 1Kön.18, 31 — 5f vgl. Gen. 6,15 — 6f vgl.1Sam. 

9, 22 — 7f vgl. I Sam. 20, 5.24 — 8 vgl. II Sam. 23, 13 — 9 vgl. Exod. 26, ὃ — 

17 Jes. 1, 3 — 19 Hos. 4, 1 — 20 Psal. 13, 3 Röm. 3, 11 — 22 Exod. 33, 20 

V M lat. 

1 εἰς τὸ πέραν] qué transpositi sunt lat. 3 δὲ] quoque lat. 4 δωδέχατον]) 

duodecim lat.; lies wohl (vóv) δώδεχα * | dwdsxada] duodecadem la. Af λέ- 

yovoi| volunt lat. 5 vor ὀνομαζομένην + (viv)? * 7 ἐν τοῖς — Δαυίδ < lat. 

| ὅτε] qui lat. TE ἐπὶ τριάχοντα ἡμέραις] triginta diebus lat. 9 A «dab 

| τοῦ τὸ] τοῦτο τὸ V 10 εὑρίσχουσι] inveniuntur lat. — 11 ἐπιδειχνύγαι φιλ- 

ἐριστοῦσιν͵ ostendunt asseverationes lat. 12 (ó£) Dind.] autem lat. | προσ- 

ϑεῖναι, εἴ aus 7 Vcor προσϑῆναι M 13 πρωπάτορος M 19 διὰ Ὡσηὲ] in 

Osee lat. 20 τὸ αὐτὸ] hoc idem lat. | w2<V 226 <M 94 μὲν yàg] 

.quidem lat.  ἐπιψευδόμενοι < lat. | ξοιῃροᾶσϑαι, o aus ὦ V eorr ξορᾶσϑαι M. 

25 τὸ δὲ (yeyoeuuévov) ἢ τὸ δ᾽ V M. éllud autem quod. scriptum. est lat. 
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Panarion haer. 34, 17, 2—18, 12 (Marcus) 99 

ἀοράτου μεγέϑους. xai &Ywb|otou τοῖς πᾶσιν εἰρῆσϑαι ϑέλουσι. x«l ὅτι 
μὲν περὶ τοῦ ἀοράτου πατρὸς xal ποιητοῦ τῶν ὅλων εἴρηται τό »οὐδεὶς 
ὄψεται τὸν ϑεόνε πᾶσιν ἡμῖν φανερόν ἐστιν᾽ ὅτι δὲ οὐ περὶ τοῦ ὑπὸ τού- 

τῶν παρεπινοουμένου Βυϑοῦ, ἀλλὰ περὶ τοῦ Δημιουργοῦ xai αὐτός ἐστιν 
ὁ ἀόρατος ϑεός, δειχϑήσεται τοῦ λόγου προϊόντος. χαὶ τὸν Δανιὴλ δὲ τὸ 

αὐτὸ τοῦτο σημαίνειν ἐν τῷ ἐπερωτᾶν τὸν ἄγγελον τὰς ἐπιλύσεις τῶν παρα- 
βολῶν, ὡς μὴ εἰδότα ἀλλὰ xal τὸν ἄγγελον ἀποχρυπτόμενον ἀπ᾽ αὐτοῦ 
τὸ μέγα μυστήριον τοῦ Βυϑοῦ εἰπεῖν αὐτῷ »ἀπότρεχε Δανιήλ᾽ οὗτοι γὰρ 
οἱ λόγοι ἐμπεφραγμένοι εἰσίν, ἕως ot συνιέντες συνιῶσι χαὶ οἱ λευχοὶ λευ- 
χανϑῶσις" x«l αὐτοὺς εἶναι τοὺς λευχοὺς χαὶ [εὖ] συνιέντας αὐχοῦσιν. 

Πρὸς δὲ τούτοις ἀμύϑητον πλῆϑος ἀποχρύφων χαὶ νόϑων γραφῶν, 

ἃς αὐτοὶ ἔπλασαν, παραφέρουσιν εἰς χατάπληξιν τῶν ἀνοήτων χαὶ τὰ τῆς 
ἀληϑείας μὴ ἐπισταμένων γράμματα. προσπαραλαμβάνουσι δὲ εἰς τοῦτο 

χἀχεῖνο τὸ ῥᾳδιούργημα, ὡς τοῦ χυρίου παιδὸς ὄντος χαὶ μανϑ'άνοντος τὰ 

0 γράμματα, τοῦ διδασκάλου αὐτῷ φήσαντος, χαϑιὼς ἔϑος ἐστίν εἰπὲ ἄλφα, 
ἀποχρίνασϑαι τὸ ἄλφα. πάλιν τε τὸ βῆτα τοῦ διδασχάλου χελεύοντος 
εἰπεῖν, ἀποχρίνασθιαι τὸν χύριον᾽ σύ μοι πρότερον εἰπὲ τί ἐστι τὸ ἄλφα, 
χαὶ τότε cot ἐρῶ τί ἐστι τὸ βῆτα. χαὶ τοῦτο ἐξηγοῦνται, ὡς αὐτοῦ μόνου 
τὸ ἄγνωστον ἐπισταμένου, ὃ ἐφανέρωσεν ἐν τῷ τύπῳ τοῦ ἄλφα. 

"Evta δὲ χαὶ τῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ χειμένων εἰς τοῦτον τὸν χαραχτῆρα 
μεϑαρμόζουσιν, ὡς τὴν πρὸς τὴν ψμιητέρα αὐτοῦ δωδεχαετοῦς ὄντος ἀπό- 
χρισιν »οὐὖχκ οἴδατε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ pe εἶναι:« | ὃν οὖκ ἤδει- 
σαν, φασί, πατέρα χατήγγελλεν αὐτοῖς: x«i διὰ τοῦτο | ἐχπέμψαι τοὺς 
μαϑ'ητὰς εἰς τὰς δώδεχα φυλάς, χηρύσσοντας τὸν ἄγνωστον αὐτοῖς ϑεόν. 

Kal τῷ εἰπόντι αὐτῷ »διδάσχαλε ἀγαϑές τὸν ἀληϑῶς ἀγαθὸν ϑεὸν ὧμο- 
λογηκέναι εἰπόντα »τί με λέγεις ἀγαθόν; εἷς ἐστιν ἀγαϑός, ὁ πατὴρ ἐν 

N 

τοῖς οὐρανοῖς«" οὐρανοὺς δὲ νῦν τοὺς Αἰῶνας εἰρῆσθαι λέγουσι. χαὶ διὰ 

S Dan. 12, 9f -- 22 Luk. 2, 49 — 23f vgl. Matth. 10, 5f — 25 Mark. 

10, 17f — 27ff vgl. Matth. 21, 23ff u. Par. 

M ]lat. 

1 ϑέλουσιν] λέγουσι M. 2 x«i < lat. 9 δὲ oben drüber Vcorr | οὐ 

Dind.] οὐδὲ V M non lat. | τοῦ aus τῶν Veorr | ὑπὸ Ausgg.] ἐπὶ V M. αὖ lat. 

4 naosnıvoovusvov) adinventus lat. | vor αὐτὸς wohl einzusetzen (0r) * 5 vor 

τοῦ λόγου ein xai getilgt Veorr 10 [εὖ] Dind. < lat.; τοὺς Jül.  14f παιδὸς 

— γράμματα <V 15 τοῦ διδασχάλου Dind. Óh.] τὰ διὰ τοῦ διδασχάλου M ebenso V, 

doch τὰ oben drüber Veorr 16 re<lat. 18 σοι] egolat. 19 ἐν τῷ τύπῳ] in 
typum lat. 20 xai < lat. 91 ἀπόχρισιν + décens lat. 25 nach χαὲ Rasur 

von 5 Buchstaben V 25f ὁμογηχέναι V ὁμολογηκχέναι M 27f διὰ τοῦ] 

propter hoc lat. 
Epiphanius II. 3 

5 0470 



24 Epiphanius 

τοῦ μὴ ἀποχριϑῆναι τοῖς εἰποῦσιν αὐτῷ »ἐν ποίᾳ δυνάμει τοῦτο ποιεῖςς, 

ἀλλὰ τῇ ἀντεπερωτήσει ἀπορῆσαι αὐτοὺς τὸ ἄρρητον τοῦ ἸΙατρὸς ἐν τῷ 
(μὴ) εἰπεῖν δεδειχέναι αὐτὸν ἐξηγοῦνται. ἀλλὰ xai ἐν τῷ εἰρηχέναι »πολ- 18 

λάχις ἐπεθύμησα ἀχοῦσαι ἕνα τῶν λόγων τούτων, xal οὐχ ἔσχον τὸν 

5 ἐροῦντας ἐμφαίνοντός φασιν εἶναι διὰ τοῦ »ἕνα«ς τὸν ἀληθῶς ἕνα ϑεόν, ὃν 

οὖχκ ἐγνώκεισαν. ἔτι ἐν τῷ προσσχόντα | αὐτὸν τῇ Ἱερουσαλὴμ δακρῦσαι 14 0472 
ἐπ᾿ αὐτὴν x«l εἰπεῖν »εἰ ἔγνως χαὶ σὺ σήμερον τὰ πρὸς εἰρήνην; ἐχρύβη 

δὲ (And) σοῦς, διὰ τοῦ »ἐχρύβης ῥήματος τὸ ἀπόχρυφον τοῦ Budod δεδη- 
λωχέναι. x«i πάλιν εἰπόντα »δεῦτε πρός με πάντες οἱ χοπιῶντες xol 15 

10 πεφορτισμένοι, xxl μάϑετε ἀπ᾽ ἐμοῦς, τὸν τῆς ἀληϑείας πατέρα χατηγγελ- 

χέναι. ὃ γὰρ οὖχ ἤδεισαν, φασί, τοῦτο αὐτοῖς ὑπέσχετο διδάξειν. 

(Ἀπόδειξιν) δὲ τῶν ἀνωτάτω xal οἱονεὶ χορωνίδα τῆς ὑποθέσεως 16 
αὐτῶν φέρουσι ταῦτα »ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, χύριΞ τῶν οὐρανῶν xal 
τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας αὐτὰ ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν xai ἀπεκάλυψας 

15 αὐτὰ νηπίοις. οὐά, ὃ πατὴρ μου, ὅτι ἔμπροσθέν cou εὐδοχία [μοι] ἐγένετο. 

πάντα μοι παρεδόϑη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, χαὶ οὐδεὶς ἔγνω τὸν πατέρα, 

εἰ μὴ 6 υἱός, xal τὸν υἱόν, εἰ μὴ ὃ πατὴρ xai ᾧ ἂν ὃ υἱὸς ἀποχαλύψῃκς. 
ἐν τούτοις (Y&p) διαρρήδην φασὶ δεδειχέναι αὐτόν, ὡς τὸν ὑπ᾽ αὐτῶν παρ- 17 
εξευρημένον πατέρα ἀληϑείας πρὸ τῆς παρουσίας αὐτοῦ μηδὲ ἑνὸς πώποτε 

20 ἐγνωχότος, χαὶ χατασχευάζειν ϑέλουσιν, ὡς τοῦ ποιητοῦ «xxi | χτιστοῦ ἀεὶ Ὁ 240 

ὑπὸ πάντων ἐγνωσμένου, χαὶ ταῦτα τὸν χύριον εἰρηχέναι περὶ τοῦ ἀγνώ- 
OtoU τοῖς πᾶσι πατρός, ὃν αὐτοὶ χαταγγέλλουσι. 

19. Τὴν δὲ τῆς ἀπολυτρώσεως {παρ᾽ αὐτοῖς παράδοσιν συμβέβηχεν 19,1 

9f Agraphon, vgl. Resch Agrapha? S. 179 — 7 Luk. 19, 42 — 9 Matth. 

11, δὲ — 13 Matth. 11, 25—27 

V M lat. 

9 ἀντεπερωτήσει + sua lat. | ἀπορρῆσαι, ein o getilgt Veorr 8 (uj) Ausgg.] 

nonlat. | vor δεδειχέναι + non lat. 4 vor τῶν λόγων -- ez lat. 5 εἶναι zu δεῖν ver- 

ändert V corr δεῖν M. | »£va« ἢ] ἑνὸς V M unum lat. : 8 (ano) Ausgg.] a lat. | διὰ vov 

ἐχρύβη δήματος] per eum sermonem qui est abscondituslat. 10 xai «lat. 11 φησί 

aus φασί V corr φησί Μ 19 (ἀπόδειξιν) Ausgg.] ostensionem lat. 13 φέρουσιν] afferunt 

lat. | ἐξομολογοῦμαι *] ἐξομολογήσομαι V M confiteor lat. | περ, € auf Rasur V corr 

18: τῶν οὐρανῶν xal τῆς γῆς] terrae et coelorum. lat. 14 tc -—M 15 [μοι] 

Ausgg.) < lat. 16 μου < lat. 17 Error h Veorr ἀποχαλύψει M. 

18 (yàp) Dind.] enim lat. 18f τὸν ὑπ᾽ αὐτῶν παρεξευρημένον — lat. 19 μη- 

devöos V | πώποτε < lat. 20 vor Eyvwxöros + manifeste lat. 21 xai] et lat; 

(entweder zu streichen oder) mit auch zu übersetzen 23 (mag) αὐτοῖς *] ap- 

sorum. lat. 
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Panarion haer. 34, 18, 12—19, 6 (Marcus) 90 

ἀόρατον εἶναι χαὶ ἀχατάληπτον, ἅτε τῶν ἀχρατήτων χαὶ ἀοράτων Μη- 

τέρα ὑπάρχουσαν χαὶ διὰ τοῦτο ἄστατον οὖσαν, οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ Evi 

λόγῳ ἀπαγγεῖλαι ἔστιν διὰ τὸ ἕνα ἕχαστον αὐτῶν, χαϑιὼς αὐτοὶ βούλον- 
ται, παραδιδόναι αὐτήν. | ὅσοι γάρ εἰσι ταύτης τῆς γνώμης μυσταγωγοί, 
τοσαῦται «xol ἀπολυτρώσεις. χαὲ ὅτι μὲν εἰς ἐξάρνησιν τοῦ βαπτίσματος 
τῆς εἰς ϑεὸν ἀναγεννήσεως x«l πάσης τῆς πίστεως ἀπόϑεσιν ὑποβέβληται 

τὸ εἶδος τοῦτο ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, ἐλέγχοντες αὐτοὺς ἀπαγγελοῦμεν ἐν τῷ 
προσήκοντι τόπῳ. 

Λέγουσι δὲ αὐτὴν ἀναγκαίαν εἶναι τοῖς τὴν τελείαν γνῶσιν εἰληφόσιν, 
ἵνα εἰς τὴν ὑπὲρ πάντα δύναμιν ὦσιν ἀναγεγεννημένοι. ἄλλως γὰρ ἀδύνα- 

τον (etyat) ἐντὸς ΠΠληρώματος εἰσελϑιεῖν, ἐπειδὴ αὕτη ἐστὶν ἡ εἰς τὸ Bao 
τοῦ Βυϑοῦ χατάγουσα κατ᾽ αὐτούς. τὸ μὲν γὰρ βάπτισμα τοῦ φαινομένου 
᾿Ιησοῦ ἀφέσεως (eivat) ἁμαρτιῶν, τὴν δὲ ἀπολύτρωσιν τοῦ ἐν αὐτῷ χατ- 
ελϑόντος Χριστοῦ εἰς τελείωσιν, χαὶ τὸ μὲν ψυχικόν, τὴν δὲ πνευματικὴν 
εἶναι ὑφίστανται, χαὶ τὸ μὲν βάπτισμα ὑπὸ ᾿Ιωάννου χατηγγέλϑαι εἰς 
μετάνοιαν, τὴν δὲ ἀπολύτρωσιν ὑπὸ | Χριστοῦ χεχομίσϑιαι εἰς τελείωσιν. 

Kal τοῦτ εἶναι περὶ οὗ λέγει »χαὶ ἄλλο βάπτισμα ἔχω βαπτισϑῆναι, χαὶ 
πᾶνυ ἐπείγομαι εἰς αὐτός. ἀλλὰ χαὶ τοῖς υἱοῖς Ζεβεδαίου, τῆς μητρὸς 

αὐτῶν αἰτουμένης τὸ χαϑίσαι αὐτοὺς ἐκ δεξιῶν xal ἐξ ἀριστερῶν μετ΄ 

αὐτοῦ εἰς τὴν βασιλείαν, ταύτην προσϑεῖναι τὴν ἀπολύτρωσιν τὸν χύριον 
λέγουσιν, εἰπόντα »δύνασϑε τὸ βάπτισμα βαπτισθῆναι, ὃ ἐγὼ μέλλω βαπ- 
τίζεσϑαι:« nal τὸν Παῦλον ῥητῶς φάσχουσι τὴν ἐν Χριστῷ '"Inco0 | ἀπο- 

λύτρωσιν πολλάχις μεμηνυκέναι, xai εἶναι ταύτην τὴν ὑπ᾽ αὐτῶν ποιχίλως 
Kal ἀσυμφώνως παραδιδομένην. 

17 vgl. Luk. 12, 50 — 91 Matth. 20, 20 

M lat. 

1f T τῶν ἀχρατήτων χαὶ ἀοράτων Μητέρα] éncomprehensibil?um: et inwisi- 

bilium mater lat.; altes Verderbnis, lies (£x) τῆς ἀχρατήτου xoi ἀοράτου ητρὸς * 

2 vor οὐχ ἁπλῶς wohl ausgefallen (διὸ) * 3 Eva Ausgg.] £v V M unusquisque lat. 

5 μὲν < lat. 6 ἀπόϑεσιν] destructionem lat. | ὑποβέβληται] remissa est lat. 

8 προσήχοντι]) aptiori lat. 9 εἰληφό σιν, o aus ὦ Veorr εἰληφῶσιν M 10f ἀδύ- 

verov + nobis lat. 11 (εἶναι) *] esse lat. | 7j hineingeflickt Veorr — 11f εἰς 

τὸ βάϑος τοῦ Bv9ov Ausgg.] eis τὸ βάϑου V εἰς τὸ βάϑος M. in profundum Bythi 

lat. 12 μὲν γὰρ] et... quidem. lat. 13 ἀφέσεως] in remissionem lat. | 

{εἶναι Ausgg.] esse lat. | ἀπολύτρωσιν + esse lat. 191 χατελϑόντος Xor- 

στοῦ *] Χριστοῦ κατελθόντος V M 14 Χριστοῦ) speritus lat. 15 ὑπὸ aus 

ἀπὸ Veorr 16 ὑπὸ Χριστοῦ] eius qui in eo est Christi lat. 17 xci? < lat. 

19 τὸ χαϑίσαι] ut sedere faceret lat. | 3s 

Ö 474 

6 D246 
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20. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν νυμφῶνα χατασχευάζουσι χαὶ μυσταγωγίαν 20, 1 
ἐπιτελοῦσι μετ᾽ ἐπιρρήσεών τινων τοῖς τελουμένοις wai πνευματικὸν γάμον 
φάσχουσιν εἶναι τὸ ὕπ᾽ αὐτῶν γινόμενον χατὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ἄνω 

συζυγιῶν᾽ οἱ δὲ ἄγουσιν ἐφ᾽ ὕδωρ nal βαπτίζοντες οὕτως ἐπιλέγουσιν 
5 »εἰς ὄνομα ἀγνώστου πατρὸς τῶν ὅλων, εἰς ᾿Αλήϑειαν μητέρα (xy) 
πάντων, εἰς τὸν χατελϑιόντα εἰς ᾿Ιησοῦν εἰς ἕνωσιν xai ἀπολύτρωσιν xai 

κοινωνίαν τῶν δυνάμεωνκε«. ἄλλοι δὲ “Εβραϊκά τινα ὀνόματα ἐπιλέγουσι ὃ 
πρὸς τὸ μᾶλλον χαταπλήξασϑαι τοὺς τελουμένους, οὕτως: βασεμὰ χαμοσσὴ 
βααιχνοορὰ μισταδία ῥουαδὰ χουστὰ βαβοφὸρ χαλαχϑεῖ. τούτων δ᾽ ἣ ἐρ- 

10 μηνεία ἐστὶ τοιαύτη: ὑπὲρ πᾶσαν δύναμιν τοῦ Τ]ατρὸς ἐπικαλοῦμαι * φῶς 
ὀγομαζόμενον χαὶ πνεῦμα ἀγαϑὸν xai ζωή, ὅτι ἐν σώματι ἐβασίλευσας. 

ἄλλοι δὲ πάλιν τὴν λύτρωσιν ἃ ἐπιλέγουσιν οὕτως τὸ ὄνομα τὸ | ἄποχε- 4 P256 
χρυμμένον ἀπὸ πάσης ϑεότητος χαὶ χυριότητος x«i ἀληθείας, ὃ ἐνεδύσατο 

᾿Ιησοῦς ὁ Ναζαρηνὸς ἐν ταῖς ζώναις τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ, Χριστοῦ 

15 ζῶντος διὰ πνεύματος ἁγίου, εἰς λύτρωσιν ἀγγελιχῆν, ὄνομα τὸ τῆς Amo- 
χαταστάσεως" Μεσσία οὐφαρέγνα μεμψαι μὲν χαλ δαίαν μοσομὴ δαέα ὅ 
ἀχφαρ νεῴψεὺ oux ᾿Ιησοῦ Ναζαρία. χαὶ τούτων δὲ ἡἣ ἑρμηνεία ἐστὶν 
τοιχύτη" οὐ διαιρῶ τὸ πνεῦμα, τὴν καρδίαν χαὶ τὴν ὑπερουράνιον δύναμιν 
τὴν οἰχτίρμονα: ὀναίμην τοῦ ὀνόματός σου, σωτὴρ ἀληϑείας. xal ταῦτα 6 

20 μὲν ἐπιλέγουσιν αὐτοὶ οἱ τελοῦντες, 6 δὲ τετελεσμένος ἀποχρίνεται" ἐστήριγ- 

txt χαὶ λελύτρωμαι χαὶ λυτροῦμαι τὴν ψυχῆν μου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τούτου 
χαὶ πάντων τῶν παρ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιαώ, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν 

ID 

NV ΠῚ lat. 1—$ (bis τελουμένους) Eusebius ἢ. e. IV 11, 5; S. 322, 18—25 

Schwartz 16f — S. 40, 58 

1 γυμφῶγα + quoddam lat. | μυσταγωγίαν] quasi mysticum lat. 2 ἐπιρ- 

onosov| profanis dietionibus lat.; vgl. S. 37,6 | τελουμένοις Eus., vgl. Z. 20] 

τελειουμένοις V M. vis qué sacrantur lat. 4 ἐπιλέγουσιν) dicunt lat. 5 in veritate 

lat. clarom. | (rov) Eus. 6 eic?<lat. elarom. | τὸν Ἰησοῦν Eus. 6f εἰς ἕνωσιν 

— δυνάμεων — Eus. 6 xal ἀπολύτρωσιν —1lat.clarom. 7 vor Ἑβραϊχὰ + et lat. | 

τινὰ «— lat. Eus. 8 πρὸς τὸ μᾶλλον χαταπλήξασϑαι] ut stupori sint vel deterreant 

lat. | τελειουμένους V M; vgl. Ζ. 2 8f basyma cacabasa eanaairra umistadıa 

rbada caöota bafobor camelanthi lat.; über die verschiedenen Wiederherstellungsver- 

suche vgl. H. Greßmann ZNW 1915 10 vor ὑπὲρ + hoc quod est lat. | * alte 

Lücke, ergänze wohl (o8 τὸν * 11 ἀγαϑὸν — lat. 12 x alte Lücke, ergänze 

(ἐπιτελοῦντες) * 14 ζώναις Ἢ ζωαῖς VM zomis lat. | τοῦ Χριστοῦ — lat. | Χρι- 

otov?| Christus dominus lat.; lies wohl τοῦ *, vgl. S. 81,1 16f messia ufar 

magno in seenchaldia mosome daea achafare nepseha Jesu Naxarene lat. 16 usota 

8.46,3 | μὰν VM | óaíav] δία S. 46,3 | νοσσομὴ S. 40, 3 (V) 17 vewev] 

»aupev (ναι auf Rasur V) V M ἀνεψευ S.46,4 | vvoaM 17 d<lIat. | 5; - ΜΝ 

18 vor οὐ διαιρῶ + Christi lat. 
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Panarion haer. 34, 20, 1—21, 1 (Marcus) 91 

Ψυχὴν αὐτοῦ stg ἀπολύτρωσιν ἐν | τῷ Χριστῷ τῷ ζῶντι. εἶτ᾽ ἐπιλέγουσιν 
οἱ παρόντες" εἰρήνη πᾶσιν, ἐφ᾽ οὺς τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπαναπέπαυται. ἔπειτα 

μυρίζουσι τὸν τετελεσμένον τῷ ὀπῷ τῷ ἀπὸ βαλσάμου. τὸ γὰρ μύρον 

τοῦτο τύπον τῆς | ὑπὲρ τὰ ὅλα εὐωδίας εἶναι λέγουσιν. 
Ἔνιοι δ᾽ αὐτῶν τὸ μὲν ἄγειν ἐπὶ τὸ ὕδωρ περισσὸν εἶναι φάσχουσι, 

υἱξαντες δὲ ἔλαιον x«i ὕδωρ ἐπὶ τὸ αὐτὸ pev ἐπιρρήσεών (Tivwv) ὁμοιο- 
τρόπων αἷς προειρήκαμεν ἐπιβάλλουσι τῇ χεφαλῇ τῶν τελουμένων, χαὶ 
τοῦτ᾽ εἶναι τὴν ἀπολύτρωσιν ϑέλουσι. μυρίζουσι δὲ xal αὐτοὶ τῷ βαλσάμῳ. 

ἄλλοι δὲ ταῦτα πάντα παραιτησάμενοι φάσχουσι μὴ δεῖν τὸ τῆς ἀρρήτου 
xal ἀοράτου δυνάμεως μυστήριον Ot ὁρατῶν χαὶ φϑαρτῶν ἐπιτελεῖσθαι 
χτισμάτων, χαὶ τῶν ἀνεννοήτων καὶ ἀσωμάτων δι΄ αἰσϑ'ητῶν xal σωματι- 
χῶν. εἶναι δὲ τὴν τελείαν ἀπολύτρωσιν αὐτὴν τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ἀρρήτου 
Μεγέϑους: ὕπ᾽ ἀγνοίας γὰρ ᾿ἵστερήματος xxl πάϑους γεγονότων διὰ γνώ- 
σεως χαταλύεσθαι πᾶσαν τὴν &x τῆς ἀγνοίας σύστασιν, ὥστ᾽ εἶναι τὴν 
γνῶσιν ἀπολύτρωσιν τοῦ ἔνδον ἀνθρῴπου. xal μήτε σωματικὴν ὑπάρχειν 
αὐτὴν (φϑαρτὸν γὰρ τὸ σῶμα) pe ψυχικήν, ἐπεὶ xal ἡ ψυχὴ ἐξ Ὑστερή- 
ματός (ἐστι) καὶ ἔστι τοῦ πνεύματος ὥσπερ οἰκητήριον" πνευματικὴν οὖν δεῖν 

χαὶ τὴν λύτρωσιν ὑπάρχειν. λυτροῦσϑιαι γὰρ διὰ γνώσεως τὸν ἔσω ἄν- 
ὕρωπον τὸν πνευματικὸν xol ἀρχεῖσθιαι αὐτοὺς τῇ τῶν ὅλων ἐπιγνώσει. 
xal ταύτην εἶναι λύτρωσιν ἀληϑῆ.᾿ — 

E23 OAE TA AIIO EIPHNAIOY. 

21. Ταύτην τὴν πᾶσαν ἀχριβῆ ἔρευναν ὁ μακάριος πρεσβύτης 
Εἰρηναῖος ἐποιήσατο, καϑ' εἱρμὸν πάντα ἐχϑέμενος τῆς αὐτῶν πάσης 
παραπεποιημένης διδασκαλίας. διόπερ δή, ὡς καὶ ἤδη μοι προδεδή- 

M lat. (bis Z. 20) 

1 «vvov|ezus lat.; lies wohl ἐμαυτοῦ ἢ 2 εἰρήνη }}}, v wegradiert V 8 τῷ 2] τοῦ 

aus τὸ Veorr τὸ M. | opobalsamo lat. 6 μίξαντες) admiscentes lat. | ἐπιρρήσεων] 

prophanis dietionibus lat.; vgl.8.36,2 | {τινωνὺ *] quibusdam lat. 7 τελουμένων *, 

vgl. S. 36; 2] τελειουμένων V M S βαλσάμῳ] opobalsamo lat. 10 //| φϑαρτῶν, 

« vorn wegradiert V 11 τῶν ἀνεννοήτων xol ἀσωμάτων] ea quae mente concipt 

non possunt et incorporalia et insensibilia lat.; lies wohl (rà) τῶν ἀνεννοήτων καὶ 

ἀσωμάτων (καὶ ἀναισϑήτων) * 12 δὲ, & auf Rasur Veorr 13 un] de lat. lies 

ἀπ᾿ ὁ | ..yeyovóvov| eu .. quae sunt .. facta lat. 14 ἐκ —lat. 17 (ἐστιν *] 

est lat. | χαὶ ἔστι <lat. | πνεύματος Ausgg.] πατρὸς V M. spiritus lat. δεῖν 

Ausgg.] δεῖ V M. oportere lat. 18 γνώσεως Ausgg.] Movoéoc V M. agmitionem 

lat. | ἔσο M 19 ἀρχεῖσϑαι αὐτοὺς τῇ ... ἐπιγνώσει) sufficere eis . . . agni- 

tonem lat. 21 Unterschrift ἕως ὧδε τὰ ὑπὸ (ὑπὸ aus ἀπὸ Veorr) Εἰρηναίου V M; 

in M folgt darauf die Überschrift κατὰ Maoxwoiwv 93 ἐχϑέμενος *] ἐνϑέ- 

μενος VM 24 διόπερ δή am Rande nachgetragen Veorr | ὡς auf Rasur Veorr 

10 

11 
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[4] e € 3 > - ) N > p , ^ 

Aocot, [ott] τοῖς υπ αὑτοῦ ἑσπουδασμέγνοις ἀρχεσϑέντες navra | πρὸς D248 

ἔπος, ὡς παρ᾽ αὐτῷ ἐμφέρεται, παρεϑήκαμεν. ἀνατραπήσονται δὲ 
ἐξ αὐτῶν τῶν παρὰ τοῦ αγίου ἀνδρὸς εἰς ἀντίϑεσιν τῆς αὐτῶν uoy- 
ϑηρίας εἰρημένων. ἡμεῖς γὰρ πιστεύομεν, OG πάντῃ 7] ἀλήϑεια 
ὑποφαίνει καὶ ὁ εὔλογος λογισμὸς ὑποτίϑεται χαὶ τῷ vue εὐσεβείας 

κανόνι συμπεφώνηται τῷ τε νόμῳ καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἀπὸ 
τῶν ἀνέχαϑεν πατριάρχαις κατὰ ἀχκολουϑίαν τῇ TE αὐτοῦ τοῦ GOTÍj- 

005 διδαχῇ, (τοῦ xvolov) xal τῶν αὐτοῦ ἀποστόλων σαφῶς ἡμᾶς 

διδασχόντων ἕνα ὁμολογεῖν ϑεὸν πατέρα, παντοχράτορα τῶν ὅλων, 

καὶ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦμα, 
μίαν ἁγίαν τριάδα ἄκτιστον, τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐξ οὐχ Ovrav 
γενομένων μετὰ πατέρα xoi υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα. τούτων δὲ 
παρὰ πάντων τῶν προειρημένων ἁγίων προφητῶν τε καὶ εὐαγγελι- 

στῶν καὶ ἀποστόλων σαφῶς ὡμολογημένων καὶ πεπιστευμένων, οὐκ 
ἂν δυνηϑείη χυβευτική τις ἐπίνοια ἀντισχεῖν πρὸς τὴν | ἀχτῖνα τῆς 
ἀληϑείας, ὥς γε ἡμῖν πολλάκις χατὰ πλάτος εἴρηται ἐν τῇ πρὸς 
ἑκάστην αἵρεσιν ἀντιϑέσει" ὡς ἐξ ἄπαντος φωρᾶσϑαι xoi τοῦτον τὸν 
ἀγύρτην χαὶ ϑανατοποιὸν ἰσοτύπως ταῖς προειρημέναις ἐπιδείξεως 
χάριν xal περιεργίας τὰ μεγάλα ταῦτα χαττύσαντὰ TE xol μηχα- 
vnoauevor. 

22, Παρελϑόντες δὲ καὶ τούτου τὴν μοχϑηρίαν xal τῶν ἀπ᾽ 

αὐτοῦ Μαρχωσίων λεγομένων ἐπὶ τὰς ἑξῆς σπεύσωμεν, ὦ ἐπιπόϑητοι, 

τὰς αὐτῶν ῥίζας πάλιν ἀνερευνῶντες καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν τὴν 
πιχρίαν ἀφανίζοντες, τήν TE ἀνατροπὴν xci τὰ κατ᾽ αὐτοὺς πάντα 
ἐπιδεικνύντες, οὐχὶ εἰς βλάβην τῶν ἐντυγχανόντων, ἀλλὰ εἰς ἄποτρο- 
πήν, πρὸς τὸ μὴ πλησιάσαι μιᾷ τῶν προειρημένων αἱρέσεων " τῶν 
μετέπειτα, ἀλλὰ ἀναγνόντας τὰ γεγραμμένα παρ᾽ αὐτοῖς xal γνόντας 

9 
imd 

ὧν 

Ὁ 418 

gx 

2 

τὰ ἀδόμενα καὶ καταγνόντας τῆς ἑκάστης αὐτῶν πλάνης τε χαὶ | D249 

ἑρπετώδους μοχϑηρίας ἀποφεύγειν τε | καὶ oc εἶπον μὴ πλησιάζειν. P258 

διψάδα γάρ τινὰ ἕχιδνᾶν φασιν οἱ ἱστορήσαντες, ἢ οὕτως ἔοιχεν 8 

λύμην τοιάνδε ἐμποιεῖν" ἐν τόποις γάρ τισιν, ὅπου πύελοι ἐν ταῖς 
^ ’ NOUS INEO — , c , 

πέτραις ἢ λιβαδες εἰσὶ μικραὶ ἀπὸ πετρῶν χεομεναι εἰς ὑποδοχὴν τινα, 

M 4—16 Joh. Cyparissiota VIII 10; Migne 152, 920 

1 [τι] Dind. ἅτε Óh. 9 συνετάξαμεν hinter παρεϑήκαμεν getilgt V corr 

| δὲ Ἢ γὰρ auf Rasur Veorr γὰρ M 4 vor πιστεύομεν + (οὕτως) Ὁ * | πάντῃ 

ὡς Joh. Cyp. ὅτε <M 8 (roi χυρίου * 9 ϑεὸν am Rande nachgetragen 

Veorr 12 τούτων δὲ *] οὕτως τε VM 16 χατὰ πλάτος Oporinus] xarà πλά- 

τους VM 17 ἀντιϑέσει *] ὑποϑέσει V M. 25 οὐχὶ, i angeflickt Veorr 80 ov- 

τος aus οὕτως Veor οὗτος M 
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Panarion haer. 34, 21, 1—35, 1, 2 (Marcus u. Kolorbasus) 39 

€ 2 N \ e CUR s \ - \ \ > , \ \ 

7) αὐτῇ διψας vóog εὐυρίσχουσα καὶ πιοῦσα τὸν iov ἐμβαλλει μετὰ TO 
"s M ; , - € , [4 - - 

πιεῖν εἰς τὰς προειρημένας στάσεις τῶν ὑδάτων, ὥστε πᾶν ζῷον 
, EY - \ -- ^ > - 2 xd 

πλησιασαν xai ποτοῦ χορεσϑὲν δοκεῖν uiv οφελεῖσϑαι EX τοῦ μετα- 
a ἘΣ DIN \ \ \ ς ? - ne - LI Ὁ 
λαβεῖν, εὐϑυς δὲ παρὰ τὸν vzoóoyorv τῶν υδατων ἔκ τοῦ ἰοῦ τῆς 

€ , , 2 * 

διψάδος ὑποδεξάμενον καταπίπτειν καὶ ϑνήσκειν. ἀλλὰ καὶ εἴ τινα 
, € 2 δ , > N Ld 2 - - 

πλήξειεν ἢ αὐτὴ Óupac, ἀπὸ τοῦ περισσοτέρως ἐν αὐτῇ καυστικοῦ 
- ^ » , , \ , - > , 

ἰοῦ ἐπὶ ορεξιν δίψης xoi ποματος προτρέπει vo παϑὸος τῆς ἀλγηδο- 
2. κα \ = 

vog προσφέρεσϑαί TE ἀεὶ καὶ πίνειν ἐρεϑίζει. νομίζει δέ τι ὠφελεῖ- 
\ D , c , € 7 = , 

σϑαι πρὸς τὴν λύμην o πληγείς, οσᾶκις τῆς τοιαύτης ϑανατηφόρου 
2 ’ E , 2 \ 2 2 - - ’ N - 

ἀλγηδόνος * nz ἄλλα ὃν αὐτῷ τῷ ποτῷ “πληρωϑείσης τῆς 

γαστρὸς καὶ μηκέτι {τῷ ὑποδεχομένης ὕστερον σὺν τῷ πόματι τὸ 
[6 

πνεῦμα ἀφίησιν. οὕτως καὶ οὗτος ἀπὸ πόματος τὸν ϑάνατον τοῖς 
παρ᾽ αὐτοῦ ἡπατημένοις ἐξεργάζεται, οὗπερ ἰοῦ ἂν δυνάμει ϑεοῦ 

ὁυσϑέντες ἐπὶ τὰς ἑξῆς ἴωμεν. 

Κατὰ Κολορβασίων re, τῆς δὲ ἀχολουϑίας λε. 

1. Κολόρβασος τούτοις ἕπεται ἀπὸ τῆς τοῦ προειρημένου Mág- 
xov γοητείας τὸν ἔρανον ποιησάμενος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ Πτο- 
λεμαίου ῥίζης σχολόπων δίκην ἀναφύσας: ἕτερα (OP) πάλιν παρὰ 
τούτους ἐνοχλεῖν τῷ κόσμῳ χέντρων δίκην ἐπενόησε, δῆϑεν μείζονα 
ἐμπειρίαν, ὡς ἄνωϑεν xov, μηχανώμενος. καὶ τὰ μὲν πρῶτα | 
σὺν τῷ Magxo ὑπάρ χων ὁμοιογνώμονι αὐτῷ, δίκην δικεφάλου ὄφεως 
ὑπαρχούσης τῆς αὐτῶν αἱρέσεως, ὕστερον δὲ ὡς κεφαλὴ ἀπὸ σώμα- 
τος ἑρπετοῦ τμηϑεῖσα καὶ ἔτι ἐμπνέουσα πολλοὺς ἀφανίσας ἠδίκησεν, 
oc δῆϑεν μεῖζόν τι καὶ ἐμπειρότερον παρὰ τοὺς σὺν αὐτῷ καὶ τοὺς 
πρώτους δεικνύς. 

M von Z. 24 an Irenaeus adv. haer. I 12, 3; 1111 Harvey (— lat.); vgl. auch 

Tertullian adv. Valent. 36. 39 

3 πλησιάσαν, σαν auf Rasur Veorr 4 τὸν ὑποδόχον] τὸ ὑπ. aus 

τὸν ὑπ. Veorr τὸ ὑποδόχων M 5 εἰ auf Rasur Veoır 7 προτρέ- 

ποι VM 8 ἐρεϑίζειν aus ἐρεϑίζει Veorr ἐρεϑίζειν M. 9. ὁ πληγείς auf 

Rasur, ὁσάκις am Zeilenende angeflickt V eorr 10 * etwa (αἰσθόμενος (oder 

ἐμπεσούσης) ὕδατος usta) λαμβάνει * | πότῳ] τόπω V 11 {τι} * | ὕστερον 

angeflickt V corr 12 ἀπὸ ἢ ὑπὸ VM 14 Unterschrift xarà Magxootov V 

15 Überschrift χατὰ Κολορβασίων (Κολοβαρσίων V) πεντεκαιδεχάτη ij καὶ ae VM 

16 Κολόρβασος, Ba auf Rasur V eorr 18 (de) * 19 τούτοις M 20 Zu- 

πειρίαν] φαντασίαν ἐμπειρίαν, ἐμπειρίαν getilgt Veorr nur φαντασίαν M; vgl. Ζ. 24 

23 ἀφανίσας, «v. auf Rasur Veorr ἀφανήσας Μ 834 vgl. qué autem prudentiores 

illorum. putantur sllorum esse lat. 24 παρὰ τοὺς Corn.] παρὰ τῶν VM 

> 

1,1 

2 D250 

0480 
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λέγει γὰρ τὴν πρώτην ὀγδοάδα οὐ nad ὑπόβασιν ἄλλον ὑπὸ ἄλλου 
Αἰῶνα προβεβλῆσϑαι, ἀλλ᾽ ὁμοῦ xai εἰς ἅπαξ τὴν τῶν ἕξ Αἰώνων προβο- 
Any ὑπὸ τοῦ Ilpondropos χαὶ τῆς | ̓ννοίας αὐτοῦ τετέχϑιαι, ὡς αὐτὸς 
μαιωσάμενος, διαβεβαιοῦται. xa) οὐκέτι ἐκ Λόγου xal Ζωῆς Ἄνθρωπον 
xal ᾿Εχχλησίαν, ὡς οἱ ἄλλοι, ἀλλ᾽ ἐξ Ανϑρώπου xa! ExxAnctac Λόγον 

xal Ζωήν quot τετέχϑαι αὐτὸς χαὶ οἱ αὐτοῦ. ἀλλὰ χαὶ ἑτέρῳ τρόπῳ 
τοῦτο λέγουσιν, ὅτι ὅτε ἐνενοήϑη προβαλεῖν ὁ ἸΙροπάτωρ, τοῦτο llano 
rind" ἐπειδὴ δὲ ὃ προεβάλετο ἁλήϑεια ἦν, τοῦτο ᾿Αλήϑεια ὠνομάσϑ:η. 
ὅτε δὲ ἠϑέλησεν ἑαυτὸν ἐπιδεῖξαι, τοῦτο Ἄνθρωπος ἐλέχϑη. οὺς δὲ 
προελογίσατο ὅτε προέβαλεν, τοῦτο "EmxxAwota ὠνομάσθη" q χαὶ ὃ ΓΑνϑρω- 
πος τὸν Λόγον᾽ οὗτός ἐστιν 6 πρωτότοχος υἱός. ἐπαχολουϑεῖ δὲ τῷ Λόγῳ 

xal ἣ Ze. χαὶ οὕτως πρώτη ὀγδοὰς συνετελέσϑη. 
πολλὴ δὲ μάχη παρ᾽ αὐτοῖς χαὶ περὶ τοῦ Σωτῆρος. οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν 

Er πάντων γεγονέναι λέγουσι, διὸ χαὶ εὐδοχητὸν χαλεῖσθαι, ὅτι πᾶν τὸ 
πλήρωμα ηὐδόχησεν δι᾿ αὐτοῦ δοξάσαι τὸν llavépa* οἱ δὲ &x μόνων τῶν 
δέχα αἰώνων τῶν ἀπὸ Λόγου χαὶ Ζωῆς προβεβλημένων [αὐτὸν λέγουσι], 
(καὶ διὰ τοῦτο Λόγον xai Ζωὴν αὐτὸν λέγεσϑαι», τὰ προγονιχὰ ὀνό- 
ματα [τὰ] διασῴζοντα᾽ οἱ δὲ &x τῶν δώδεκα Αἰώνων τῶν Ex τοῦ Ἂν- 
ϑρώπου xai ᾿᾿χχλησίας γενομένων, καὶ διὰ τοῦτο υἱὸν ἀνϑιρώπου ζξαυτὸν) 
ὁμολογεῖν, ὡσανεὶ ἀπόγονον ᾿Ανϑρώπου" οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ xal τοῦ 
ἁγίου πνεύματος (τῶν) εἰς στήριγμα τοῦ πληρώματος {προβεβλημένων) 

M lat. Tert. 

2 ἕξ <lat. 8. τετέχϑαι ὡς αὐτὸς μαιωσάμενος διαβεβαιοῦται] cum erea- 

rentur ipsi obstetricasse se affirmant lat. 5 ὡς οἱ ἄλλοι, ἀλλ᾽ ἐξ Ανϑρώπου καὶ 

Ἐχκχλησίας Ausgg.] xal ἐξ Ἀνϑρώπου ὡς οἱ ἄλλοι καὶ Ἐχχλησίας V M. sed ex An- 

thropo et Ecclesia (« ὡς οἱ ἄλλοι) lat. 6 αὐτὸς xal οἱ αὐτοῦ < lat. ΟΕ ἀλλὰ 

ael (καὶ <V) ἑτέρῳ τρόπῳ τοῦτο λέγουσιν] in hunc modum dicentes lat. 7 ὅτε *, 

vgl. Ζ. 9] ὅπερ V M. quando lat. cum Tert. | vor προβαλεῖν + aliquid lat. < Tert. 

8 δ] quae lat. | ἀλήϑεια)] vera lat. vero Tert.; lies ἀληϑείᾳ Ὁ * 9 δὲ 1 5] οὖν V M autem 

lat. — Tert. | ἑαυτὸν Ausgg.] αὐτὸν V M. semetipsum lat. Tert. 10 τοῦτο] twnc (τότε) 

Tert. | +7 xoi] locutus est lat. sonuit 'Tert.; lies etwa {προΐεται * | 0 —M 

12 xoi! <lat. 14 γεγονέναι] generatum lat. | καὶ <lat. 15 di’ αὐτοῦ δοξάσαι 

τὸν πατέρα] durchgestrichen Vcorr — M 16 rov] τὸν M | προβεβλημένων *] 

προβεβλῆσϑαι VM qui sunt . .emissi lat. quos .. protulerunt Tert. | [αὐτὸν λέγουσι] * 

<lat. 17 (xai διὰ τοῦτο λόγον xci ζωὴν αὐτὸν λέγεσθαι» Ausgg.] et propter hoc 

Logon et Zoen dici eum lat. 18 [τὰ] Ausgg. 19 Ἐχχλησίας Ausgg.] Ζωῆς VM 

Ecclesia lat. Tert. | ($«vvóv) Ausgg.]selat. 90 ὁμολογεῖν *] ὁμολογεῖ V M. confiteri? 

lat. 21 (r&v)... (zoofefAnuévov) Ausgg.] és qui... emissi sunt lat. provisis 'Tert. 

ὃ 
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γεγονέναι λέγουσιν αὐτόν, καὶ διὰ τοῦτο Χριστὸν λέγεσϑ'ιαι αὐτόν, τὴν τοῦ 

Πατρὸς ἀφ᾽ οὗ προεβλήϑη διασῴζοντα προσηγορίαν. ἄλλοι δέ, ὡς εἰπεῖν, | 
τινὲς ἐξ αὐτῶν ῥαψῳδοί, τὸν Ἰ]Προπάτορα τῶν ὅλων xai Προαρχὴν καὶ 
Προανεννόητον Ἄνϑρωπον λέγουσι xaAstotat. xal τοῦτ᾽ εἶναι τὸ μέγα nal 
ἀπόχρυφον μυστήριον, ὅτι ἣ ὑπὲρ τὰ ὅλα δύναμις xal ἐμπεριεχτιχὴ τῶν 

πάντων Ἄνϑρωπος χαλεῖται᾽ χαὶ διὰ τοῦτο υἱὸν ᾿Ανϑρώπου ἑαυτὸν λέγειν 
τὸν σωτῆρα. 

3. Αὕτη καὶ ἡ vov Κολορβάσου μάταιος τῷ βίῳ καὶ φαντασιώ- 

δης διὰ ψοφημάτων χενοφωνία' ἣν ἐὰν καταμάϑοι τις, εἴσεται ἐκ 
τῶν πρὸ αὐτοῦ oc φιλοτιμία ἐστὲ τῆς ἑχάστου τούτων ὑπονοίας 

(αἰτία). κενοδοξῶν γὰρ ἕχαστος καὶ βουλόμενος ξαυτῷ συνάγειν 
ἀϑροιόμα ὥστε αὐτῷ ἕπεσϑαι, ἃ ὑπεισῆλϑεν τὴν αὐτοῦ ἔννοιαν 
ἐψευδολόγησεν, ovre | κατὰ προφητείαν φϑεγγόμενος (οὐ γὰρ πνεῦμα 
ἅγιον ἐλάλησεν ἐν αὐτοῖς) οὔτε ἀπὸ τῆς τῶν προφητῶν καὶ εὐαγγε- 
λίων ἀληϑείας κἂν μίαν πρόφασιν ἐσχηκώς. ἀνατροπὴ δὲ τούτων 
πάντων τῆς ψευδωνύμου γνώσεως ὁ αὐτὸς τῆς ἀληϑείας κατὰ τῶν 
πρώτων ῥηϑεὶς λόγος. τῆς γὰρ Οὐαλεντίνου σχολῆς καὶ τῶν πρὸ 
αὐτοῦ οὗτοι πάντες ὑπάρχοντες καὶ τὸν νοῦν ἐκείνου ἄλλως ἄλλος 
ἐξηγησάμενοι, τὴν ἴσην αὐτοῖς ὀφλήσουσιν αἰσχύνην. μεγάλην γὰρ 
ἡμῖν ἀπάτην κενοφωνίας καὶ οὗτος ὁ Κολόρβασος "xsv φέρων. ἐπέ- 
ϑετο γὰρ ἡμῖν ποιητευσάμενος τῷ ἀκαταλήπτῳ καὶ ἀοράτῳ καὶ ἀγίῳ 
ϑεῷ τῷ πατρὶ τῶν ὅλων ὄνομα ᾿ἄνϑρωπος, ἵνα συζεύξῃ τῇ ξαυτοῦ 
πλάνῃ τὸν τοῦ σωτῆρος λόγον φάσχοντος ἑαυτὸν υἱὸν ᾿Ανϑρώπου 
καὶ μεταγάγῃ τὴν διάνοιαν τῶν αὐτῷ χρησαμένων ἀπὸ τῆς ἀληϑινῆς 
καὶ ἐναργεστάτης τοῦ Χριστοῦ περὶ αὐτοῦ ὁμολογίας εἰς ἀμηχανίαν 
καὶ εἰς κενοφωνίαν T τοῦ ζητεῖν, ὑπολαμβάνοντας ἐν τοῖς ἐπουρα- 

M Jat. Tert. (bis Z. 1) 

1 avróv? + dicunt lat. 2 πατρὸς + su lat. 9f ὡς εἰπεῖν — δαψῳδοί 

< lat. 9 vor τὸν Προπάτορα + ipsum lat. 8 βίῳ + (àvagvsioa)? * 

9 χαινοφωνία M 10 τῶν πρὸ αὐτοῦ] zum Sinn vgl. Z. 17 11 (ac 

tie) * | συνάγειν, v oben angeflickt V corr 12 τῇ ... évvoía aus τὴν 

ἔννοιαν Veorr 77 . . ἐννοία M 19 φϑεγγόμενος] χαὶ προφητεύσας getilgt 

u. dafür φϑεγγόμενος an den Rand geschrieben Veorr 14 lies εὐαγγελιστῶν Ὁ * 

18 ἐχείνου Pet.] ἐχεῖνον V éxet M 19 ὀφλήσουσιν auf Rasur Veorr 

901 ἐπέϑετο *] ἐξέϑετο, S auf Rasur Veorr ἐξέϑετο M; doch vgl. I 235, 9 

u. a. St. 21 ἀχαταλήμπτω, u getilgt V corr 22 συ ζεύξῃ, v ausradiert 

V eorr 24 χρησαμένων ist nicht in πειϑομένων zu ändern, vgl. S. 50, 18 

25 ἐναργεστάτης, α auf Rasur V corr 26f T τοῦ ζητεῖν ὑπολαμβάνοντας .... 

εἶναι ὃ μὴ ἔστι] auf Rasur u. hinter ἐστι noch τῆς μὴ οὔσης getilgt Veorr; lies etwa 

τῶν ζητήσεων περὶ ὀγδοάδος ὡς ὑπαρχούσης ἐν τοῖς ἐπουρανίοις τῆς μὴ οὔσης * 
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víotc εἶναι ὁ μὴ ἔστι. δῶμεν γὰρ αὐτὸν διὰ τὸ τὸν ἄνω που αὐτοῦ 
πατέρα ᾿Ανϑρωπον καλεῖσϑαι υἱὸν ᾿Ανϑρώπου ξαυτὸν ὀνομάζειν (xci 
οὐχ ἀπὸ τῆς σαρχὸς ἧς ἔλαβεν ἀπὸ παρϑενικῆς | μήτρας τουτέστιν 
ἀπὸ Mapias τῆς ἁγίας γεννηϑεὶς διὰ πνεύματος ἁγίου) κατὰ τὸν τοῦ 
ἐλεεινοῦ Κολορβάσου τούτου λόγον, — τί ἂν εἴποι περὶ οὗ ὁ αὐτὸς 
κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός φησιν, ὡς τοῖς Ἰουδαίοις ἔλεγεν »νῦν 
de us ζητεῖτε ἀποχτεῖναι ἄνϑρωπον, 0G τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν λελάληκα, 

ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός Hov«' xai οὐχέτι ἐνταῦϑα εἶπεν, τοῦ 
ἀνθρώπου πατρός μου, ἀλλὰ περὶ μὲν πατρὸς ὁμολογῶν ϑεὸν τὸν 

τῶν ὅλων ἐσήμανεν, περὶ δὲ ἑαυτοῦ, Ori ἐνηνθρώπησεν ἐν ἀληϑείᾳ, 
ἄνϑρωπον ξαυτὸν Epaoxev' oc xal οἱ ἀπόστολοί φασιν, ἵνα ἡ 
ἀλήϑεια πανταχόϑεν συσταϑῇ καὶ γνωσϑῇ πόϑεν ἐστὶν τὰ τῷ κυρίῳ 

ὀνόματα συναφϑέντα » ]ησοῦν ἄνδρα ἀποδεδειγμένον εἰς ἡμᾶς σημείοις 
καὶ véoaot« xal τὰ ξξῆς. τί τοίνυν πρὸς ταῦτα φαίης ἄν, ὦ πάντων 
ἀνϑρώπων ἐλεδινότατε, ἐπειδὴ ἄνωϑεν "xc φέρων» ἡμῖν. καινὰς 

ὀνομασίας καὶ σεμνύνῃ ἐφ᾽ οἷς τὸ τοῦ ἀνϑρώπου orouc αὐτῷ τῷ 
πάντων δεσπότῃ καὶ πατρὶ τῶν ὅλων προσάψαι ἐτόλμησας, ὡς ἐκ 
τούτου χαλεῖσϑαι τὸν κύριον υἱὸν Ανϑρώπου διὰ τὸ τὸν πατέρα 
7 x [ΠῚ Cops >] - 

ἄνθρωπον καλεῖσϑαι. εὐρὲ ἡμῖν καί τινὰ αλλὴν προσηγορίαν τῷ 

πατρὶ ἁρμόζουϊσαν (xarà) τό »ἄνδρα ἀποδεδειγμένον«" ἀλλ οὐχ ἂν 
εὕροις ποτέ. εἰ γὰρ καὶ ἀνὴρ ἀνϑρωπός ἐστι καὶ πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
τῆς γυναικὸς τὸν ἄνϑρωπον ἄνδρα καλοῦμεν, ὅμως οὐχ ἂν καὶ ἐν 
τούτῳ μηχανήσασϑαί τι δυνηϑείης. ἄνευ γὰρ σχημάτων χαὶ μελῶν 
κρυφίων τε xol ὁρατῶν ἀνὴρ οὐ δυνήσεται καλεῖσϑαι. λέγομεν γὰρ 

N M " 9 2 ) P) » * 4 € » 2. 

xci τὴν yvrvoixa GvÓQoozxov,| ἀλλ ovx avóga. ὅδιο xoi o ἀνϑρῶπος 
, Y c » - * \ , P] , x 

λέγομεν xci 7) ἀνϑρῶώπος. διαιροῦντες δὲ To γένος ἰδιαζοντῶς τὴν 
^ , "Ἄς - x * » , a * , 

μὲν ϑήλειαν γυναῖκα καλοῦμεν, τὸν δὲ ἄρρενα avdoa. αὐτὴ γὰρ δια- 
- , » \ \ DEUS \ , 

χρισίς ἐστι TOU γένους GQgtevoc xci ϑηλείας, TO ἀνὴρ καὶ γυνῆ, 
€ - ^ , ^ 

Óretoovuévic. τῆς τῶν γενῶν σχέσεως. ὁμω νυμικῶς δὲ avógozoc xci 

0 ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ καλεῖται. 

3. Τούτων τοίνυν οὕτως ἐχόντων ἡκετέ μοι πᾶντες ϑεοῦ δοῦ- 

λοι, οἱ τῆς ἀληϑείας ἐρασταί, xol γελάσατε τὸν ἀπατεῶνα καὶ ἀγύρ- 

6 Joh. 8, 40 — 13 Act. 2, 22 

M 

1 δῶμεν γὰρ M ναι yàg ausgestrichen, hierauf auf Rasur δῶμεν wohl aus 

εἴπωμεν hergestellt ἃ. γὰρ darübergesetzt Veorr | διὰ τὸ τὸν ἄνω mov *] διὰ 

τὸ τὸν ἄνω aus διά που τὸν ἄνω hergestellt V corr διὰ τὸ τὸν ἄνω Μ 7 ἀποχτεῖ- 

va, am Rande nachgetragen Veorr — M 16 ὀνομασίας) ἀνομίας M. τῷ] τῶν V 

20 (zero) * 

9 
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τὴν Κολόρβασον, μᾶλλον δὲ πενϑήσατε τοὺς ἀπατηϑέντας καὶ iav- 
τοὺς καὶ πολλοὺς ἀπολέσαντας. αὐτοὶ δὲ ϑεῷ εὐχαριστήσωμεν, Oc 
διὰ μικρῶν καὶ ἁπλῶν λόγων ἡ ἀλήϑεια τοὺς αὐτῆς υἱοὺς εἰς ὁδὸν 
εὐϑεῖαν ὁδηγεῖν εἴωοϑεν καὶ τὰ σχέτλια καὶ πολύχομπα, διὰ πολλῆς 
μηχανῆς καλλωπισϑέντα, διασχεδάννυσιν ἀνατρέπει TE καὶ ἀφανίζει, 
ἡσυχῆ βαίνουσα, ὡς σαφῶς ἔστιν ἰδεῖν ἀπὸ τοῦ προφητικχοῦ λόγου. 
ἐγχαλῶν γὰρ ὃ προφήτης τοῖς τὰ δεινὰ περιεργαζομένοις καὶ πολύ- 
φημα ἐπινοοῦσιν εἰς ξαυτῶν ἀπάτην ἔλεγεν »διὰ τὸ μὴ ϑέλειν ὑμᾶς 
τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωὰμ τὸ πορευόμενον ἡσυχῆ, ἀνάγει ἐφ᾽ ὑμᾶς κύριος 
τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ, τὸν βασιλέα τῶν Asovgion«. ὕδωρ γὰρ Σι- 
λωὰμ ἐστὶν διδασκαλία τοῦ ἀπεσταλμένου. τίς δ᾽ ἂν εἴη οὗτος ἀλλ᾽ 

7 ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς, 6 ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπεσταλ- 

μένος; ἡσυχῆ δὲ διὰ τὸ μηδὲν κενόφωνον μηδὲ ἐπίπλαστον *, ἀλλὰ 
ἐν ἀληϑείᾳ * τὴν ἁγίαν αὐτοῦ νύμφην, τὴν παρ᾽ αὐτῷ περιστερὰν 
χαλουμένην διὰ τὸ ἄκαχον xol ἥμδρον καὶ χαϑαρώτατον τοῦ ζῴου 
ἐν τοῖς ἀσμασι τοῦ Σολομῶνος. καὶ ἔστι ϑαυμάσαι (Oc) τὰς μὲν 
ἄλλας μὴ οὔσας αὐτοῦ, ἐπὶ δὲ τῷ ονόματι αὐτοῦ ξαυτὰς χεκληκυίας, 
παλλακίδας ὠνόμασε καὶ βασιλίσσας διὰ τὸ βασιλεῦον ὄνομα, ὁ ἕχά- 
στη Χριστὸν ἐπιγραφομένη ξαυτῇ σεμνύνεται. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὀγδοήκοντά 
εἰσι παλλακαί, αἵτινές εἰσιν αἱ αἱρέσεις, ἔπειτα δὲ | νεάνιδες ὧν οὐχ 
ἔστιν ἀριϑμός, φησί »ula ἐστὶ περιστερά μου, τελεία μους τουτέστιν 
αὐτὴ ἡ ἁγία νύμφη xci καϑολικὴ ἐχκλησία᾽ περιστερὰ μὲν ὡς ἔφην 
διὰ τὸ ἥμερον καὶ ἄκακον καὶ καϑαρὸν τοῦ ζῴου, | τελεία δὲ διὰ τὸ 
τὴν τελείαν ἐκ ϑεοῦ λαβεῖν χάριν καὶ γνῶσιν παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ σωτῆ- 

905 διὰ “πνεύματος ἁγίου. αὐτὸς ovr ὁ νυμφίος, 0 ἀπεσταλμένος 
ἑρμηνευόμενος τουτέστιν Σιλωάμ, ὕδορ ἔχει πορευόμενον ἡσυχῇ τουτ- 
ἕστιν διδασκαλίαν ἄδουπον xal ἀψοφοποιὸν καὶ ἀφαντασίαστον χαὶ 
ἀκόμπαστον. 7 δὲ αὐτοῦ νύμφη χαὶ αὐτὴ ἥσυχος περιστερά, μήτε 
ἰὸν ἔχουσα μήτε μυλοστομίδας μήτε κέντρα, ὡς οὗτοι πάντες οἱ 

8 Jes. 8,0 — 101 vgl. Joh. 9,7 — 14{ vgl. Hohelied 2, 10. 14; 5, 2 

— 161f vgl. Panarion Prooem. I 1, 31£; 1 155, Sff u. Schlußabschnitt περὶ πίστεως 

e. 19, 1 — 19f vgl. Hohelied 6, 7 — 21 Hohelied 6, 8 

M 

2 εὐχαριστήσωμεν, ὦμεν auf Rasur V corr 10 ἀσυρίων, σ oben drüber 
Ht 

Veorr | γὰρ hineingeflickt V corr 13 ἡσυχῆ δὲ -- (mogsvóusvoc)? * | xat- 

vógevor VM | μήτε | * (ἐπεισάγειν, * 14 * τηρεῖν» * 16 (ὡς) 

Pet. 90 εἰσιϊ auf Rasur Veorr 21 vor φησὶ + (Opec)? * 

Los | 
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ἑρπετόμορφοι καὶ ἰὸν ἀναβλυστάνοντες, ἕχαστος φιλοτιμησάμενος 
δηλητήριον tL τῷ κόσμῳ κατασκευάσαι καὶ λυμήνασϑαι τοὺς αὐτῷ 

πεισϑέντας" υγχάνει 6 ἐνταῦϑά μοι σπουδα- 
σϑεὶς φωραϑῆναι du) ϑείου λόγου καὶ βοηϑείας τῆς ἄνωϑεν καὶ 
συντριβῆναι δίκην φαλαγγίου τετραγνάϑου ἑρπετοῦ καλουμένου ἢ @g 
ἀπὸ ἀμφισβαίνης τῆς δικεφάλου ἐχίδνης τμηϑεῖσα κεφαλὴ ἐν συντο- 
μίᾳ κατακλασϑῆγαι. παρελϑὼν δὲ τοῦτον πάλιν τὰς ξξῆς διασχο- 
πήσω καὶ ταύτας διεξιὼν dı εὐχῆς αἰτήσω τὰ μὲν xav αὐτὰς κατὰ 
ἀλήϑειαν ἐξειπεῖν, μηδένα δὲ βλάψαι ἢ αὐτὸς βλαβῆναι. 

ς - == - 205 5 M 
Κατὰ HoaxAsomtOv t, τῆς δὲ ἀχολουϑίας Ac. 

1. Ἡρακλέων τις τοῦτον τὸν Κολόρβασον διαδέχεται, ἀφ᾽ οὗπερ 
οἱ Ἡραχλεωνῖται χαλούμενοι, οὐδὲν ἧττον τῆς παρὰ τούτοις xEVvopM- 
viag * ησκημένος. καὶ ὁσα μὲν ἐχεῖνοι λέγουσι καὶ οὗτος ὁρίζεται 
χατὰ πᾶντα τρόπον, οἷα δὴ ἐξ αὐτῶν ὁρμώμενος καὶ παρ᾽ αὐτῶν 
τὸν ἰὸν ἀπομαξάμενος" περισσότερον δὲ δῆϑεν ὑπὲρ ἐχείνους ἐν ξαυτῷ 
ἀνατυπωσάμενός τινα βούλεται ἐχείνους ὑπεραίρειν, ἵνα καὶ ἑαυτῷ 

συναγωγὴν ποιήσηται τῶν ἠπατημένων. οὗτοι γὰρ πᾶντες εἰς 
ἑχατονταχέφαλον | ξαυτοὺς ἀνατυπώσαντες σῶμα N ExaTovraysıyov, 
τόν ποτὲ μυϑευόμενον παρὰ τοῖς τῶν Ἑλλήνων ποιηταῖς ἐμιμήσαντο 
Κόττον ἢ Βριάρεων ὃν xoi Alyalova καλοῦσιν ἢ Γύην ἢ τὸν καλού- 
μενον ᾿Αργον | τὸν πολυόῤφϑαλμον. οἵους ἐκεῖνοι ἐν ταῖς ἑαυτῶν 
ῥαψῳδίαις τερατεύονται, ποιητευόμενοι xol λέγοντες ἔχειν τὸν μὲν 

10ff zu Herakleon vgl. Irenaeus adv. haer. IT 4, 1; I 259 Harvey Ter- 

tullian adv. Valent. 4 Hippolyt refut. VI 4; S. 134, 12 Wendland VI 29, 1; 

5.155.219, V7.3556:,3:216556 Ps. Tertullian adv. omn. haer. 4 — 13ff vgl. 

Pseudo-Tertullian adv. omn. haer. 4 extitit praeterea Heracleon alter haereticus, 

qui cum Valentino paria sentit, sed novitate quadam. pronuntiationis vult vidert 

alia, sentire 

M 

1 ἀναβλυσϑάνοντες V 9 Unterschrift χατὰ Κολορβασίων VM 10 Über- 

schrift xarà Ἡραχλεωνιτῶν ἕξ xoi δεκάτη ἣ καὶ τριαχοστὴ &xv V M. 12 rov- 

τοις ἢ τούτων V M. τούτῳ Dind. aber vgl. Z. 13 ἐχεῖνοι 19f χενοφωνίας aus 

zawopwviag V eorr χαινοφωνίας M 13 « etwa (pAvaoıa) * 18 7 &xarovre- 

χειρον am hande nachgetragen V eorr 19 ἐμιμήσαντο am Zeilenende angeflickt 

V eorr 20 ΓΠύην Diund.] Πύπην V M 
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Panarion haer. 35, 3, S—36, 2, 5 (Kolorbasus u. Herakleon) 45 

(C ^ d x , ^ ^ 4 

ἑχατὸν χεῖρας xal ποτὲ μὲν πεντήκοντα χεφαλὰς ποτὲ δὲ ἑκατόν, 

τὸν δὲ ἑκατὸν ὀφϑαλμούς — καὶ τούτου ἕνεχα φασὶ τὸν Ἑρμῆν καλεῖ- 
σϑαι Apysıpovrnv, ὡς τὸν 4ργον τὸν πολυόφϑαλμον πεφονευχότα —, 
οὕτω καὶ τούτων ἕχαστος βουλόμενος ἑαυτῷ ἀρχὴν προστήσασϑαι 
κεφαλὴν ἑαυτὸν ὠνόμασεν, ἕτερα ὑπεισφέρων παρὰ τὴν τῶν διδα- 
σχάλων αὐτοῦ ματαιοπονίαν xai μανιώδη διδασκαλίαν. ἵνα δὲ μὴ 
εἰς πολὺ μῆκος ἐλάσω τοῦ προοιμίου τὴν σύνταξιν, ἐλεύσομαι εἰς τὸ 
προκείμενον.  — 

2. Ἡρακλέων τοίνυν οὗτος καὶ οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ Ἡρακλεωνῖται óc 

προεῖπον ὁμοίως Πάρκῳ καί τισι τῶν πρὸ αὐτοῦ περὶ τῶν Ὀγδοάδων 
φάσχει, τῆς ἄνω φημὶ καὶ τῆς κάτω" ἔπειτα δὲ καὶ τὰς συζυγίας 

τῶν τριάχοντα Αἰώνων ἴσως δοξάζει. ἄνϑρωπον δὲ xci αὐτὸς φά- 
σχει εἶναι τὸν ἄνω τῶν ὅλων Πατέρα, ὃν καὶ Βυϑὸν προσηγόρευσεν. 
βούλεται δὲ καὶ αὐτὸς αὐτὸν λέγειν μήτε ἄρρεν μήτε ϑῆλυ, ἐξ αὐτοῦ 
δὲ εἶναι τὴν τῶν ὅλων Mnreoa, ἣν καὶ Σιγὴν ὀνομάζει καὶ ᾿4λήϑειαν. 
ἀπ᾿ αὐτῆς δὲ εἶναι τὴν δευτέραν Mqvéga τὴν ἐν λήϑῃ γενομένην, ἣν 
καὶ ᾿ἀχαμὼϑ' καὶ αὐτὸς καλεῖ. ἐξ ἧς λοιπὸν τὰ πάντα ἐν ὑστερή- 
ματι | κατέστη. βούλεται δὲ πλείονα τῶν πρὸ αὐτοῦ καὶ οὗτος 
λέγειν, arıva ἐστι τἄδε᾽ τοὺς τελευτῶντας AN αὐτῶν καὶ ἐπὶ αὐτὴν 

τὴν ἔξοδον φϑάνοντας, ἀπὸ τοῦ προειρημένου Mapxov τὰς προφάσεις 
εἰληφὼς οὐχέτι κατ᾽ ἐκεῖνον λυτροῦται, ἀλλὰ ἄλλως οὗτος μεταχειρί- 

ζεται, λυτρούμενος δῆϑεν πρὸς τῇ τελευτῇ τοὺς Ux αὐτοῦ ἀπατη- 

ϑέντας. ποτὲ γάρ τινες ἐξ | αὐτῶν ἔλαιον ὕδατι μίξαντες ἐπιβάλλουσι τῇ 
χεφαλῇ τοῦ ἐξελθόντος, οἱ δὲ μύρον τὸ λεγόμενον ὁποβάλσαμον χαὶ ὕδωρ, 

19—23 vgl. Irenaeus adv. haer. I 21, 5; I 186 a sunt qui mortuos redi- 

munt ad finem defunctionis. Epiphanius scheint den Unterschied zwischen Mareus 

u. Herakleon darin zu finden, daß Marcus den Lebenden, Herakleon erst den 

Sterbenden das Sakrament spendete. Woher er jedoch das Recht nimmt, die 

alii des Irenaeus gerade auf Herakleon zu beziehen, bleibt dunkel. Die Unklar- 

heit, ob genauer ein Sakrament für die Sterbenden oder eine Totenweihe gemeint 

ist, ist allen Zeugen gemeinsam, vgl. 2. 22 πρὸς τῇ τελευτῇ mit Z. 24 τοῦ ἐξελ- 

$övros; ebenso Theodoret haer. fab. 1 11; Migne 83, 361 A μετὰ τὴν ἀποβίωσιν u. 

daneben ταῖς τῶν τελευτώντων χεφαλαῖς 

M 23—S. 46, 19 vgl. Irenaeus adv. haer. 1 21, 5; 1 1868 Harvey (= lat.) 

9 τὸν δὲ éxatOv ὀφθαλμοὺς vor xal ποτὲ (Z. 1) Pet. 9 τοίνυν am Rande 

nachgetragen V corr 13 προηγόρευσεν M 14 αὐτὸν xai αὐτὸς V 18 δὲ 

oben drüber Veorr οὗτος U] οὕτως V M 84 οἱ δὲ] sive lat. | τὸ λεγό- 

μενον ὀποβάλσαμον] praedictum unguentum lat. | ἀποβάλσαμον M 
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\ , 3.0} ἫΝ N ar ς M x € M 2 - ? 

τὴν μέντοι ἐπίκλησιν κοινὴν ἔχοντες, ὡς δὴ καὶ ὁ πρὸ αὐτοῦ Mag- 

xoc ἐποιεῖτο, μετὰ προσϑήχης τινῶν ὀνομάτων. ἡ δὲ ἐπίκλησίς 
ἐστιν αὕτη" Meocia οὐφαρέγνα μεμψαὶ μὲν χαλ δαιαν μοσομὴ δαέα 

ἄχφαρ vewev ova Ἰησοῦ Ναζαρία. τοῦτο δὲ ποιοῦσιν, ἵνα δῆϑεν oí 
λαμβάνοντες ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ ταύτας τὰς ἐπικλήσεις τὰς μετὰ τοῦ ὕδα- 
τος καὶ ἐλαίου ἤτοι μύρου ἀναμεμιγμένων ἀχράτητοι γένωνται wax) 

ἀόρατοι ταῖς ἄνω ἀρχαῖς nal ἐξουσίαις, εἰς τὸ ὑπερβῆναι ἀοράτως τὸν ἔσω 

αὐτῶν ἄνθρωπον, φασίν, ὡς τῶν σω νάτων τούτων ἐν τῇ χτίσει χαταλιμπα- 

γομένων, τῆς δὲ ψυχῆς αὐτῶν παρισταμένης τῷ Δημιουργῷ ἄνω τῷ ἐν 

Vorsonuarı γεγονότι, ὥστε xol ἐκεῖσε χαταμένειν παρ᾽ αὐτῷ, ὑπερ- 
αναβαίνειν δέ, oc ἔφην, τὸν ἔσω ἄνϑρωπον, (róv) ἐσώτερον ψυχῆς 
καὶ σώματος ὃν δὴ ϑέλουσι [λέγειν] ἐκ τοῦ ἄνωϑεν Πληρώματος 
κατεληλυϑέναι. 

3. ᾿Εγχελεύονται δὲ τοῖς οὕτω παρ᾽ αὐτοῖς ἐμπεπαιγμένοις, ὅτι, 
φησίν, ἐὰν ἔλϑῃς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας, ἔχε ἐν μνήμῃ vas εἰπεῖν 
μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν τελευτήν γἐγὼ υἱὸς ἀπὸ ΠΙατρός, Ἰ]ατρὸς προόντος, 
υἱὸς δὲ ἐν. τῷ παρόντι᾿ ἦλθον (068) πᾶντα ἰδεῖν τὰ (Ow xol và dÀ- 
λότρια, nal obx ἀλλότρια δὲ παντελῶς, ἀλλὰ τῆς ᾿Αχαμώϑ', ἥτις ἐστὶν 

ϑήλεια xai ταῦτα ἑαυτῇ ἐποίησεν. χατάγω δὲ τὸ γένος ἐχ τοῦ προόντος 

yal πορεύομαι πάλιν εἰς τὰ ἴδια, ὅϑεν. ἐλήλυϑας. Aal ταῦτα εἰπόντα 
διαφεύγειν τὰς ἐξουσίας, ἔρχεσθαι δὲ ἐπὶ τοὺς mepl τὸν Δημιουργὸν ἀνῶ 
περὶ τὴν πρώτην oydoada' βούλονται γὰρ xci αὐτοὶ μετὰ τὸν An- 
μιουργὸν xaro εἶναι ἑβδομάδα, αὐτὸν δὲ εἶναι ἐν τῷ ἑβδόμῳ (ovoa- 
νῷ) oyóoorv, ἐν ὑστερήματι δὲ καὶ ἐν ἀγνωσίᾳ" χαὶ λέγειν τὸν ἐκ 
τοῦ βίου ἐξελϑόντα τοῖς περὶ τὸν Δημιουργόν »σχεῦός εἰμι | ἔντιμον 

9 vgl. 5. 30, 10 — 211f vgl. Irenaeus adv. haer. 15, 2; I 44 Harvey (= Pana- 

Honhaer 91, 18, 7: 1 413, 251 

M lat. 

1—6 et cum supradictis énvocationibus lat. 7 ἄνω < lat. | vor εἰς τὸ 

+ et lat. | ἀοράτως] super invisibiha lat. S φασίν < lat. | τῶν σωμάτων 

τούτων] corpus quidem ipsorum lat.  χτίσει + mundi lat. 9 αὐτῶν < lat. | 

παρισταμένης]) proiciatur lat. 9—13 < lat. 11 (τὸν) Óh. 19 [λέγειν] * 

16 τελευτὴν] lies ἀπαλλαγὴν * 17 παρόντι) in eo qui ante fuit lat.; darnach 

προόντι Hilgenfeld (unwahrscheinlich) | (de) *] autem lat. 17f ἴδια... ἀλλό- 

τρια ἢ ἀλλότρια... ἰδια V M mea . . avena lat. | 18 xai ovx] nom autem lat. | 

ἀλλὰ + sunt lat. 19 χατάγω δὲ] deducit enim lat. 21 διαφεύγειν] evadere et 

effugere lat. | ἐξουσίας + décunt lat. | δὲ] quoque lat. 91- 94 ἄνω περὶ 

— ἀγνωσίᾳ — lat. 22 nowrnv] lies wohl χάτω * — 3238 (οὐρανῷ) * 24 τὸν 

ἐκ *] ἐκ τῶν V M 
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Panarion haer. 36, 2, 5—4, 4 (Herakleon) 47 

μᾶλλον παρὰ τὴν ϑήλειαν τὴν ποιήσασαν ὑμᾶς. εἰ ἡ Μήτηρ ὑμῶν ἀγνοεῖ 
τὴν ἑαυτῆς ῥίζαν, ἐγὼ οἶδα ἐμαυτὸν wal γινώσχω ὅϑιεν εἰμὲ xol ἐπι- 

χαλοῦμαι τὴν ἄφϑαρτον Σοφίαν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῷ Πατρί, wp δὲ τῆς 
Μητρὸς ὑμῶν τῆς μὴ ἐχούσης πατέρα, ἀλλ᾽ οὔτε σύζυγον ἄρρενα: ϑήλεια 

δὲ ὑπὸ UmAelag γενομένη ἐποίησεν ὑμᾶς, ἀγνοοῦσα xxl τὴν μητέρα αὐτῆς 

Kal δοχοῦσα ἑαυτὴν εἶναι μόνην. ἐγὼ δὲ ἐπιχαλοῦμαι αὐτῆς τὴν μητέρα«. 
ταῦτα | δὲ τοὺς περὶ τὸν Δηυμιουργὸν ἀκούσαντας σφόδρα ταραχϑῆναι val 

χαταγνῶναι αὐτῶν τῆς ῥίζης xal τοῦ γένους τῆς Μητρός, αὐτὸν δὲ πορευ- 
ϑῆναι εἰς τὰ ἴδια ἐίψαντα τὸν δεσμὸν αὐτοῦ χαὶ τὸν ἄγγελον τουτέστιν 

(τὴν) ψυχήν. οἴονται μὲν γὰρ μετὰ σῶμα καὶ φυχὴν εἶναί τι xci 
ἕτερον ἂν ἀνθρώπῳ. xoci περὶ μὲν τῆς ἀπολυτρώσεως ταῦτά ἐστιν ὅσα 
εἰς ἡμᾶς [συν]ελήλυϑεν. 

4. Οἱ de συνετοὶ χατακούσαντες τῆς περισσοτέρας αὐτῶν χλεύης 
καταγελάσαιεν τῆς μιμολογίας, ὡς ἕχαστος αὐτῶν ἕτερα παρὰ τὸν 

ἕτερον νομοϑετεῖ Oc βούλεται καὶ τῆς τόλμης | ξαυτοῦ ovx ἀναχόπτε- 

ται, ἀλλὰ ὅσαπερ δύναται ἕχαοτος ἐπινοεῖ. χαὶ τῶν ἔτι εἰς δεῦρο 
γεννωμένων παρ᾽ αὐτοῖς xai ἐπιφυομένων, ot xa ἡμέραν εὑρίσχουσίν 
τι χαινὸν εἰπεῖν καὶ φαντάσαι τοὺς ἐπαγομένους, χαλεπόν ἐστι πᾶντα 

τὰ τούτων ἃ ζητῆσαι ἢ ἐξειπεῖν. ὅϑεν ἀρχεσϑήσομαι πάλιν τοῖς καὶ 

περὶ ταύτης τῆς αἱρέσεως εἰρημένοις, ἄτινα xai eig ἡμᾶς ηλϑεν 

ὑποδείξας. 7 δὲ τοιαύτη διδασκαλία τίνι οὐχ ἂν σαφὴς εἴη oc 
μεὖϑός ἐστι καὶ χλεύη τὸ πᾶν; πόϑεν γάρ, ὦ οὗτος σὺ ἢ οἱ πρὸ σοῦ, 
τὸ σῶμα εἰλήφατε; τὴν δὲ ψυχὴν πόϑεν; τὸν δὲ ἐσώτατόν Gov ἂν- 
ϑρωπον πόϑεν; καὶ εἰ uiv ἄνωϑεν ἀπὸ τοῦ ἄνω πνευματιχοῦ, 

13—19 frei nach Irenaeus 131,5; 1188 Harvey cum autem discrepent αὖ 

invicem et doctrina, et tradıtione et qui recentiores eorum. agnoscuntur affectant per 

singulos dies novum aliquid adinvenire et fructificare quod mumquam. quisquam 

excogitavit, durum. est omnium describere sententias 

M lat. (bis Z. 19) 

2 ἐγὼ + autem lat. 4 πατέρα Ausgg.] μητέρα V M. patrem lat. | ἀλλ᾽ 

< lat. | σύ ξζυγον, v wegradiert Veorr 5 ὑπὸ ϑηλείας γενομένη) ὦ femina nata, 
* lat.; lies wohl ἀπὸ * | ὑμᾶς Ausgg.] ἡμᾶς VM vos lat. 7 ταῦτα Dind.] τούτους 

V M haee lat. 8 αὐτὸν] ?psos lat. 9 ónpavra| proveientes lat. | τὸν δεσμὸν 

αὐτοῦ xal τὸν ἄγγελον] nodos ipsorum lab. 10 (zw) U 101 οἴονται μὲν 

— ἐν ἀνϑρώπῳ < lat. et ἕτερον] lies ἐσώτερον Ὁ * | ἀπολυτρώσεως + ?pso- 

rum lat. 12 [συν]ελήλυϑεν *] venerunt Jat. 17 γενομένων M | οἱ] ὃ M 

19 » sententias lat.; ergänze etwa (δόγματα * 21 ὑποδείξας *] ὑποδεῖξαι V M 

24 ἄνω πνευματιχοῦ, ἄνω nvtvuc auf Rasur Veorr; vgl. S. 48, 3f 
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AS Epiphanius 

ὡς λέγεις δραματουργῶν καὶ ἐπαγγελίᾳ ἐλπίδος κεπφώσας τοὺς ὑπὸ 
σοῦ ἡπατημένους, ἵνα σχοπῷ LL | ἐπαρϑέντες ὑποσυρῶσι τῇ σῇ 
γεγοητευμένοι. δραματουργίᾳ, λέγε, τίς ἡ κοινωνία τοῦ ἄνω AVEVUA- 
τικοῦ πρὸς τὸ ὑλικὸν»: τίς δὲ U τοῦ ὑλιχοῦ πρὸς τὸ ψυχικόν; πῶς 
δὲ ὁ Δημιουργὸς τὰ μὴ ξαυτοῦ ἐδημιούργει; πῶς δὲ ὁ ἄνω (πνευμα- 

τικὸς) τὴν παρ᾽ αὐτοῦ δύναμιν πνευματικὴν παρέσχεν τῷ μὴ καλῶς 
ἐργασαμένῳ Δημιουργῷ; πόϑεν δὲ 0 Δημιουργὸς ἀναμίξας τὸ ξαυτοῦ 
φυχικὸν μετὰ τοῦ ὑλικοῦ τῇ ὕλῃ μᾶλλον ἠϑέλησεν ἐγκαταδῆσαι τὴν 
ἑαυτοῦ δύναμιν; εἰ δὲ τὴν Eavrod δύναμιν βούλεται ἐγκαταμῖξαι, οὐχ 
5 P ] cM CS S» > ; ; 3 m 222 ACT 
ἄρα ἀλλοτρία ἢ vn. εἰ δὲ xal ξστιν ἀλλοτρία, τίς αὐτῷ τῆς υλης 

παρέσχε τὴν ἐξουσίαν; καὶ πρῶτον λέγε μοι, o ἀπατεών, πότερον 
μισῶν τὴν φυχὴν κατέδησεν αὐτὴν τῇ ὕλῃ ἢ ἀγνοῶν τὸ ἐσόμενον; 
ἀλλ οἶδα ὅτι οὐδέτερον τούτων ἐρεῖς. ὕλην γὰρ οὐ λέγομεν τὸ 
σῶμα, μὴ γένοιτο, οὐδὲ τὰς τοῦ ϑεοῦ κτίσεις" ἀλλὰ ὕλην τινὰ οἶδεν 
7 γραφὴ μετὰ ταύτην τὴν φαύλην εἰς δὲ κατασχευὰς ἑχάστῃ τέχνῃ 
καὶ ἐργασίᾳ προκειμένην, ἄλλην τινά, λέγω δὲ τὴν ἐκ διανοίας φυο- 

μένην δυπαρὰν ἐνθύμησιν χαὶ (rovc) βορβορώδεις λογισμοὺς τῆς 
ἁμαρτίας. φύονται γὰρ ὡς ἀπὸ πηλοῦ δυσοδμία τε καὶ ἀκάϑαρτος 
ἀποφορὰ λοιμώδεις te καὶ βορβορώδεις *, ὡς ὁ μαχάριος Δαυὶδ διω- 
χόμενος καὶ διαϊβαλλόμενος [ὡς] ὑπὸ πονηρῶν ἀνθρώπων ἔλεγεν ὁ 
»everaynv εἰς ὕλην βυϑοῦς καὶ τὰ ἕξῆς. 

5. ᾿Ππειδὴ δέ σοι δοχεῖ, Ἡρακλέων, τοῦτο λέγεσϑαι ὕλην, τῶν 
ἀνθρώπων τὰ σώματα καὶ τὸν ἐνθάδε κόσμον ἅπαντα, ἐπὶ ποίῳ 
σχοπῷ τὴν Eavrod ψυχὴν ὁ Δημιουργὸς τῇ ὕλῃ ἐγκατέμιξεν; εἰ 
μὲν τὸ πονηρὸν ἀγνοῶν, οὐ δύναται δημιουργεῖν ὁ μὴ γινώσκων 0 
βούλεται δημιουργῆσαι. οὔτε γὰρ ἡμεῖς τι πράττομεν καϑ' ixaotQv 

τέχνην, ἐργαζόμενοι ὅπερ οὐ νοοῦμεν. καὶ προενϑυμούμεϑα γὰρ ὁ 
ἐπιτελεῖν βουλόμεϑα xoi οἴδαμεν πρὶν ποιῆσαι ὃ ἐπιτελέσαι προῃρή- 
μεϑα. καίτοι γε ἡμεῖς | ἀσϑενεῖς οντες xol πολλὰ ἀποδέοντες τῆς 
τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως, διὰ δὲ τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ χκεχαρισμένης συνέσεως τοῖς 
ἀνϑρώποις οἴδαμεν καὶ νοοῦμεν. συμβέβηκεν δέ σοι, ὦ Ἡρακλέων, 

21 Psal. 68, 3 

1 κεφφώσας, 7t oben drüber V eorr af {πνευματικὸς * 8 ἐγχαταδῆσαι, 
7 

n auf Rasur Veorr 16 προκειμένην, v auf Rasur Veorr προχειμένη M 1% (rovc) * 

19 Aoıuwdas . . βορβορώδεις *] λοιμώδης .. βορβορώδης VM | x etwa (Jo- 

εἴν ὁ γισμοὶ ἐκ τῆς πονηρᾶς χαρδίας) * 20 [ὡς] Dind. Óh. 25 δημιουργεῖν ὁ, 

auf Rasur V corr 28 noonorjueda, erstes 7 auf Rasur Veorr προξερήμεϑα M 
! 
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Panarion haer. 36, 4, 4—6, 5 (Herakleon) 49 

ἡ ἐκ ϑεοῦ σύνεσις εἰς βλάβην, ὅτι μὴ κατὰ ϑεὸν αὐτὴν πραγματεύῃ, 
ἀλλὰ κατὰ πονηρὰν ἐπιτήδευσιν. ἔτι δὲ πάλιν ἐρῶ, πόϑεν ἡ τοῦ 
πνευματιχοῦ μῖξις τῷ ψυχικῷ τε καὶ ὑλικῷ, ὁ δὴ λέγεται παρὰ σοὶ 
ἔσω ἄνϑρωπος τῷ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ ἔξω ἀνθρώπῳ συνημμένος, 
φημὶ δὴ ψυχῇ καὶ σώματι; καὶ εἰ μὲν ἐκ βουλήματος τῆς ἄνω dvvd- 
μεῶς τοῦ τῶν ὅλων Πατρός, φημὶ δὲ τοῦ κατὰ σὲ Βυϑοῦ, ἄρα γε 
οὐχ ἀχοινώνητος τοῖς ἄνω (ὡς ἔφην) ἡ ἐνταῦϑα περὶ ἡμᾶς κτίσις 
συγκαταμιγνυμένη, διὰ τῆς τοῦ Πατρὸς ἄνω εὐδοκίας [καὶ] τοῦ ἄνω- 
ϑὲν παρ᾽ αὐτοῦ καταπεμφϑέντος σπινϑῆρος, 0 ἐστιν ὃ πνευματικὸς 

κατὰ σὲ καὶ ἐσώτατος ἄνϑρωπος. ei δὲ λέγεις τὸν Δημιουργὸν τὸν 
ἐν ἐλαττώματι xol ὑστερήματι 7) τὴν Μητέρα ἣν» λέγεις “᾿χαμὼϑ' δἰλη- 

φέναι ἄνωϑεν δύναμιν τουτέστιν' τὸ πνευματικόν, οὐχέτι ἐν ὑστερή- 
ματι. καὶ ἀγνοίᾳ ἐστὶν 0 Δημιουργὸς οὔτε U κατὰ σὲ Μήτηρ καλουμένη. 
πῶς γὰρ ἂν τις iv ἀγνοίᾳ εἴη τούτου OU ἐπιϑυμεῖ; εἰ γὰρ ὅλως τοῦ 
χρείττονος ὀρέγξται, οἶδεν τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαϑόν᾽ καὶ ὁ τὸ ἀγα- 
ϑὸν ἐπιστάμενος καὶ μὴ στυγῶν τοῦτο ἀλλὰ ὀρεγόμενος, οὐχ ἔστιν 
ἀλλότριος τοῦ ἀγαϑοῦ. 

6. Kol ἵνα μὴ κατατρίβωμαι περὶ τὰς μηχανὰς τοῦ ἀγύρτου 
ἀσχολούμενος, τούτοις ἀρχεσϑήσομαι. πᾶσα γὰρ αὐτοῦ ἔπεσεν ἢ 
ληρῳδία ἀπὸ τοῦ τὸν πάντων δεσπότην πᾶσιν σαφῶς ὁμολογηϑῆναι 
ἀγαϑὸν ὄντα καὶ προγινώσχοντα καὶ δυνάμενον τὰ πάντα ποιεῖν, 
καὶ WG ὑπ αὐτοῦ πᾶσα φύσις ἡ ὑπάρχουσα χτιστὴ καλῶς γεγένηται. 
οὔτε γὰρ δυνατὸν ἄνευ τοῦ ϑεοῦ τι εἶναι, ἀλλ ἢ μόνον ἡ ἁμαρτία 
οὐκ ἔχουσα ἀρχὴν ῥίζης οὐδὲ εἰς τέλος μένουσα, ἐν ἡμῖν δὲ ἐπεισάκτως 
γινομένη | καὶ | ap ἡμῶν πάλιν παυομένη" ὡς καὶ πανταχοῦ κατὰ 
πασῶν τῶν αἱρέσεων ποιούμενος τὸν λόγον ἀπέδειξα, ὅτι εἷς Bend 
ὁ ϑεὸς ὁ τὰ πάντα ποιήσας xci δημιουργήσας, 6 πατὴρ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἷς ὁ μονογενὴς αὐτοῦ [καὶ] παῖς, ὁ κύριος 
ἡμῶν καὶ σωτὴρ καὶ ϑεός, καὶ Ev τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦμα, μία τριὰς 
ἁγία καὶ ὁμοούσιος, ἐξ ἧς τὰ πᾶντα χαλῶς ἐχτισμένα, οὐ πονηρά 
τινα ἀλλὰ ἀγαϑά, κατὰ τὴν οὕτως εὐδοκήσασαν ἀγαϑότητα ἐξ 00x 

ὄντων κεχλημένα εἰς τὸ εἶναι. © ϑεῷ δόξα καὶ τιμὴ καὶ χράτος 

22 vgl. Gen. 1, 31 — 23ff vgl. Panarion haer. 24, 0, 2ff; I 263, 5ff 

4 vor Zoo -- (0) Óh. | συνημμένος *] συνημμένω VM 8 [xai] * 14 o9 

oben drüber V corr 20 τὸν ἢ τῶν VM | πᾶσιν — M 91 vor δυνάμενον 

ein μὴ getilgt Ver 92 χαλῶς, ὥς auf Rasur Verr 27 τὰ — V getilgt M 

28 [xai] U 30 μι|εχτίσμενα, x vorn wegradiert Veorr; lies wohl &xrıoraı * 
Epiphanius II. 4 

ex 

6,1 
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x c» -- E! c P [Y c = 

πατρὶ ἐν υἱῷ, υἱῷ ἐν πατρὶ σὺν αγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
2 , 

αἰώνων. aum. 
; * ’ , i! > Ly a 

Ταύτης δὲ πᾶλιν ποιησαμενος τὴν ἀνατροπὴν διὰ βραχέων, ἐπὶ 
3 - nd x N ς \ , ’ 

τὰς Eins βαδιοῦμαι, τον πρὸς EXAOTNV χατὰ δυναμιν ποιούμενος 
«c - 3 b] x - 3 - - 

ἔλεγχον καὶ οὕτο)ςς ἐπιτελῶν τὴν ἀνατροπὴν τῆς αὐτῶν λυμαντικῆς 
LY € Bi [4] 2 ” 

μοχϑηρίας. σὴψ γὰρ οὗτος av λέγοιτο δικαίως, ὁ οὐχ οφις, ἀλλ᾽ 
, c , > 

ὥς φασι χαλχέα πῶς ἔστι, τετράπουν EONETOV, ἀσχαλαβώτῃ ἐοικός. 
"c c \ - , , Ion , 1 \ , ^^ 

ov ἢ μὲν τοῦ Ó5nyuaroc βλαβὴ sic οὐδὲν λογίζεται, vo δὲ πτύσμα ἢ 
ἫΝ A 2 * , 2 ἊΣ 

ἐν βρώματι ἡ ἐν ποτῷ ἀκοντισϑὲν Havarov εὐϑὺς τοῖς μεταλαμβαάνου- 
ς ’ 2 * \ 

σιν ἐργάζεται" οἵα xol ἡ τούτου διδασκαλία. ἀλλὰ xol τούτου τὸν 
, - “- » > \ 

ἰὸν φωράσαντες xol τῇ τοῦ κυρίου δυνάμει ἀπὸ φαρύγγων ἢ χειλέων 
> 2 ’ 2 , \ Cu = , € 

τῶν μελλοντῶν βλαπτεσϑαι ἀπομαξαντες τὰς ἑξῆς διέλϑωμεν, oc 
- > - P, - x 

προεῖπον, τῆς αὐτῶν βλαβης ποιοῦντες τον ἔλεγχον. 

Κατὰ Ὀφιτῶν ιζ, τῆς δὲ ἀχολουϑίας AC. 

1. Ὡς οὖν τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει ἐπαγγειλάμενοι, ϑεοῦ βοηϑοῦν- 

τος καὶ τὴν ξξῆς ταύτῃ ὑφηγησόμεϑα ταῖς | πρότερον ἀκολουϑήσασαν 

ματαιοφροσύναις αἵρεσιν Ὀφιτῶν, τὰ μὲν xarà τὰ αὐτὰ φερομένην 
τὰ δὲ UT μένην, λέγω δὲ τοῖς ἤϑεσι καὶ σχήμασι τῶν χρωμένον)ν 
αὐτῇ, ἵνα ἀπὸ τῆς μετεώρου πλάνῆς τῆς τούτω» διαφωνίας παντί 
τῳ δῆλον ἔσηται ὅτι πλάνῃ ἄγονται καὶ οὐχ ἀληϑείᾳ. φωραϑήσεται 
δὲ νῦν τῷ λόγῳ xoi ἐλεγχϑήσεται ἡ κατ᾽ αὐτοὺς ἄνοια. 

Οἱ Ὀφῖται μὲν γάρ, ὡς προεῖπον, τὰς προφάσεις εἰλήφασιν ἀπὸ 
τῆς τοῦ Νικολάου xoi Γνωστικῶν καὶ τῶν πρὸ τούτων αἱρέσεων, 
Ὀφῖται δὲ καλοῦνται di ὃν δοξάζουσιν ὁφιν. ἄτοπα γὰρ καὶ οὗτοι 

14 vgl. zur Darstellung des Epiph. insbes. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 

Filastrius haer. 1; S. 2, 9ff Marx Irenaeus adv. haer. I 30, 1ff; 1 2261ff Harvey 

Hippolyt refut. V 101; S. 111, 6ff Wendland 

M 

6 ὄφις Pet.] ὀφϑεὶς VM ? noc ἢ 0c VM | τετράπουν Corn.) τετραπλοῦν 

VM | éoxoc VM 9f μεταλαβοῦσιν V 11 φαρύγγων, erstes y aus- 

radiert Veorr φαρύγων M 18 Unterschrift χατὰ Ἡραχλεωνιτῶν VM 14 Über- 

schrift χατὰ Ὀφιτῶν (ΟΠ! φιτῶν, φ ausradiert V corr) ἑπταχαιδεχάτη 9) xai τριαχοστὴ 

ἑβδόμη VM 15 δυνάμει (ἐσμὲν) ὃ * 16 τὴν Óh. Dind.] v; VM | 

πρό τερον, o aus ὦ V corr 17 Ὀφφιτῶν, erstes q durchgestrichen V corr 

18 χρομένων M 22 ὀϊ!φῖται, φ ausradiert V corr 94 ὀ μιφῖται, q aus- 

radıert V corr 

6 

1,1 

Ὁ 201 
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Panarion haer. 36, 6, 5—37, 1, 10 (Herakleon u. Ophiten) 51 

ἐρεύγονται, ὡς ἀπὸ τῆς προειρημένης βρώσεως τῆς δυσοδμίας ἐμ- 
πεπλησμένοι, καὶ ὡς καινὰ δαιμόνια ἀπατηϑέντες οὗτοι τὸν ὄφιν 
Oc προεῖπον δοξάζουσι. καὶ ὅρα εἰς ὅσην «προέβη χακομηχανίαν ὁ 

τούτους ἀπατήσας ὀφις. xat meg γὰρ ἐξ ὑπαρχῆς. τοὺς περὶ Evav 
xci τὸν ᾿Αδὰμ ἠπάτησεν, οὕτω καὶ νῦν, χρύπτων ἑαυτὸν ἔν τε τῷ 
παρόντι καὶ àv τῷ χρόνῳ τῶν Ἰουδαίων ἄχρι τῆς τοῦ Χριστοῦ 
παρουσίας. εἶτα καὶ ᾿προβαινόντων τῶν χρόνων λίχνους ὄντας τοὺς 

ἀνθρώπους τῇ di αὐτοῦ ἐκ τῆς παρακοῆς ληφϑείσῃ βρώσει ἔτι ὑπο- 

»νοϑεύων xci ἐρεϑίζων εἰς περισσοτέραν ἀπάτην ἀπὸ τοῦ ὄντος ϑεοῦ 

ἀφίστησι, πολλὰ μὲν ὑπισχνούμενος ἀεί, ὡς καὶ ἐξ ἀρχῆς" xci γὰρ 
καὶ τότε ἠπάτησεν λέγων »ἔσεσϑε ὡς Heol«, εἶτα προϊόντων τῶν 
χρόνων τὴν πολύμορφον καὶ τερατώδη φαντασίαν αὑτοῖς ἐξειργάσατο. 
ἀπὸ γὰρ τοῦ ἑνὸς xal ἀληϑινοῦ ϑεοῦ ἀποστήσας αὐτοὺς ἐνεχίσσησε 
πάλαι τὴν τῆς εἰδωλολατρείας καὶ πολυϑείας βλάσφημον xcvoqovítav. 

09 γὰρ ἤσαν ϑεοί, ὥσπερ οὐδὲ εἰσιν, ἀλλὰ (μόνος) ὁ Hoc’ προεκίσσα 
δὲ τὴν εἰδωλομανίαν καὶ πολυϑείαν καὶ ἀπατηλὴν διάνοιαν. οὐχ 

nv» δὲ αἴτιος μόνος ὁ φαινόμενος τότε 09e, ἀλλὰ ὁ ἐν τῷ ὄφει ὄφις 

λαλήσας (φημὶ δὲ (0) διάβολος) καὶ τὴν ἀκοὴν τοῦ ἀνθρώπου | ταρά- 
ξας διὰ τῆς γυναικός. καὶ οὐδὲ τὸ ξύλον ww ἁμαρτία (ϑεὸς γὰρ οὐδὲν 
πονηρὸν φυτεύει), γνῶσιν δὲ ἐνεποίησε τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι ἀγαϑόν 
τε χαὶ φαῦλον. καὶ οὐχὶ διὰ τὸ εἰδέναι ὁ ϑάνατος, ἀλλὰ διὰ τὴν 
παραχοήν. καὶ γὰρ ἡ πᾶσα τοῦ ἐχϑροῦ τότε συσχευὴ οὐχ. ἕνεχεν τοῦ 
βρώματος γέγονεν, ἀλλὰ ἕνεχεν τοῦ ἐργάσασϑαι αὐτοῖς τὴν παρακοήν. 
ῦϑεν παραχούσαντες τότε τοῦ μὲν παραδείσου ἔξωϑεν γίνονται, ἐπι- 
τιμηϑέντες δικαιότατα, οὐ κατὰ μῖσος ἀλλὰ κατὰ ἐπιμέλειαν τοῦ 

ϑεοῦ. φησὶ γὰρ πρὸς αὐτοὺς 0 κύριος 220 εἶ, χαὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃκς. 
ἔδει γὰρ τὸν ὀντῶς Ovra τεχνίτην κεραμέως δίκην ἐπιμελόμενον τοῦ 

11 Gen. 3, 5 — 191 vgl. Gen. 2, 9; 3, 5 — 26 Gen. 3, 19 — 27ff vgl. 

Jerem. 18, 2ff u. Methodius de resurr. 143, 2ff; S. 143, 191 Bonwetsch 

M 

2 xai hineingeflickt Veorr | xev& aus χαινὰ Veorr χενὰ M | vor ἀπατη- 

ϑέντες + (ot)? * 5 vor otto Rasur von 2—3 Buchstaben V 8 δι] δ᾽ M 

| ληφϑείση ganz auf Rasur Voorr 10 dei ὡς xoi ἐξ ἀρχῆς ganz auf Rasur, 

nach ἀρχῆς noch durchgestrichen uevog ἀποστῆσαι V corr; vielleicht ursprünglich 

{τῆς δὲ ἀληθείας αὐτοὺς fovAó)usvog ἀποστῆσαι ἢ" 13 ἐνεχίσησε, co oben drüber 

V eorr 15 ov] οὐδέποτε M. δέποτε zu οὐ nachgetragen Veorr | ϑεοί + (ot 

νομιζόμενοι 9:00)? * |  (uóvoc) * | 6 mnachgetragen Veorr | προεχίσσα) 

προζεν)εχίσσα ἡ * 18 (ὁ) ἢ 25 δικαιώτατα M. 
4 Ἐ 

Ó 496 

> 
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52 Epiphanius 

ἰδίου διὰ χειρῶν πεπλασμένου αὐτοῦ πλάσματός τε καὶ ἄγγους, τοῦτο 
ὕστερον ἐν ἐλαττώματι γεγονὸς διὰ τῆς παρακοῆς | καὶ ὡς εἰπεῖν, P269 

ἔτι πηλοῦ ὄντος καὶ Qc ὑπὸ ῥαγάδος ἀπόρριμμα γεγονότος τοῦ 
ἄγγους, μὴ ἐᾶσαι οὕτως ἀλλὰ μεταβαλεῖν εἰς τὸ ἀρχαῖον. φύραμα, ἵνα 11 

αὖϑις ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ἀνασκχευάσῃ τὸ ἄγγος ἐν τῇ ἀναστάσει εἰς 
τὴν ἀρχαίαν φαιδρότητα καὶ ἔτι περιττότερον, τουτέστιν * τὰ σώ- 12 
ματα τῶν τὰ ἀδικώτατα πραξάντων καὶ μετανοησάντων καὶ ἀπο- 
στάντων τῶν ἰδίων σφαλμάτων καὶ ἐν τῇ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τελειωϑέντων, ἵνα γένηται τοῦ σώματος ἡ ἀνάστασις 
ἐκ τῆς γῆς, ὡς τὸ φύραμα μαλαχϑὲν παρὰ τοῦ τεχνίτου [xci] αὖϑις 
εἰς τὴν ἀρχαίαν xal ἔτι βελτίω ἀνατύπωσιν κατασχευάζεται. | Ὁ 498 

9. Τοιαύτη μὲν ἢν ἡ ἐπιβουλὴ τοῦ ὄφεως πρὸς τὴν Evav. ἐξ ἀρχῆς 2,1 
γὰρ λίχνος ἡ ἀνϑρωπεία φύσις καὶ ὑπαγομένη ἀεὶ τοῖς τῆς xevogo- 
vias δόγμασι καὶ χεναῖς ὑποσχέσεσι. καὶ πάλαι μὲν χρυπταζόμενος 3 
ὁ αὐτὸς οὐχ ἐδήλου τῆς αὐτοῦ ἰοβολίας τὸ πέρας, ὕστερον δὲ μετὰ 
τὴν ἔνσαρχον Χριστοῦ παρουσίαν ἐξήμεσέν TE xci ἀπέπτυσε τὴν 
πᾶσαν αὐτοῦ ἰώδη καὶ μοχϑηρὰν ἐπίνοιαν | τῆς κακονοίας" οὗτος Ὁ 268 

γὰρ προεβάλετο ἑαυτὸν ἐν τῇ τῶν ἠπατημένων διανοίᾳ δοξάζεσϑαι 
ὡς ϑεὸς xci προσκχυνεῖσϑαι. γινώσχεται δὲ 0 αὐτὸς οφις διά τε 8 
τῆς αὐτοῦ σχολῆς ταύτης xol di ὄφεως τοῦ αἰσϑητοῦ τὴν ἀπάτην 
ἐμποιῶν. ὄφιν δὲ ὅηϑεν ἢ ϑεία γραφὴ καλεῖ τὸν διάβολον, οὐ πάν- 

τῶς ὄντα τοιοῦτον τῇ μορφῇ, ἀλλὰ διὰ τὸ φαίνεσϑαι τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις σχολιώτατον καὶ τὸ ἐν πρώτοις ἐν οφει ἐνεργηϑὲν τῆς ἀπάτης 
σχευώρημα. παρὰ τοῖς τοίνυν τὴν ἀλήϑειαν ἐπιγινώσκουσι κατα- 4 
γέλαστον τοῦτο τὸ δόγμα καὶ οἱ αὐτῷ προσανέχοντες, τὸν ὁφιν ὡς 

ϑεὸν δοξάζοντες. μηκέτι γὰρ δυνάμενος ὁ διάβολος τὴν ἀνδρείαν 
διάνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ κυρίου λαβοῦσαν τὴν δύναμιν τῆς ἀληϑείας 
ἀπατᾶν τρέπεται ἐπὶ τὸ ÜTAv τουτέστιν τὴν τῶν ἀνϑρώπον ἀγνοιαν 
καὶ πείϑει τοὺς ἐν τῇ ἀγνοίᾳ. ἐπειδὴ οὐ δύναται τὸν στερεὸν λογι- 
σμὸν ἀπατῆσαι. ϑηλυχοῖς γὰρ ἀεὶ διανοήμασι προσπελάζει, ἡδονῇ τε 5 

M 

1 τούτου M 2 yeyovöllis, 6 aus ὦ Veorr γεγονὼς M | διὰ hineingeflickt 

V eorr 3 oayaóoc  δαγάδι VM | ἀπόρριμμα ἢ ἀπόρρυμα aus &nóovuuc 

Veorr ἀπόρυμα M 6 x (ἀνανεώσῃ) * 9 σώματος *] φυράματος VM 10 [xai] * 

11 χατασχευάζεται *] κατασχευασϑῆ VM 12 ἐπιβουλὴ] ἐπὶ M 14 χεγαῖς 

aus χαιναῖς V eorr 15 ἰοβολίας ganz auf Rasur Veorr 17 xai — M | οὗτος] 

τέλος ὃ ἢ 21 χαλεῖ!!!, v wegradiert V 22 φαίνεσϑαι *] φαινόμενον V M 

28 σχολιῴτατον, ὦ aus ὁ Veorr 25 τοῦτο ἢ τούτου V M 26 ὁ διάβολος 

hineingeflickt V corr 27 τοῦ hineingeflickt V corr 29 στερεὸν, o aus ὦ Υ 0011 
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καὶ ἐπιϑυμίᾳ τουτέστι τῇ ἀγνοίᾳ τῇ ἐν ἀνϑρώποις ϑηλυνομένῃ καὶ 
οὐχὶ τῷ στερεῷ λογισμῷ τῷ εὐλόγως τὰ πάντα νοοῦντι καὶ ϑεὸν 

ἀπὸ τοῦ κατὰ φύσιν νόμου ἐπιγινώσχοντι. λέγει γὰρ ἑαυτὸν εἶναι 
Χριστὸν ὁ παρ᾽ αὐτοῖς ὄφις, | μάλλον δὲ οὐκ αὐτός (οὐ γὰρ δύναται 
φϑέγξασϑαι), ἀλλὰ ὁ τὴν αὐτῶν ἔννοιαν οὕτω φρονεῖν παρασκευάσας 

διάβολος. τίς τοίνυν ἰδὼν τὸν ὄφιν οὐχ ἐπιγνώσεται τὸν ἐχϑρὸν 
καὶ φεύξεται; τούτου γὰρ ἕνεχεν xal ὁ κύριος αὐτὸν τοῦτον τὸν 
οφιν εἰς ἐχϑρίαν κατέστησε τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους, ἐπειδὴ ὅλως 
σχεῦος διαβόλου γέγονεν κτῆνος ὧν καὶ di αὐτοῦ ἠπάτησεν ὁ διά- 
βολος τὸν ἄνϑρωπον Ev τῷ παραδείσῳ, ἵνα ἰδόντες τὴν τούτου 
ἐχϑρίαν τοῦ αἰσϑητοῦ ὀφεῶς ἀποδιδράσκωσι τῆς ἀπάτης τὴν ἐπιβου- 
λὴν καὶ μισήσωσιν ὡς εἰπεῖν ϑεάσασϑαι καὶ τὸ εἶδος. 

8. Anodıdoaocı δὲ καὶ οὗτοι οἱ Ὄφῖται καλούμενοι τούτῳ τῷ 

OQ τὴν πᾶσαν γνῶσιν, λέγοντες ὅτι] οὗτος ἀρχὴ γνώσεως γέγονεν 
τοῖς ἀνϑρώποις, μυϑωδῶς παρεισφέροντες τὰ παρ᾽ αὐτοῖς νομιζόμενα 
μυστήρια, μιμολογήματα δὲ ovra καὶ χλεύης ἔμπλεα καὶ ματαιοφρο- 
σύνης. μῦϑοι γὰρ ὡς ἀληϑῶς οὗτοι" φάσκουσι γὰρ ἀπὸ τοῦ ἄνω 

4 vgl. Gen. 3, 15. — 13ff vgl. Irenaeus adv. haer. 130,5; 1241 Harvey (= Theo- 

doret haer. fab. 114; Migne 83, 368 A) τινὲς δὲ αὐτὸν τὸν ὄφιν τῇ Σοφίᾳ ovveivai 

φασι xol ὡς ἐναντίῳ ϑεῷ τῷ ποιητῇ πολεμοῦντα τὸν ᾿Αδὰμ ἐξαπατῆσαι καὶ δεδωχέναι 

τὴν γνῶσιν xai τούτου χάριν εἰρῆσϑαι φρονιμώτατον εἶναι πάντων τὸν ὄφιν Ps. 

Tertullian adv. omn. haer. 2 serpentem magnificant in tantum, ut allum etiam pst 

Christo praeferant. ipse enim, inquwiunt, scientiae nobis boni et mali originem dedat 

Hippolyt refut. V, 16, 8; S. 112, 18f Wendland ὁ χαϑολικὸς ὄφις, φησίν, οὗτός 

ἐστιν ὃ σοφὸς τῆς Εὔας λόγος u. 19; S. 113, 10f οὗτός ἐστιν ἡ μεγάλη ἀρχή, περὶ 

ἧς γέγραπται Filastrius haer. 1; S. 2, 9f Marx stv serpentem d est colubrem 

venerantur, dicentes quod hie prior initium nobis scientiae boni et mal? adtulerit — 

17—S. 54, 13 vgl. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 dicunt enim de 4llo summo 

primario Aeone complures alios Aeones extitisse inferiores, ommbus tamen stis 

Aeonem antestare cuius sit nomen. Jaldabaoth. hune autem. conceptum esse ex altero 

Aeone Aeonibus inferioribus permixto seque postea, cum in superiora, volussset eniti, 

gravitate materiae permixta sibi non potuisse ad superna pervenire, in medietate 

relictum. extendisse se totum. et fecisse sic caelum | Irenaeus adv. haer. 130, 3; I 228f 

Harvey virtutem autem. quae superebulliit ex foemina (= dem spiritus sanctus). 

decidisse deorsum docent . . ., quam et Sinistram et Prumicon et Sophiam et 

M 

11 ἀποδιδράσχουσι M 12 ϑεάσασϑαι, ϑεάσ auf Rasur V corr 14 ὄφει 

. Corn.] ἔϑει V M | γέγονεν γνώσεως M 
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Αἰῶνος προ βεβλῆσϑαι Αἰῶνας καὶ κατώτερον γεγενῆσϑαι vov Ἰαλδα- Ö500 
Bao‘ τοῦτον δὲ προβεβλῆσϑαι κατὰ ἀδράνειαν xol ἄγνοιαν τῆς 
ἰδίας μητρὸς τουτέστι τῆς ἄνο Προυνίχου. ταύτην γαρ φασι τὴν 8 
Προύνικον κατεληλυϑέναι εἰς và ὕδατα καὶ μιχϑῆναι αὐτοῖς καὶ μὴ 

5 δεδυνῆσϑαι εἰς τὰ ἄνω χωρεῖν διὰ τὸ μεμῖχϑαι τῷ βάρει τῆς ὕλης" 
ἐπιμεμῖχϑαι γὰρ αὐτὴν τοῖς ὕδασι καὶ τῇ ὕλῃ καὶ μηκέτι δυνηϑῆναι 
ἀναχωρεῖν. ἐπῆῇρεν δὲ ξαυτὴν xara βίαν εἰς τὰ ἀνώτερα καὶ ἐξέ- 4 
τεινεν ἑαυτὴν καὶ οὕτως γέγονεν (0) ἀνώτερος οὐρανός. χαὶ ὡς 
παγεῖσα ηὕρηται, μηκχέτε δυναμένη μήτε ἄνω ἀναβῆναι μήτε κάτω 

10 xateidelv, ἀλλὰ εἰς τὸ μεσαίτατον παγεῖσα τε καὶ ἐκτεταμένη ἔμεινε. 
κάτω μὲν γὰρ κατενεχϑῆναι οὐκ ἠδύνατο, ὅτι οὐκ ἣν συγγενής" 5 
ἄνω δὲ οὐχ ἠδύνατο χωρεῖν, διὰ τὸ βαρεῖσϑαι ἐκ τῆς ὕλης ἧς προσ- 
ἔλαβεν. χατὰ δὲ τὴν αὐτῆς ἄγνοιαν προβληϑεὶς ὃ Ἰαλδαβαὼϑ' 6 
ἤλϑεν εἰς τὰ κατώτατα καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἑπτὰ υἱούς, οἵτινες ξαυ- 

masculofoeminam vocant. οἱ descendentem simpliciter in aquas, cum essent. àmmo- 

biles et movisse quoque eas . . . et assumpsisse ex eis corpus . . . deligatam igitur 

hanc a corpore quod erat a materia et valde gravatam resipuisse aliquando et 

conatam esse fugere aquas et ascendere ad matrem, mom potuisse autem propter 

gravedinem cireumpositi corporis . . . et cum virtutem. accepisset ab humectatione 

eius quod erat secundum. eam lumen resilüt et im sublimitatem. elata est et facta in 

alto dilatavit et cooperuit et fecit. coelum hoc quod apparet a corpore eius. et re- 

mansit sub coelo quod fecit adhue habens aquatilós corporis typum 

3 zu Προύνικος vgl. Panarion haer. 21, 2, 4f; 1 240, 5ff u. haer. 25, 3, 2; I 269, 

241f — 13—S. 55, 4 vgl. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 Jaldabaoth tamen inferius 

descendisse et fecisse sibi filios septem: quem. occlusisse superiora dilatatione, ut, 

quia angel quae superiora essent scire mom possent, 4psum solum deum putarent 

Irenaeus adv. haer. 130,4; I 229f Harvey et filéwm. eius (sc. der Sophia) déeunt 

habwisse et ipsum aspirationem quandam in se incorruptelae . . . et potens factus 

emisit et ipse ut dicunt ab aquis filiwm sine matre: neque enim cognovisse matrem 

eum volunt. et filium etus secundum patris imitationem alterum. emisisse filium. 

hic quoque lertius quartum generavit et quartus et ipse generavit filium. de quinto 

sextum. fiium. generatum. dicunt et sextus septimum. generavit. sic quoque hebdomas 

perfecta est apud eos, octavum matre habente locum 

ΥΝ 

1 γεγενῆσϑαι, γεγενησ auf Rasur Veorr | τὸν Pet.] ὁ VM 3 Προυνείχου, 

£L aus ı V corr 4 Iloovvsixov, ξι aus ı V corr 6 yàg ἢ de VM S (0975 

10 μεσαίτατον, τα hineingeflickt V corr 11 χάτω] καὶ vo M 12f προέλαβεν, 

o oben hinein Vcorr 14 ξαυτοῖς *] ἑαυτοὺς V M 



10 

Panarion haer. 37, 3, 2—4, 2 (Ophiten) 900 

τοῖς οὐρανοὺς ἑπτὰ ἐποίησαν. αὐτὸς δὲ ἀποκλείσας τὰ ὑπὲρ αὖὐ- 

τὸν ἀπέκρυπτεν, ἵνα οἱ Ox αὐτοῦ υἱοὶ προβληϑέντες Ἑπτὰ μὴ yıwo- 

02001 τὰ ὑπὲρ αὐτόν, κατώτεροι ὄντες αὐτοῦ, ἀλλ᾽ αὐτὸν μονωτά- 

TOZC. xai οὑτός ἔστι, φασίν, ὁ ϑεὸς τῶν Ἰουδαίων ὁ Ἰαλδαβαώϑ.. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν οὕτως, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ μέλλει χρίνειν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς 
ὁ παντοχράτωρ, ϑεὸς ὧν καὶ Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν καὶ πάν- 

τῶν, καὶ οὐ Ἰαλδαβαώϑ' τις ὧν κατὰ τὴν αὐτῶν ληρώδη μυϑολογίαν. 
4. Eite, φασίν, ἀποκεκλεισμένων τῶν ἄνω διὰ τῆς τοῦ Ιαλδα- 

βαὼϑ' ἐπινοίας οὗτοι οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ γεγεννή μένοι ἑπτὰ υἱοὶ ἤτοι 

αἰῶνες ἤτοι ϑεοὶ rot ἄγγελοι (καλοῦνται γὰρ παρ᾽ αὑτοῖς ὀνόμασι 

διαφόροις) κατὰ τὴν ἰδέαν τοῦ αὐτῶν πατρὸς Ἰαλδαβαὺϑ' ἔπλασαν 

τὸν ἄνϑρωπον, οὐ ῥαδίως οὐδὲ Zar ae) ἀλλὰ τῷ αὐτῷ τρόπῳ ᾧ 

καὶ αἱ πρότεραι αἱρέσεις ἐμηχανήσαντο ἐν τῇ αὐτῶν κενοφοωνίᾳ. φασὶ 

γὰρ καὶ οὗτοι" m ἑρπετὸν 0 ἄνϑρωπος ὡς σχώληξ, μὴ δυνάμενος 

μήτε ἀναχύφειν μήτε, ὀρϑοῦσϑαι. πρὸς ἐπιβουλὴν δὲ τοῦ Tarda- 

βαὼϑ' ἡ ἄνω Μήτηρ 7] καλουμένη Προύνικος, βουλομένη κενῶσαι τὸν 

Ἰαλδαβαὼϑ' ἀπὸ τῆς αὐτοῦ δυνάμεως 76 ἐξ αὐτῆς μετέσχεν, ἐνήργη- 

σὲν ἐν αὐτῷ εἰς τὸν ἄνϑρωπον τὸν ἀπὸ τῶν τέχνων αὐτοῦ NENAAO- 

8—15 vgl. Ps. Tert. adv. omn. haer. 2 virtutes igitur las et angelos inferiores 

hominem fecisse et quim ab infirmioribus et mediocribus virtutibus institutus fuisset, 

quasi vermem vacuisse replantem — Irenaeus adv. haer. I 30, 6; 1232 Harvey sex autem 

virtutes ... convemientes formaverunt horwnem immensum latitudine et longitudane: 

scarizante autem eo tantum. advexerunt ewm patri suo — 13f vgl. Panarion haer. 

23, 1, 8; 1249, 6ff. — 15—8. 56, 5 vgl. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 2llwm 

vero Aeonem ex quo Jaldabaoth processisset, (nvidia, commotum. scantillam quandam. 

vacenti homini immisisse, qua excitatus per prudentiam. saperet et «ntellegere posset 

superiora Irenaeus adv. haer. I 30, 6; I 2921 scarizante autem eo tantum. ad- 

 vexerunt eum. patri suo et hoc Sophia operante uti et illum. evacuet ab humectatione 

luminis, wtà non posset erigé adversus eos qui sursum. sunt habens virtutem. — llo 

autem insufflante in hominem. spiritum vitae latenter evacuatum eum a virtute da- 

euni; hominem autem. inde habuisse Nun et Enthymesin . . et statim gratias agere 

eum Primo Homini relictis fabricatoribus 

M 

2 ὑπ᾽ αὐτὸν Μ 51 γινώσχῳσιν, ὦ aus ov Veorr δὲ uovorávoc, o aus 

o Vcorr 5 zwischen ἀλλὰ u. μέλλει Rasur von 1—2 Buchstaben V 4 οὐ 

Corn.] ó VM 9 vor ἑπτὰ + o£ M. 18 ἐμηχανήσαντο ist nicht zu ändern, vgl. 

z. B. I138, 19. | χαινοφωνία M 14 iv] jv M 16 Προύνειχος, ev aus ı V corr 

17 αὐτοῦ *, vgl. S. 56, 1] αὐτῆς V M. 

D 265 
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μένον, κενῶσαι τὴν αὐτοῦ δύναμιν καὶ ἀποστεῖλαι ἀπ᾿ αὐτοῦ σπιν- 
ϑῆρα ἐπὶ τὸν ἄνϑρωπον (τὴν ψυχὴν δῆϑεν) διανοουμένη. καὶ τότε, 
φησίν, ἔστη ὃ ἄνϑρωπος ἐπὶ τοὺς πόδας καὶ ὑπερβέβηκε τῇ διανοίᾳ 
τοὺς ὀχτὼ οὐρανοὺς xal ἐπέγνω καὶ νεῦσε τὸν ἄνω Πατέρα τὸν 
ἐπάνω τοῦ Ἰαλδαβαώϑ. καὶ τότε ὁ Ἰαλδαβαὼϑ' πόνῳ φερόμενος 
διὰ τὸ ἐπιγνωσϑῆναι τὰ ἀνώτατα αὑτοῦ, ἐπέβλεψε χάτῳ ἐν πιχρίᾳ 
πρὸς τὴν ὑποστάϑμην τῆς ὕλης καὶ γεγέννηχξε δύναμιν ὀφιόμορφον 
ἰδέαν ἔχουσαν, ὃν καὶ υἱὸν αὐτοῦ καλοῦσι. Ι καὶ οὕτως οὗτος, φησίν, 
ἀπεστάλη xci ἠπάτησε τὴν Evav. ἡ δὲ ἤκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐπείσϑη 

ὡς υἱῷ ϑεοῦ καὶ πεισϑεῖσα ἔφαγεν pr τοῦ ξύλου τῆς γνώσεος. 
5. Eiva ὅταν ταύτην τὴν μωρίαν διηγήσωνται καὶ τὸ γελοῖον 

τῆς ἐπιτηδεύσεως ταύτης, τὴν τραγικὴν ὡς εἰπεῖν ποιησάμενοι ὑπό- 
ϑεσιν xal τὸ κωμικὸν τοῦτο δρᾶμα, ἀρχονταί τινα ἡμῖν ὑποφαίνειν 
εἰς παράστασιν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένων ψευδῶν ϑεῶν ὅτι γ»οὐχὶ 
xai τὰ ἔγχατα ἡμῶν, di ὧν ζῶμεν καὶ τρεφόμεϑα, ὀφιοειδῆ ὑπάρχει; « 

ὅ---35. Ps. Tert. adv. omn. haer. 2 sie rursum Jaldabaoth istum in indigna- 

(tonem. conversum ex semetipso edidisse virtutem et similitudinem serpentis; anders 

angeknüpft bei Irenaeus adv. haer. I 30, 5; I 232 Harvey propter quae contri- 

statum Jaldabaoth et desperantem conspexisse in subiacentem faecem materiae et 

consolidasse concupiscentiam. suam in eam, unde natum Filium dicunt — S—10 Ps. 

Tertullian adv. omn. haer. 2 et hane fwisse virtutem in paradiso, id est istum 

fwisse serpentem. cui Eva quasi filio dei crediderat. decerpsit, 4nquiunt, de fructu. 

arboris atque ideo generé humano scientiam bonorum. et malorum contribuit ; anders 

gewendet bei Irenaeus adv.haer.130,7; 1224 Harvey mater autem ipsorum argumentata 

est per serpentem. seducere Evam. et Adam, supergredi praeceptum. Jaldabaoth; Eva 

autem. quasi a Frlio dei hoc audiens facile credidit et Adam suasit manducare de 

arbore, de qua dixerat deus mom manducare. manducantes autem. eos cognovisse 

eam. quae est super omnia virtutem dicunt et abscessisse ab his qui fecerant eos — 

14f vgl. Irenaeus adv. haer. I 30, 15; I 241 Harvey propter positionem, intesti- 

norum nostrorum per quae esca infertur, eo quod talem. figuram. habeant, osten- 

dentem. absconsam generatricem serpentis figurae substantiam. in nobis; anders bei 

Hippolyt refut. V 17, 11; S. 116, 1ff Wendland πρὸς ταύτην τὴν ἀπόδειξιν φέρουσι 

τὴν toU ἐγχεφάλου ἀνατομήν, αὐτὸν uiv τὸν ἐγχέφαλον ἀπειχονίζοντες τῷ Πατρὶ 

διὰ τὸ ἀκίνητον, τὴν δὲ παρεγχεφαλίδα τῷ υἱῷ διά τε τὸ χινεῖσϑαι καὶ ógaxov- 

τοειδῆ ὑπάρχειν 

M 

9 διανοουμένη Corn. Pet.] διανοούμενοι VM 8 ἰδέαν, (aus εἰ V corr εἰδέαν M 

10 τῆς nachgetragen Veorr' 1% ταύτης ταύτη VM 13 vor δρᾶμα + προσ- 

ϑέντες Ὁ * 

5 0502 
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Panarion haer. 37, 4, 2—5, 7 (Ophiten) 57 

» Nu io - Yin , , > M ς - , 
alla δὲ oo« τοῖς ἡπατημένοις παρεισφέρουσιν εἰς τὴν ἑαυτῶν πλανὴν ὃ 

Ἁ , € , \ ’ \ ar , \ » 

xai ληρωδη υπονοιαν. dıa | τοιαύτην δὲ αἰτίαν, φασί, vov οφιν 
, 9 c bL - - € 

δοξάζομεν, ott ὁ οφις αἴτιος τῆς γνώσεως γεγένηται τῷ πλήϑει. ὁ 
ee } , 2 » “ὠ * t 

δὲ laAóagao0, φασίν, ovx ηϑελεν μνησϑῆναι τὴν ἄνω Μητέρα | οὔτε 
\ ἐς > ’ Net = γ 

τον Πατέρα τοῖς ἀνϑρώποις. ἔπεισε δὲ 0 οφις καὶ γνῶσιν ἤνεγκεν, 
\ » - 

ἐδίδαξέν vs rov ἀνϑρῶπον καὶ τὴν γυναῖχα τῶν ἄνω μυστηρίων τὸ 
= = ’ NE \ > 5 , @ Ὁ , 

πᾶν τῆς γνώσεως. ὅδιο ὁ πατὴρ ooyto0s(c, τουτέστιν ὁ ἸΙαλδαβαώϑ,, 
QUEEN € -— 2 , - 2 M 2 > > 

di ἣν ὃυπέδειξεν τοῖς ἀνϑρώποις γνῶσιν, χατέβαλεν αὐτὸν ἀπ᾿ οὐρα- 
m, ' , x » 2 2 - 

γου. καὶ ἔνϑεν βασιλέα τὸν οφιν ἀπ οὐρανοῦ λέγουσιν οἱ τὴν 
- 2! 2 3 

μερίδα τοῦ ὀφεῶς καὶ οὐδὲν ἕτερον χεχτῆ μένοι. δοξάζουσιν 0Ur 
αὐτὸν διὰ τὴν τοιαύτην, φασί, oues καὶ ἄρτον αὐτῷ “προσφέρου- 

σιν. ἔχουσι γὰρ φύσει ὄφιν τρέφοντες ἐν κίστῃ τινί, ὃν πρὸς τὴν 
o9 

ὥραν τῶν αὐτῶν μυστηρίων τοῦ φωλεοῦ προφέροντες καὶ στιβάζον»- 
5r - \ DEN 2 > 

τες ἐπὶ τραπέζης ἄρτους το τ τοῦτο τὸν αὑτὸν Our ἀνοιχϑέὲν- 
N em d , 

τος δὲ τοῦ “φωλεοῦ πρόεισι. χαὶ οὕτως ἀνελϑὼν κατὰ τὴν αὐτοῦ 

φρόνησιν ὃ ὄφις καὶ HOSP UG ἤδη γινώσκων τὴν αὐτῶν μωρίαν 

ἄνεισιν ἐπὶ τὴν τράπεζαν καὶ ἐνειλεῖται τοῖς ἄρτοις. καὶ ταύτην 
5 Ω , e. ἢ 2.9 2 

φασὶν εἶναι τελείαν ϑυσίαν. οϑεν καί, ὡς ἀπὸ τινος ἀχήχοα, οὐ 
, - M » » T € ΟΝ » > P NES) , 

μονον χλῶσι rovc ἄρτους ἐν οἷς ὁ cvroc οφις εἰλήϑη xoi ἐπιδιδοασι 
- P 2 N x. 0 > ? M » J L 

τοῖς λαμβανουσιν, ἀλλὰ καὶ ἕκαστος ἀσπάζεται τὸν οφιν EX GTOUGTOG, 
γ} 7 p Ax o c , E 
ἤτοι γοητείᾳ τινὶ ἐπᾳσϑέντος τοῦ ogsoc sic ἡμεροτῆτα ἢ ἐξ ἑτέρας 

2—9 vgl. Filastrius haer. 1; S. 2, 10ff Marx 2st? serpentem: id est colubrem 

venerantur dicentes quod hie prior initium nobis scientiae bomé et mali adtulerit. 

unde ei deum, imvidisse adserunt, qum scientiam inquit primus detulit mulieri 

bonae rei aique malae perque llam dta ad gemus omme hominum. permanacerit ; 

propler quod et de caelo primo deiectus est, inquit, in alterum Irenaeus adv. 

haer. I 30, 8; I 235 Harvey sed et serpentem. adversus Patrem. operantem. deiectum 

ab eo in deorsum mundum — 9f vgl. Hippolyt refut. V 16, 14; S. 113, 188 Wend- 

land εἴ τινος, φησίν, οἱ ὀφθαλμοὶ μαχάριοι, οὗτος ὄψεται ἀναβλέψας εἰς τὸν 

οὐρανὸν τοῦ ὄφεως τὴν χαλὴν εἰχόνα ἐν τῇ μεγάλῃ ἀρχῇ τοῦ οὐρανοῦ στρεφομέ- 

vqv χαὶ γινομένην ἀρχὴν πάσης κινήσεως πᾶσι τοῖς γινομένοις (xal) γνώσεται ὅτι 

χωρὶς αὐτοῦ (οὐδὲν) οὔτε τῶν οὐρανίων οὔτε τῶν ἐπιγείων οὔτε τῶν χαταχϑονίων 

ovveornzev — 12ff vgl. E. Küster, Die Schlange in der griechischen Kunst u. Re- 

ligion S. 146 ff — 18 zu τελεία ϑυσία vgl. die τελεία ἀγάπη bei den Simonianern 

Hippolyt refut. VI 19, 5; S. 146, 19 Wendland 

M 

3 ὄφις ἢ 960€ VM 4 μνησϑῆναι]) lies wohl γνωσϑῆναι * 11 φησίν M 

21 sits nach ἤτοι ausradiert V corr 

6 
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> , , b! 2 , [4 € N - ’ 

ἐνεργείας διαβόλου πρὸς ἀπάτην τουτῶν ὑποχοριζομένου τοῦ ζῴου. 
προὐχυνοῦσι δὲ τὸν τοιοῦτον καὶ εὐχαριστίαν ταύτην ἐπιφημίξζουσι 8 
τὴν di αὐτοῦ ἐνειληϑέντος γεγενημένην καὶ αὖϑις di αὐτοῦ, Oc 

φασι, τῷ ἄνω Πατρὶ ὕμνον ἀναπέμποντες οὕτως τὰ μυστήρια αὐτῶν 
ἐπιτελοῦσι. 

6. Mooíav δὲ εἴποι τις Gv xol χλδύης ἔμπλεον {τοῦτον καὶ 
οὔτε ἀνατροπῆς ἀπὸ ϑείας γραφῆς ὙΠ ἘΞ ΤΟΌΜΟ ΤῊ: δεήσει, τοῦτο, ἀλλ᾽ 
αὐτὸ καϑ᾽ ἑαυτὸ τῷ τὸν νοῦν ἔχοντι | ἐρρωμένον κατὰ ϑεὸν γελοιῶδες 

δειχϑήσεται. εὐϑὺς γὰρ πᾶσα ἡ αὐτῶν κενοφωνία ληρώδης τις εὑρε- 

ϑήσεϊται. εἰ γὰρ Προύνικόν φασιν εἶναι, πῶς AN αὐτοῦ τοῦ OvO- 
ματος οὐ τὸ σαϑρὸν τῆς διανοίας αὐτῶν φωραϑήσεται, oc ἤδη 
προεῖπον; πᾶν γὰρ τὸ προυνικευόμενον ἄχρηστον᾽ εἰ δὲ ἄχρηστον, 
οὐχ ἐν τοῖς προχριτέοις ταχτέον. καὶ πῶς ἐπαινετὸν εἴη τὸ ἄχρη- 
στον; πῶς δὲ οὐχὶ μυϑῶδες τὸ λέγειν ὅτι ἡ Προύνιχος τὸν Ἰαλ- 
δαβαὼϑ' ἐχένωσε καὶ 0 σπινϑὴρ εἰς τὰ xávo κατῆλϑεν ἀπὸ τοῦ 

6,1 

D 267 

9 0504 

3 

, 2 \ - 2 , | \ b) , \ > , - m5 

χενωϑέντος, Ev δὲ τῷ ἀνϑρώπῳ ysjyovoc ἐπέγνω vov ἀνώτερον τοῦ P253 

κεχενωμένου; καὶ ϑαῦμα μέγιστον, og 0 ἄνϑρωπος, ἐν o ὁ ἐλάχιστος 
σπινϑήρ, ἐπιγινώσκει ὑπὲρ τοὺς πεπλαχότας ἀγγέλους. οἱ γὰρ πε- 
ποιηκότες τὸν ἄνϑρωπον ἄγγελοι εἴτουν υἱοὶ τοῦ Ἰαλδαβαὼϑ' ovx 
ἐπέγνωσαν τὰ ἐπάνω τοῦ αλδαβαώϑ', ὁ δὲ Ox αὐτῶν γεγενημένος 
διὰ τοῦ σπινϑῆρος ἐπέγνω. αὐτοὶ τοίνυν ξαυτοὺς ἀνατρέπουσι διὰ 
τῶν ἰδίων δογμάτων, πῆ μὲν τὸν ὄφιν δοξάζοντες, πῆ δὲ ἀπατηλὸν 
αὐτὸν πρὸς τὴν Evav γεγενημένον φάσκοντες ἐν τῷ εἰπεῖν »ἠἡπάτησε 
τὴν Evarv« καὶ πῆ μὲν Χριστὸν αὐτὸν καταγγέλλουσι, πῆ δὲ υἱὸν 
τοῦ ἀνωτέρου Ἰαλδαβαὼϑ' τοῦ τοὺς υἱοὺς ἀδικήσαντος ἐν τῷ ἀπο- 
κλεῖσαι ἀπ᾿ αὐτῶν τὴν (τῶν) ἄνω γνῶσιν καὶ τὴν Μητέρα ἀϑετή- 
σαντος καὶ τὸν ἄνω Πατέρα, εἰς τὸ μὴ ἐᾶν δοξάζειν τοὺς ὑπ᾽ 
αὐτοῦ γεγενημένους υἱοὺς τὸν ἀνώτερον αὐτοῦ Πατέρα. πῶς 00V 
βασιλεὺς ἐπουράνιος ὁ ὄφις, εἴπερ χατὰ τοῦ Πατρὸς ἐγήγερται; πῶς 

101 vgl. Panarion haer. 25, 4,1; 1271,6# — 23 vgl. Gen. 3, 13 1I Kor. 11, 3 

ὃ 0/!] δ᾽ M | γεγενημένην, v ausradiert V 6 ἔμπλεων, o aus o Veorr 

ἔμπλεων M | «τοῦτον * 7 δεήσει *] sic V M δεῖ Óh. 9 χαινοφωνία aus 

xevoqovia V corr zowoqovia M 10 Προύνεικον, ξι aus ı V corr 12 προυνει- 

χευόμενον, £L aus ε Vcorr | δὲ statt ursprünglichem ye Veorr 14 Προύνεικος, εἰ aus 

ı Veorr 16 ἀνϑρώπω zu ἄνω geändert Veorr ἄνω M | γεγονὸς, VM 19 ἤτουν 

VM 20 ὑπ᾽ αὐτῶν *] ὑπ᾽ αὐτοῦ Μ 26 (ràv) * | tiv? nachgetragen V corr 

4 
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Panarion haer. 37, 5, 7—7, 6 (Ophiten) 99 

δὲ εἰ τὴν γνῶσιν δίδωσιν, ἐν ἀπάτῃ καταγγέλλεται ἠπατηκχέναι τὴν 
Evav; ὁ δὲ δι ἀπάτης γνῶσιν ἐντιϑεὶς οὐχέτι γνῶσιν δίδωσιν, ἀλλὰ 
ἀντὶ γνώσεως ἀγνωσίαν, ὡς καὶ ἀληϑῶς ἔστιν ἰδεῖν ὅτι τοῦτο ἐν 

αὐτοῖς τελειοῦται. ἀγνωσίαν γὰρ ἔχοντες γνῶσιν ταύτην νομίζουσιν, 
ἐν τούτῳ ἀληϑεύοντες ἐν τῷ τὴν ἑαυτῶν γνῶσιν ἀπάτην καὶ ἀγνω- 
σίαν λέγειν. | 

ἼΣ Φέρουσι δὲ χαὶ ἄλλας μαρτυρίας λέγοντες ὅτι καὶ “Πωυσῆς ἐν 
τῇ ἐρήμῳ τὸν Ogiv τὸν χαλκοῦν ὕψωσε προστησάμενος, ἵνα ἴαμα τοῖς 
ὑπὸ ὄφεως δακνομένοις γένηται. εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ εἶδος ἰατικὸν 
τοῦ δήγματος λέγουσι. πάλιν δὲ καϑ' ξαυτῶν ταῦτα ὁρίζονται. 

εἰ γὰρ ὄφεων ἢν τὰ δήγματα, βλαβερὰ δὲ ταῦτα, ἄρα ὃ ὀφις οὐκ ἄγα- 

ϑός. τὸ de ὑψωθὲν ὑπὸ Μωυσέως τότε διὰ τῆς ϑεωρίας τὴν ἴασιν 

ἐποιεῖτο, οὐ διὰ τὴν τοῦ ὄφεως φύσιν ἀλλὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ εὐδοκίαν, 
δι᾿ ὀφεῶς ὥσπερ ἀντίδοτον τοῖς τότε δεδηγμένοις ἐργαζομένου. οὐδὲν 

\ \ 2 € ? \ ’ 

de ϑαυμαστὸν εἰ dı ὧν τις ἐβλαβη, διὰ τουτῶν ϑεραπείας ἔτυχεν" 

καὶ μή τις} κακιζέτω τὴν τοῦ ϑεοῦ χτίσιν, ὡς ἄλλοι πλανώμενοι 
πάλιν λέγουσι. προετυποῦτο δὲ τοῦτο τοῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ διὰ τὴν 
αἰτίαν, ἣν ἐλϑὼν ὁ κύριος, λέγει ἐν τῷ | εὐαγγελίῳ ὅτε »οἰς ὑψῶσε 
Μωυσῆς τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωϑῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνϑρώπους, ὁ καὶ γέγονεν. δίκην γὰρ ὀφεῶς ἀτιμάσαντες τὸν GO- 
τῆρα ἀπὸ ἐπιβουλῆς τῆς τοῦ ὀφεῶς ἠδικοῦντο, φημὶ δὲ τοῦ διαβόλου. 
καὶ χαϑάπερ ἐν τῷ ὑψώματι τοῦ ὄφεως ἴασις ἐγίνετο τοῖς δεδηγμέ- 

votc, οὕτως ἐπὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ σταυρώσει λύτρα yéyove ταῖς ἡμῶν 

φυχαῖς ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν γενομένων δηγμάτων τῆς ἁμαρτίας. q&- 

7# vgl. Hippolyt refut. V 16, 7f; S. 112, 6ff Wendland δαχνομένοις ovv, 

φησίν, ἐν τῇ ἐρήμῳ toig υἱοῖς Ἰσραὴλ ἐπέδειξε Μωυσῆς τὸν ἀληϑινὸν ὄφιν τὸν 

τέλειον, εἰς ὃν οἱ πιστεύοντες οὐχ ἐδάχνοντο ἔν τῇ ἐρήμῳ τουτέστιν ὑπὸ τῶν δυνά- 

μεων. οὐδεὶς οὖν, φησίν, ὃ δυνάμενος σῶσαι καὶ ῥύσασϑαι τοὺς ἐχπορευομένους 

ἐκ τῆς Αἰγύπτου, τουτέστιν ἐχ σώματος χαὶ ἐχ τοῦδε τοῦ κόσμου, si μὴ μόνος ὃ 

τέλειος, ὃ πλήρης τῶν πληρῶν ὄφις. ἐπὶ τοῦτον, φησίν, ὃ ἐλπίσας ὑπὸ τῶν ὄφεων 

τῆς ἐρήμου οὐ διαφϑείρεται τουτέστι τῶν ϑεῶν τῆς γενέσεως — 7 vgl. Num. 21, 8 

— 18 Joh. 3, 14 

M 

1 εἰ auf Rasur Veorr ες M 8. ἐνθεὶς V 3 ἀληϑῶς Dind.] ἀληϑὲο V M 
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60 Epiphanius 

00001 δὲ xoi αὐτὸ τοῦτο τὸ δητὸν πρὸς μαρτυρίαν οἱ αὐτοὶ λέγοντες 
ὅτι "οὐχ ὁρᾷς ὡς εἶπεν ὁ σωτήρ, ὃν τρόπον ὕψωσε Movong τὸν oguv 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως υψωϑῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου; καὶ διὰ 
τοῦτο καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ, φασί, λέγει ὅτι es φρόνιμοι ὡς ὁ 

ὄφις καὶ ἀκέραιοι ὡς ἡ περιστερᾶς. καὶ τὰ εἰς σύμβολα διδασκαλίας 
ἡμῖν ἐκ ϑεοῦ καλῶς τεταγμένα οὗτοι εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐπίνοιαν τὴν 
ἠπατημένην φέρουσιν. 

8, Ὁ γὰρ “κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς xai ϑεὸς Aoyos, ὁ &x 
πατρὸς πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἀνάρχως Ι καὶ ἀχρόνως γεννηϑείς, 
οὐχ opıs (μὴ γένοιτο), ἀλλὰ χατὰ τοῦ OQtOc αὐτὸς ἦλϑεν. ἐὰν δὲ 
εἴπῃ »γίνεσϑε φρόνιμοι ὡς ὁ ὄφις καὶ ἀκέραιοι ὡς ἡ περιστεράς, δεῖ 
ἡμᾶς ἐρωτᾶν xal γινώσχειν διὰ τί τὰ δύο ταῦτα πρόσωπα ἡμῖν εἰς 
διδασκαλίαν παρεισήγαγεν, τῆς τε περιστερᾶς xoi τοῦ ὀφεῶς. οὐδὲν 

δὲ ἐν τῷ ὄφει φρόνιμον, πλὴν (τῶν) δύο τούτων, ὅτε ἐν τῷ die- 
χεσϑαι γινώσκων ὅτι ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ ἡ πᾶσα ζωὴ αὐτοῦ τυγχά- 
vt, καὶ δεδιὼς τὴν ἀνωτέρω πρὸς αὐτὸν εἰρημένην ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ 
διὰ τὸν ἄνϑρωπον προσταγὴν ὅτι »φυλάξεις αὐτοῦ κεφαλήν, αὐτὸς 
δέ cov πτέρνανε, ὅλον τὸ σῶμα ἐνειλήσας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ 
χρύπτει μὲν τὸ χρανίον ξαυτοῦ, παραδίδωσι δὲ τὸ ἄλλο σῶμα ἐν 
ὑπερβολῇ πανουργίας. οὕτω ϑέλει ἡμᾶς ὁ μονογενὴς ϑεὸς ὁ ἐκ πατρὸς 

προελϑὼν ἐν καιρῷ διωγμοῦ xoi ἐν καιρῷ πειρασμοῦ τὰ πᾶντα ἡμῶν 
παραδιδόναι μαχαίρᾳ τε καὶ πυρί, φυλάττειν δὲ ξαυτῶν τὴν κεφαλήν, 
τουτέστιν Χριστὸν μὴ ἀρνεῖσϑαι, ἐπειδήπερ »κεφαλὴ παντὸς ἀνϑρό- 
που Χριστός, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ ϑεόες, 

4 Matth. 10, 16 --- 11 Matth. 10,10 — 141f vgl. Physiologus c. 11; S. 243, 34ff 

Lauchert τετάρτη φύσις τοῦ ὄφεως" ὅταν ἐπέλθῃ αὐτῷ ἄνθρωπος, ϑέλων αὐτὸν 

ἀποχτεῖναι, τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕλον εἰς ϑάνατον παραδίδωσιν, τὴν χεφαλὴν μόνην 

φυλάσσων. ὀφείλομεν οὖν χαὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ διωγμοῦ ὅλον τὸ σῶμα εἰς ϑάνα- 
4 

tov παραδιδόναι, τὴν δὲ χεφαλὴν ἤτοι τὴν πίστιν φυλάττειν, τουτέστι μὴ ἀρνού- 

μενοι Χριστόν. ὅπερ ἐποίησαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι xai πάντες μάρτυρες" παντὸς 

γὰρ ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὃ Χριστός ἐστιν — 17 Gen. 8, 15 — 23 I Kor. 11, 3 

M 

e 1 vor πρὸς 2 Buchstaben ausradiert V 2 ovy aus οὐκ Vcorr 4 λέγε 
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Panarion haer. 37, 7, 6—8, 11 (Ophiten) 61 

κατὰ τὸν ἀπόστολον. ἕτερον πάλιν ἔχει φρονιμότητος ὁ ὄφις, ὥς 
φασιν οἱ φυσιολόγοι περὶ τούτου τοῦ ζῴου. ὅταν γὰρ διψήσας ἀπὸ 
τοῦ φωλεοῦ προέλϑοι ἐπί τι ὕδωρ ἵνα πίῃ, οὐ συμπαρα λαμβάνει τὸν 
ἰὸν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ ἐν τῷ φωλεῷ καταλιμπάνει καὶ οὕτως ἐλϑὼν 
λαμβάνει τὸ πόμα τῶν ὑδάτων. xoi αὐτοὶ οὖν τοῦτο μιμησώμεϑα, 

ἵνα, ὅταν ἐρχώμεϑα ἐπὶ τὴν ἁγίαν τοῦ ϑεοῦ ἐχκλησίαν ἢ εἰς εὐχὴν 
n εἰς τὰ τοῦ ϑεοῦ μυστήρια, len φέρωμεν μεϑ’ ἑαυτῶν κακίαν N 
ἡδονὴν 1 ἢ ἐπιϑυμίαν 7) ἔχϑραν ἡ τι ἕτερον ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν. 
ἐπεὶ πῶς ἂν καὶ τὴν περιστερὰν μιμήσασϑαι δυνηϑείημεν, μὴ ἐκτὸς 
γενόμενοι κακίας, καίτοι ye τοῦ γέγους τῆς περιστερᾶς Ev πολλοῖς 

πράγμασιν οὐχ ἐπαινουμένου; ἀχόλαστον γὰρ γένος περιστερᾶς καὶ 

πολυ μιξίας μὴ ἀναχοπτόμενον, λάγνον τε καὶ xat ὥραν ἡδονῇ προσ- 

ἀνακείμενον, πρὸς δὲ τούτοις ἄτονον χαὶ βληχρόν. διὰ δὲ τὸ ἄκακον 
καὶ μακρόϑυμον καὶ ἀμνησίκακον τοῦ ζῴου, ἔτι μὴν καὶ διὰ τὸ ἐν 
εἴδει περιστερᾶς πεφάνϑαι τὸ ἅγιον πνεῦμα, μιμήσασϑαι ἡμᾶς βού- 
λεται ὁ ϑεῖος λόγος τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν βούλησιν καὶ τῆς ἀκά- 

χου περιστερᾶς τὴν ἀκακίαν, ὄντας μὲν ἡμᾶς “φρονίμους εἰς τὸ ἀγα- 
ϑόν, ἀχεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. καὶ λέλυται ἢ τούτων πᾶσα Ópaua- 

τουργία. εὐϑὺς γὰρ ὁ ἅγιος ἀπόστολος κατ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ πανοῦργον 
καὶ ἐπίβουλον οὐχ ὁρίζεται περισσοτέρως ἀλλὰ xatà τοῦ διαβόλου 
καὶ τοῦ ὄφεως, λέγων »φοβοῦμαι δὲ μή xog ὡς ὃ og ἠπάτησεν 
Evan ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ. φϑαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς 
εἰ τ τητῶς. καὶ ayvelas Χοιστοῦυ καὶ δικαιοσυνῆςκ«. ὁρᾷς ὡς φϑοραν 

ἀπέφηνεν 0 ἀπόστολος καὶ παγουργίαν δεινὴν καὶ ἀπάτην τὰ ὑπὸ 
τοῦ ὄφεως πρὸς τὴν Évav πεπραγματευμένα xol οὐχ ἐπαινετόν τι 
παρὰ τοῦ αὐτοῦ γεγενημένον ὑπέδειξε. 

1ff vgl. Physiologus c. 11; S. 242, 10 Lauchert δευτέρα φύσις τοῦ ὄφεως" ὕταν 

£A95 ὁ ὄφις πιεῖν ὕδωρ εἰς τὸν ποταμόν, οὐ φέρει τὸν ἰὸν μεϑ᾽ ξαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν 

τῷ φωλεῷ αὐτὸν ἀφίησιν" ὀφείλομεν οὖν χαὶ ἡμεῖς οἱ σπεύδοντες ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ 

ἀένναον χαὶ ἄδολον τὸ γέμον τῶν ϑείων χαὶ ἐπουρανίων φριχτῶν μυστηρίων τοῦ 

ϑεοῦ, ἐν τῇ Exximola τοῦ ϑεοῦ μὴ φέρειν τὸν ἰὸν τῆς μνησιχαχίας us)! ξαυτῶν, 

ἀλλὰ διαλλαττόμενοι καὶ εἰρηνεύοντες οὕτως προσερχώμεϑα' ὁ γὰρ μὴ οὕτως 

ποιῶν χρίμα ἑαυτῷ ἐσϑίει καὶ πίνει κατὰ τὸ ϑεῖον λόγιον — 117 ἢ vgl. Róm. 16, 19 

ΞΟ I Kor, 11,3 

M 
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62 Epiphanius 

9. Πανταχόϑεν τοίνυν φωρατὴ καὶ ἔχδηλος y τούτων Grot ἐστι 
παντὶ τῷ βουλομένῳ εἰδέναι τὴν τῆς ἀληϑείας διδασκαλίαν καὶ πνεύ- 
ματος ἁγίου γνῶσιν. ἵνα δὲ μὴ ἀναλίσχκω χρόνον, καὶ ταύτην δια- 
πλευσάμενος τὴν χαλεπὴν καὶ δύσπλουν τοῦ πελάγους ζάλην ἐπὶ τὰς 
ἑτέρας So ποντοπορείας τὸ σχάφος ὁπλίσομαι, ἐπιμελῶς τοὺς 

αὐχένας χρατῶν Ev τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει χαὶ εὐχαῖς ἁγίων, ὅπως 
παραπλέοντες χατοπτεύσωμεν τῶν ἀγρίων κυμάτων τὴν χύρτωσιν 
καὶ τῶν ἐν τοῖς πελάγεσι ϑηρίων ἰοβόλων τὰς μορφάς, ἄπληκχτοι δὲ 

ἀπὸ σμυραινώδους ἰοῦ καὶ τρυγόνος καὶ δρακαίνης καὶ καρχαρίου καὶ 
σχορπαίνης περᾶσαι καὶ τοῦ εὐδίου τῆς ἀληϑείας λιμένος δι᾿ εὐχῆς 

καὶ ἱχεσίας ἐπιτυχεῖν δυνηϑείημεν, πληρουμένου xoi ἐν ἡμῖν | τοῦ 
ῥητοῦ τοῦ »οἱ | καταβαίνοντες εἰς τὴν ϑάλασσαν τὰς ἀρετὰς τοῦ κυρίου 
διηγήσονταις. ἐφ᾽ ἑτέραν τοίνυν ταύτης χαϑεξῆς τὴν πορείαν ποιή- 
ooucı πρὸς διήγησιν. 

Kara Καϊανῶν m, τῆς δὲ ἀκολουϑίας Am. 

1. Καϊανοί τινες ὀνομάζονται ἀπὸ τοῦ Καὶν εἰληφότες τὴν EITO- 
vvulav τῆς αἱρέσεως. οὗτοι γὰρ τὸν Κάϊν ἐπαινοῦσι καὶ πατέρα 
ἑαυτῶν τοῦτον τάττουσι, καὶ αὐτοὶ ὡς εἰπεῖν Oc ἀπὸ διαφορᾶς 

ἐπαναστάσεως χυμάτων ὁρμώμενοι, ovx ἔξω Orvttc τοῦ αὐτοῦ σάλου 
xal κλύδωνος, καὶ ὡς ἀπὸ ἀκανϑώδους ὕλης προχύψαντες, οὐχ ἐχτὸς 
ὄντες παντὸς τοῦ σωροῦ τῶν ἀκανϑῶν, εἰ καὶ διάφοροι τῷ ὀνόματί 

εἰσιν. ἀχανϑῶν μὲν γὰρ γένη πολλά, ὅμως ἐν ἅπασι τὸ μοχϑηρὸν 
τῆς χκεντρώδους ἀδικίας ἔνεστιν. 

Οὗτοί φασι τὸν Kaiv ἐκ τῆς ἰσχυροτέρας δυνάμεως ὑπάρχειν καὶ 

12 Psal. 100, 298 --- 15ff zur Darstellung des Epiph. vgl. Irenaeus adv. haer. 

I 31, 1f; I 241f Harvey Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 Filastrius haer. 2; 

S. 2, 19 Marx; benutzt ist Epiph. von Michael Glykas ann. II; Migne 158, 237 Af 

— 24—8. 68, 4 vgl. Irenaeus adv. haer. I 31, 1 (= Theodoret haeret. fab. I 15; 

Migne 83, 368B) ἄλλοι δὲ otc Καϊνοὺς ὀνομάζουσι xci τὸν Kdiv φασὶν ἐκ τῆς 

M 

1 πανταχό εν, o aus « V corr 9f διαπλευσάμενος *] διασεισάμενος V M. 
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τῆς ἄνωϑεν αὐϑεντίας, ἀλλὰ xol τὸν "Hoa? καὶ τοὺς περὶ Κορὲ καὶ 
τοὺς Σοδομίτας, τὸν δὲ eA ἐκ τῆς ἀσϑενεστέρας δυνάμεως εἶναι" 
x δὲ τούτους πάντας παρ᾽ αὐτοῖς ἐπαινετοὺς καὶ τῆς αὐτῶν συγγε- 
γείας. σεμνύνονται γὰρ συγγενεῖς εἶναι τοῦ Kaiv καὶ τῶν Σοδομιτῶν 
καὶ Hoad καὶ Κορέ. καὶ οὗτοι, φασίν, εἰσὶ τῆς τελείας καὶ ἄνωϑεν 

γνώσεως. διὸ καὶ τὸν ποιητὴν τοῦ xoouov τούτου φασὶ περὶ τὴν 
τούτων ἀνάλωσιν ἐσχολαχότα μηδὲν δεδυνῆσϑαι αὐτοὺς βλάψαι. 
ἐχρύβησαν γὰρ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ μετεβλήϑησαν εἰς τὸν ἄνω αἰῶνα, ὅϑεν 
ἢ ἰσχυρὰ δύναμίς ἐστι. πρὸς ξαυτὴν γὰρ ἡ Σοφία αὐτοὺς προσήκατο, 
ἰδίους αὐτῆς ὄντας. καὶ τούτου ἕνεχεν τὸν Ιοὐδαν ἀχριβῶς τὰ 
περὶ τούτων ἐπεγνωχέναι λέγουσι. καὶ τοῦτον γὰρ ϑέλουσιν | εἶναι 
συγγενῆ ξαυτῶν καὶ ἐν γνώσεως ὑπερβολῇ τὸν αὐτὸν καταριϑμοῦσιν, 
ὥστε καὶ συνταγμάτιόν vL φέρειν ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ, ὁ εὐαγγέλιον 
τοῦ Ἰούδα καλοῦσι. καὶ ἄλλα τινὰ συγγράμματα ὡσαύτως πλᾶττον- 
ται κατὰ τῆς Ὑστέρας, ἣν Ὑστέραν τὸν ποιητὴν τοῦ παντὸς τούτου 

ἄνωθεν αὐθεντίας λελυτρῶσϑαι xai τὸν Ἠσαῦ καὶ τὸν Κορὲ καὶ τοὺς Σοδομίτας 

καὶ πάντας δὲ τοὺς τοιούτους συγγενεῖς ἰδίους ὁμολογοῦσι Ps. Tertullian adv. 

omn. haer. 2 et eps? enim. magnificant Cain, quas? ex quadam. potenti virtute con- 

ceptum, quae operata sit 4n 4pso. nam Abel ex inferiore virtute conceptum. pro- 

ereatun et ideo inferiorem. repertum 

6—10 vgl. Irenaeus adv. haer. I31,1; 1241 Harvey xai τούτους ὑπὸ μὲν τοῦ ποιη- 

τοῦ μισηϑῆναι, μηδεμίαν δὲ βλάβην εἰσδέξασϑαι" ἡ γὰρ Σοφία ὅπερ εἶχεν ἐν αὐτοῖς 

ἀνήρπασεν ἐξ αὐτῶν — 10—8. 64,3 vgl. Irenaeus adv. haer. 1 31, 1; 1242 Harvey xa 

τὸν προδότην δὲ Ἰούδαν μόνον Ex πάντω» τῶν ἀποστόλων ταύτην ἐσχηχέναι τὴν yvà- 

σίν φασι καὶ διὰ τοῦτο τὸ τῆς προδοσίας ἐνεργῆσαι μυστήριον, per quem et terrena et 

eoelestia omma, dissoluta, dicunt. et confinctionem afferunt hwiusmodi, Judae evan- 

gelium. illud vocantes. iam autem. et collegi eorum. conscriptiones, in quibus dissol- 

vere opera Hysterae adhortantur (Hysteram autem fabricatorem coeli et terrae vo- 

cant); nec enim. aliter salvar? eos mis? per omnia eant, quemadmodum et Carpocrates 

dixit Ps. Tertulhan adv. omn. haer. 2 he qui hoc adserunt etiam Judam. prodi- 

torem defendunt, admirabilem 4llum et magnum. esse memorantes propter. utilitates 

quas humano generi contulisse iactatur. quidam enim ipsorum gratiarum actionem 

Judae propler hane causam reddendam putant. animadvertens enim, inquiunt, Judas 

quod Christus vellet veritatem subvertere, tradidit allum, ne subverti veritas posset 

M - 

3 « {ὁμολογοῦσι Irenaeus, vielleicht besser (Zyovot) * ὅ dvo9:zv M 9 ἐστι 

hineingeflickt V corr 9 αὐτοὺς, obc auf Rasur Vcorr 11 rovrov] τοῦτον M 

14f πλάττονται, ται auf Rasur V oorr 

gx 
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64 Epiphanius 

κύτους οὐρανοῦ TE xal γῆς καλοῦσι, xol μὴ δύνασϑαί φασι ἄλλως 
σωϑήσεσϑαί τινας, ἐὰν μὴ διὰ πάντων χωρήσωσιν, oc καὶ 0 Καρπο- 
N λέγει. 

. "Exaoroc γὰρ αὐτῶν δῆϑεν, διὰ τὴν πρόφασιν ταύτην ἄρρητο- 
ποιῶν καὶ αἰσχρουργίας ἐπιτελῶν ἁμαρτήματά TE ὅσα ἔστιν πράττων, 
ἐπικαλεῖται ἑχάστου ἀγγέλου ὄνομα, τῶν TE ὄντων ἀγγέλων καὶ τῶν 
παρ᾿ αὐτοῖς πλαστῶς λεγομένων" καὶ ἑκάστῳ τούτων προσάπτει τι 
ἔργον ἀϑέμιτον τῶν ἐπὶ γῆς “ἁμαρτημάτων, τὴν πρᾶξιν τὴν ἰδίαν εἰς 
ὄνομα ov βούλεται ἀγγέλου ἀναφέρων. καὶ ὅταν ταῦτα πραττῶσιν, 

οὕτως λέγουσιν »6 δεῖνα ἄγγελε, χαταχρῶμαί σου τὸ ἔργον᾽ | δεῖνα 

ἐξουσία, πράττω σου τὴν πρᾶξινς. καὶ τοῦτο γνῶσις τελεία παρ᾽ αὑτοῖς 

ἐστι λεγόμενον, ἐπειδὴ ἀδεῶς ἐπὶ τὰς ἀϑεμίτους αἰσχρουργίας ὁρμᾶν 
τὰς προφάσεις δῆϑεν ἀπὸ τῶν προειρημένων μητέρων καὶ πατέρων 
αἱρέσεων, φημὶ (δὲ Γνωστικῶν xoci Νικολάου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 
Οὐαλεντίνου τε καὶ Καρποκχράτους, ἐσχήκασιν. 

"Hóy δὲ ἦλϑεν εἰς ἡμᾶς καὶ βιβλίον ἐν ᾧ ἐπλάσαντο ῥήματά τινὰ 
ἀνομίας πλήρη, οὕτως περιέχον, »ῦτι, φησίν, οὗτός ἐστιν 6 ἄγγελος ὃ 
τὸν Μωυσέα τυφλώσας xxi οὗτοί εἰσιν οἱ ἄγγελοι οἱ τοὺς περὶ Κορὲ xai 
Δαϑὰν χαὶ ᾿Αβειρὼν χρύψαντες nal μεταστήσαντες«. πάλιν δὲ ἄλλο 
συνταγμάτιον ἄλλοι πλάττουσιν ἐξ ὀνόματος Παύλου τοῦ ἀποστόλου, 

e 2 τ * , - 

ἀρρητουργίας ἔμπλεον, o xoi οἱ νωστικοὶ Asyousvoı χρῶνται, ὁ 
2 x [4 - N , € , 2 x - 

Avaßarıxov Παυλου καλοῦσι, τὴν προφασιν EVOOVTES ἀπο τοῦ λέγειν 
3 2 ? 2 ? C , 2 - s 2 , 

τον ἀποστολον ἀναβεβηκέναι ἕως τρίτου οὐρανοῦ xol ἀκηκοέναι] 
» ’ [6 2 \ 2 ’ - - 

ἀρρητα ῥήματα, ἃ οὐχ ἔξον ἀνϑρώπῳ λαλῆσαι. xoi ταῦτα, φασίν, 

3—13 vgl. Irenaeus adv. haer. 1 31, 2; I 242 Harvey et in unoquoque pecca- 

torum et turpium operationum angelum assistere et operantem audire audaciam, et 

immunditiam inferre, id quod inest ei operationi angeli nomane dicere: O tu angele, 

abutor opere tuo; o tu ?lla potestas, perficio tuam. operationem. et hoc esse scientiam 

perfectam sine tremore in tales abire operationes, quas me nominare quidem fas est 

— 22 aus Epiph. schöpft auch hierin Michael Glykas ann. II; Migne 158, 227 B 

— 23 vgl. II Kor. 12, 2f 

M 

1 ἄλλως *] ἀλλὰ durchgestrichen V corr — M aliter Iren. 47 ἄρρητα ποιῶν 

aus ἀρρητοποιῶν Veor ἄρρητα ποιῶν M 7 ἑχάστῳ Pet.) ἑχάστου VM 

7 προσάπτει] πτει M 13 τὰς προφάσεις nachgetragen Veorr | πατέρων 

+ {τῶν * 14 (δὲ Dind. 16 δὲ ἦλθεν *] διῆλϑεν VM 17 περιέχον am 

Rande nachgetragen Vcor 19 Afgyoov VM . 20 ἄλλοι durchgestrichen V corr 

<M 21 ἔμπλεον M 94 λαλῆσαι] ἀκούειν, durchgestrichen u. am Rande 

λαλῇσαι gesetzt V corr ; ὍΝ 
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Panarion haer. 38, 1, 6—3, 3 (Kainiten) 65 

ἐστὶ τὰ ἄρρητα Qnuaca. διδάσχουσι δὲ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς 6 

πονηροὺς τιμῶντες καὶ τοὺς ἀγαϑοὺς ἀπαγορεύοντες. εἶναι γάρ (φασιν), 
ὡς προεῖπον, τὸν Καὶν τῆς ἰσχυροτέρας δυνάμεως καὶ τὸν ᾿4βελ τῆς 
ἀσϑενεστέρας. ταύτας δὲ τὰς δυνάμεις τῇ Eva προσπλακείσας γεγεν- 
νηκέναι τὸν Καὶν καὶ τὸν Αβελ, καὶ εἶναι τῆς μὲν τὸν Καὶν τῆς δὲ τὸν 
᾿Αβελ᾽ εἶναι δὲ (xol) τὸν ᾿Αδὰμ καὶ τὴν Εὔαν ἀπὸ τῶν τοιούτων 
δυνάμεων εἴτουν ἀγγέλων γεγεννημένους" καὶ τοὺς γεννηϑέντας παῖ- 

das, Kaiv τέ φημι καὶ "Aßer, ἐρίσαι πρὸς ἀλλήλους καὶ τὸν γεγεννη- 

μένον ἀπὸ ἰσχυρᾶς δυνάμεως πεφονευχέγαι τὸν ἀπὸ τῆς ἥττονος 
δυνάμεως καὶ ἀσϑενεστέρας. | 

» \ IN , € - \ - 
3. Ta δὲ avra μυϑωδη καὶ οὗτοι παραπλέχουσι τῇ περὶ τῶν 8,1 

αὐτῶν. ,“ϑηλητηρίων τῆς ayı etas ὅσσει, τοῖς πειϑομένοις ἐπιβουλεύ- 
οντες τι δεῖ πάντα ἄνϑρωπον ἑαυτῷ ἑλέσϑαι τὴν ἰσχυροτέραν δύ- 
γαμιν καὶ τῆς ἥττονος χαὶ ἀτόνου ἀποχωρίζεσϑαι, τουτέστιν τῆς 
τὸν οὐρανὸν ποιησάσης καὶ τὴν σάρχα καὶ τὸν χύσμον, καὶ ὑπερ- 
βαίνει» εἰς τὰ ἀνώτατα διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ σταυρώσεως. διὰ γὰρ 
τοῦτο, φασίν, ἦλϑεν ἄνωϑεν, ἵνα ἐν αὐτῷ ἐνεργηϑῇ δύναμις loyvod, 
χατὰ τῆς ἀσϑενεστέρας δυνάμεως τὸ τρύπαιον λαβοῦσα καὶ τὸ σῶμα 

παραδοῦσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν τοῦτο λέγουσιν, ἄλλοι δὲ ἄλλα. οἱ 
μὲν γὰρ λέγουσι διὰ τὸ πονηρὸν εἶναι τὸν Χριστὸν παραδοϑῆναι 
αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἰούδα, βουλόμενον διαστρέφειν τὰ κατὰ τὸν νόμον. 
ἐπαινοῦσι γὰρ τὸν Καὶν καὶ τὸν Ἰούδαν, ὡς ἔφην, καὶ λέγουσι" τού- 

2ff vgl. Filastrius haer. 2; S. 2, 20ff Marx dicentes ex altera virtute 4. e. dia- 

boli Caen factum, ex altera autem. Abel beatissimum matum. et virtutem matorem 

quae erat in 4pso Cain imvaluisse, inquit, ut suum interficeret fratrem — 

19—S. 66, 9 vgl. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 quidam entm. 4psorum gratiarum 

acttonem Judae propter hanc causam reddendam. pulant. anvmadverlens enim in- 

quiunt Judas, quod. Chrastus vellet veritatem subvertere, tradidit vllum, ne subvertit 

veritas possel. et al sie contra disputant et dieunt: qua potestates hwius mundi 

nolebant pal? Ohristum ne humano gener? per mortem. 4psvus salus pararetur, sa- 

luti consulens generis humana tradidit. Christum, ut salus, quae impediebatur per 

virtutes quae obsistebant ne pateretur Christus, impedviri omnino mon posset et deo 

per passionem Christi non posset salus humani generis retardarı 

M 

2 (paoıv) * 5 τῆς beidemale auf Rasur Veorr 6 (xai) * 4 τοὺς] 

tovrovsM 7 lies wohl γεγενημένους * 14 xai? hineingeflickt Veorr 15f ὑπερ- 

βαίνεις, ειν drüber geschrieben Veor 17 ἐνεργηϑῇ) ἐπιτελεσϑῆ ἐνεργηϑῆ, Eveo- 

γηϑῆ durchgestrichen V corr ἐπιτελεσϑῆ M. | δύναμις ἰσχυρὰ aus δυνάμεις ἰσχυραὶ 

V eorr 22 γὰρ auf Rasur Veorr | og ἔφην nachgetragen V corr 
Epiphanius II. 5 
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θ8 Epiphanius 

του ἕνεχεν παραδέδωχεν αὐτόν, ἐπειδὴ ἠβούλετο καταλύειν τὰ καλῶς 
δεδιδαγμένα. ἄλλοι δὲ τῶν αὐτῶν" οὐχί, φασίν, ἀλλὰ ἀγαϑὸν 
αὐτὸν ὄντα παρέδωκεν κατὰ τὴν ἐπουράνιον γνῶσιν. ἔγνωσαν γάρ, 
φασίν, οἱ ἄρχοντες] ὅτι ἐὰν ὁ Χριστὸς παραδοϑῇ σταυρῷ KEVOVTAL 

αὐτῶν ἡ ἀσϑενὴς δύναμις. καὶ τοῦτο, φησί, γνοὺς ὁ ᾿Ιούδας ἔσπευ- 

σεν xai πᾶντα ἐχίνησεν ὥστε παραδοῦναι αὐτόν, ἀγαϑὸν ἔργον 
ποιήσας ἡμῖν εἰς σωτηρίαν. καὶ δεῖ ἡμᾶς ἐπαινεῖν καὶ ἀποδιδόναι 
αὐτῷ τὸν ἔπαινον, ὅτι δι᾿ αὐτοῦ χατεσχευάσϑη ἡμῖν ἡ τοῦ σταυροῦ 
σωτηρία xel ἡ διὰ τῆς τοιαύτης ὑποϑέσεως τῶν ἄνω ἀποχάλυψις. 

Κατὰ πᾶντα δὲ τρόπον οὗτοι διπάτηνται, οὐκ ἀγαϑόν τινα τι- 
μῶντες ἢ ἐπαινοῦντες. δῆλον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ διαβόλου αὐτοῖς ταῦτα 

ὑπέσπαρται, τὰ τῆς ἀγνοίας λέγω καὶ ἀπάτης. πληροῦται δὲ ἐπ᾽ 

αὐτοῖς τὸ γεγραμμένον »οὐαὶ τοῖς λέγουσι τὸ καλὸν | πονηρὸν xci 
τὸ πονηρὸν ἀγαϑόν, οἱ τιϑέντες τὸ σχότος φῶς καὶ τὸ φῶς σχότος, 
οἱ λέγοντες τὸ γλυκὺ πιχρὸν καὶ τὸ πιχρὸν γλυχύς. πάντῃ γὰρ 
ἐχφωνεῖ παλαιὰ καὶ καινὴ διαϑήκη τοῦ Keiv τὴν ἀσέβειαν ἐπικηρυ- 

χευομένη. οὗτοι δὲ τοὐναντίον, τοῦ σχότους ὄντες ἐρασταὶ καὶ τῶν 
κακοποιῶν μιμηταί, τὸν ABsA μισοῦσι, τὸν δὲ Καὶν ἀγαπῶσι καὶ τῷ 

Ἰούδᾳ τὸν ἔπαινον διδόασι. φϑοριμαίαν δὲ γνῶσιν (oynuact)Covcat, 
δύο τάττοντες δυνάμεις, ἀσϑενεστέραν τε χαὶ δυνατωτέραν, ἀντι- 
μαχομένας [δὲ] πρὸς ἀλλήλας, ποιούσας δὲ ἐν τῷ χόσμῳ οὐ γνώμης 
ἀλλοίωσιν, | ἀλλὰ τῶν γεγενημένων τοὺς μὲν κατὰ φύσιν ἀπὸ κακίας 
τὴν οὐσίαν !ysın, τοὺς δὲ ἀπὸ ἀγαθότητος. οὐδένα δὲ xarà γνώμην 
ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον εἶναι λέγουσιν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν. 

4. Καὶ πρῶτον ἴδωμεν περὶ τοῦ Kaiv, ὡς ἡ μὲν παλαιὰ διαϑήκη 
φησίν »ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς, ἥτις ἔχανε τὸ στόμα αὐτῆς 
δέξασϑαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ χειρός σους καὶ πάλιν »ἐπι- 
κατάρατος σὺ ἐν τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἔσῃ στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς 

Jüc«. συνῳδὰ δὲ τῇ παλαιᾷ διαϑήκῃ ὁ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
περὶ τούτου λέγει, Ove Ιουδαῖοι ἔλεγον »ἡμεῖς πατέρα ἔχομεν τὸν 
ϑεόν«κ. ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτοὺς | ἔφη »ὑμεῖς υἱοί ἐστε τοῦ πατρὸς 

13 Jes. 5, 20 --- 18 vgl. Róm. 9, 13 — 26 Gen. 4,11 — 27 Gen. 4, 12 

— 80 Joh. 8, 41 — 31 Joh. 8, 44 

M 

11 τοῦ nachgetragen V corr 12 rà nachgetragen Veorr 17 de τοὐναν- 

tiov] γὰρ τουναντίον, τοὐναντίον durchgestrichen u. yàg durch δὲ ersetzt V corr 

δὲ M 181 τὸν Ἰούδα M 19 (oyzuati)Govrat *] ἔχουσι auf einer größeren Rasur, 

nachher ζονται durchgestrichen V corr ἔχουσι M 20 δυνατωτέραν Corn.] óvrauo- 

végav VM — 21 [δὲ] * 
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Panarion haer. 38, 3, 3—4, 11 (Kainiten) 67 

ὑμῶν τοῦ διαβόλου, ὅτι ψεύστης ἐστίν, ὅτι ὃ πατὴρ αὐτοῦ ψεύστης 

ῇν. ἐκεῖνος ἀνϑρωποχτόνος nv καὶ ἐν τῇ ἀληϑείᾳ οὐχ ἔμεινεν" ὅταν 

λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι xol ὁ πατὴρ αὐτοῦ ψεύστης 

0rv«. ὅϑεν καὶ αἱ ἄλλαι αἱρέσεις ἀκούουσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο πατέρα 

ὅ μὲν τῶν Ἰουδαίων φάσχουσιν εἶναι τὸν διάβολον, ἔχειν δὲ πατέρα 

ἄλλον καὶ τὸν αὐτοῦ πατέρα πάλιν πατέρα. ἀλλὰ ἀϑυρογλώττως 
φϑέγγονται, τὴν διάνοιαν τυφλώττοντες. καὶ γὰρ ἐπὶ τὸν πάντων 
δεσπότην, ϑεὸν Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν καὶ πάντων, τὴν συγγέ- 

νϑίαν éxsivo ἀνάγουσι, τοῦτον πατέρα τοῦ ἐχείνου πατρὸς εἶναι λέ- 
10 γοντες, τὸν νομοϑετήσαντα διὰ Μωυσέως καὶ τοσαῦτα ϑαυμάσια 

πεποιηκότα. οὐκ ἔστιν δὲ τοῦτο, ὦ ἀγαπητοί. αὐτὸς γὰρ εὐϑύς 
[φησι»] ὁ κύριος, ἐν ἅπασιν ἡμῶν τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενος, ἵνα μὴ 
ἐν παρεχβάσει γενώμεϑα τοῦ προχειμένου ἕτερα &vÓ' ἑτέρων σοφιζό- 
μενοι καὶ διανοούμενοι, λέγων πατέρα αὐτῶν εἶναι τὸν διάβολον 
2 , €x AY [4 A] ^ 

15 Jovdav x, ον καὶ Σατανᾶν χέχληκεν xai διαβολον λέγων πρὸς vovc 
μαϑητάς νοὐχὶ τοὺς δώδεκα ὑμᾶς ἐξελεξάμην καὶ εἷς ἐξ ὑμῶν διά- 
βολος;ς οὐχὶ διάβολον λέγων φύσει, ἀλλὰ xot τὴν γνώμην. πάλιν 
δὲ ἐν ἑτέρῳ τόπῳ λέγει. »πάτερ κύριξ οὐρανοῦ καὶ γῆς, τήρησον τού- 
τους οὕς δέδωκάς μοι. ὅτε ju nv wer αὐτῶν, ἐφύλαξα αὐτούς, καὶ 

20 οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς anwäelage. πάλιν ἄλλοτε 

λέγει ὅτι »Ósi τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοϑῆναι κατὰ τὸ ysyoau- 
μένον περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ παραδοϑήσεται. d ον γὰρ αὐτῷ 
ei 00x ἐγεννήϑης, καὶ τὰ ἕξῆς. | ἄρα γοῦν ἐξ ἅπαν τος ἐγνώμεν 
ὡς περὶ τοῦ Ἰούδα ἔλεγεν τοῖς Ἰουδαίοις" »ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ 

95 xal δεδούλωταις, καὶ © τις πείϑεται, τοῦτον πατέρα ἔσχηκεν καὶ 
2 \ - > m = ^ 
ἀρχηγὸν τῆς αὐτοῦ πειϑοῦς. φησὶν oov ὁ κύριος »Uucic υἱοὶ τοῦ 

a [4 A -- , ^ LY P) - - - ’ 

πατρὸς | ὑμῶν τοῦ διαβόλου ἐστές, ἐπειδὴ ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ τῷ ]ουδᾳ 
2 , , DEREN u ; c ! zo) J > - 
ἐπείσϑησαν, καϑαπερ ano ϑεοῦ ἐχχλίνασα n Eva τῷ og& ES ἀρχῆς 

c ? 3 2 ’ > D 

ἐπείσϑη. ἔπειτα ὁτι xal ψεύστης ἢν ov μονον, ἀλλὰ xai κλέπτης 
\ ' > - 2 , 5) D \ \ > - , N 

30 χατὰ To ἐν τῷ εὐαγγελίῳ εἰρημένον. διὸ καὶ αὐτῷ παρέδωχε τὸ 

y 

4 vgl. unten haer. 40, 5, 5; II 85, 281 — 16 Joh. 6, 70 — 18 Joh. 17, 11} 

— 21 Matth. 26, 24 — 24 II Petr. 2, 19 — 26 Joh, 8, 44 — 29£ vgl. Joh. 12, 6 

M 

3 &x τῶν auf Rasur V corr 7 τὸν aus τῶν Veorr 19 [φησιν] * 14 λέ- 

yov *] λέγει V M. | αὐτῶν U] ἑξαυστῶν VM 15 * (ἐσήμανε) * 17 διάβολον *] 

διάβολος V M 19 ἐφύλασσα V M 22 οὐαὶ δὲ] οὐδ M | γὰρ] δὲ, durch- 

gestrichen u. γὰρ auf Rasur gesetzt Veorr 28 εἰ auf Rasur Vcorr 27 ὑμῶν nach- 

getragen Veorr 29 nach ὕτι ein Wort von 2—3 Buchstaben ausradiert Veorr | 

vor ψεύστης + ὁ M; lies wohl οὐ ψεύστης ἦν uóvov * 30 có! aus τῶ Veorr 
5* 
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68 Epiphanius 

γλωσσόχομον, ἵνα ἀναπολόγητος ἢ διὰ φιλαργυρίαν τὸν ἴδιον δεσπό- 

την παραδοὺς εἰς χεῖρας ἀνϑρώπων. τίς 00V ὁ τούτου πατήρ, ὁ 

πρὸ αὐτοῦ ψεύστης ὑπάρχων, ἀλλ ἢ ὁ Κάϊν, οὗ μιμητὴς ὁ Ἰούδας; 
ἐχεῖνος γάρ, ψευσάμενος τῷ ἀδελφῷ oc ἐν AUS NAATNOE καὶ 

παρέπεισεν διὰ τοῦ ψεύδους xal ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἐν τῷ πεόίῳ ἐπάρας 
τὴν χεῖρα ἀπέχτεινεν. οὕτω καὶ ὁ Ἰούδας »τί ϑέλετέ μοις φησί 
»δοῦναι, καὶ ἐγὼ αὐτὸν παραδώσω ὑμῖν; « καί νὃν ἂν φιλήσω, αὐτός 
ἐστι, κρατήσατε αὐτόν«. καὶ ἐλϑὼν ὁ προδότης »χαῖρε Paßßi« ἔλεγε, 
τοῖς χείλεσι τιμῶν, καρδίαν δὲ πόρρω ἀπέχουσαν ϑεοῦ χεχτημένος. 

5. ρα γοῦν οὗτος ὁ Ἰούδας, πατὴρ αὐτῶν γενόμενος κατὰ τὴν 
ἀρνησιϑεΐαν καὶ moodootav, Σατανᾶς ὑπάρξας καὶ διάβολος οὐ τῇ 
φύσει, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ, υἱὸς γεγένηται οὗτος χατὰ μίμησιν τοῦ Καὶν 
τοῦ ἀνϑρωποκχτόνου τοῦ ψεύστου, ἐπειδὴ καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ πρὸ 
αὐτοῦ ψεύστης ἢν, οὐχὶ ὁ Adau ἀλλ᾽ ὁ διάβολος, οὗ τὴν μίμησιν 

ἔσχεν ἐν τῇ ἀδελφοχτονίᾳ καὶ μίσει καὶ φεύδει καὶ πρὸς ϑεὸν ἀντι- 

λογίᾳ, τῷ λέγειν, »μὴ φύλαξ εἰμὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου; οὐκ οἶδα ποῦ 
ἐστιν«" οὕτω καὶ ὁ διάβολος τῷ κυρίῳ φησί »μὴ δωρεὰν σέβεται 
Jo τὸν ϑεόν;« ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς ὁ διάβολος τῷ ψεύδει ἀπατᾷ τὴν 
Eva» καὶ τὸν ᾿Αδάμ, ἕτερα ἀνϑ' ἑτέρων λέγων καὶ φιλίαν προσποι- 
ητὴν ἐνδεικνύμενος, ὅτι »ἔσεσϑε ὡς ϑεοί, xci οὐκ ἀποθϑανεῖσϑες, τοῦ- 
τον μιμούμενος ὁ Kaiv προσχήματι φιλαδελφίας ἠπάτα τὸν ἀδελφὸν 
λέγων »διέλϑωμεν εἰς τὸ πεδίον. διὰ τοῦτο | xci ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
εἶπεν »0 μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, | οὗτος οὐ τετελείωται ἐν τῇ 
ἀγάπῃ, ἀλλὰ ἐκ τοῦ Keiv ἐστίν, ὃς ἀπέχτεινε τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ. 

καὶ διὰ τί αὐτὸν ἀπέκτεινεν; ὅτι ἦν πονηρὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ ἐζή- 
ÀAo6s τὰ ἔργα αὐτοῦ, ὅτι ἣν καλάς. οὕτω καὶ οὗτοι μᾶλλον φϑο- 

νοῦντες τῷ AA τῷ καλὰ ἔργα ἔχοντι, τὸν δὲ Kaiv τιμῶντες, πῶς 
οὐχ ἐλέγχονται, διαρρήδην τοῦ σωτῆρος λέγοντος καὶ ἀπότομον ἀπό- 
φασιν ὁρίζοντος αὐτοῖς ὅτι »ζητηϑήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης πᾶν 
αἷμα δίκαιον ἀπὸ Αβελ τοῦ δικαίου τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐκχεχυμένον ἕως 

4 vgl. Gen. 4, 8 — 6 Matth. 26, 15 — 7 Matth. 26, 48 — 8 Matth. 26, 49 
— 9 vgl. Matth. 15,8 (Jes. 99, 13) — 16 Gen. 4, 9 — 17 Hiob 1, 9 — 20 Gen. 
3,5.4 — 22 Gen. 4, 8.— 231f vgl. I Joh. 3, 15; 4, 18; 3, 12 — 29 Matth. 23, 35 

M 

9 0? - ΜΝ 4 ἐχεῖνος Corn.] ἐχεῦ V M 5 τοῦ nachgetragen Veorr | 

ἐξαγαγὼν αὐτὸν nachgetragen V corr 10 vor πατὴρ ein Buchstabe (0?) aus- 

radiert V corr 15 vor ψεύδει + τῷ M. nachgetragen V corr 21 προι! σχήματι, 

c ausradierb Veorr 94 ὃς ἢ öu VM 

13 

5,1 

t9 



Panarion haer. 38, 4, 11— 7, 2 (Kainiten) 69 

Ζαχαρίου τοῦ προφήτου, οὗ ἀπεχτείνατε μέσον τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 

ϑυσιαστηρίους καὶ τὰ iSc; | Ὁ 618 

6. Οὐκ ἄρα τοίνυν ὡς οὗτοί φασι διὰ γνῶσιν 0 Ἰούδας παρέδωκε 6,1 
τὸν σωτῆρα οὐδὲ οἱ Ἰουδαῖοι μισϑὸν ἔχουσι σταυρώσαντες τὸν κύριον, 

5 καίτοι γε διὰ σταυροῦ ἐχόντων ἡμῶν τὴν σωτηρίαν. οὔτε γὰρ παρέ- 
δωκεν αὐτὸν Ἰούδας, ἵνα γένηται ἡμῖν εἰς σωτηρίαν, ἀλλὰ κατὰ ἀγνοιαν 
καὶ ζῆλον καὶ φιλαργυρίαν ἀρνησιϑείας. κἂν TE γὰρ εἴποι ἢ γραφὴ ὃ 
τὸν Χριστὸν μέλλοντα σταυρῷ παραδίδοσϑαι ἢ κἂν εἴπῃ ἡ ϑεία 
γραφὴ τὰ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δι᾿ ἡμῶν ἐπιτελούμενα ἀτοπή- 

10 ματα, οὐ πάντως εὕροι ἂν τις ἡμῶν τῶν τὰ παράνομα πραττόντων 
ἀπολογίαν, τὴν τῆς γραφῆς. μαρτυρίαν προφέρων προϑεσπιζούσης 

ταῦτα ἔσεσϑαι. οὐ γὰρ ὅτι εἶπεν ἢ γραφὴ ποιοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐμέλ- 4 

λομεν ποιεῖν προεῖπεν ἢ γραφή, διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ πρόγνωσιν καὶ 

ἵνα ϑεὸς ἀγαθὸς ὑπάρχων, ἐπιφέρων δὲ τὴν ὀργὴν κατὰ τῶν ἁμαρτα- 
15 νόντων μὴ ὑποληφϑῇ πάϑει συνεχόμενος. ἡ γὰρ καϑ' ἑχάστου τῶν 5 

ἁμαρτανόντων παρὰ ϑεοῦ ὀργὴ οὐκ ἀπὸ πάϑους ὁρμᾶται: ἀπαϑὲς 
γὰρ τὸ ϑεῖον, ἐπιφέρει δὲ τὴν ὀργὴν κατὰ ἀνθρώπων οὐ πάϑει 
ληφϑὲν ἀγανακτήσεως οὐδὲ ὀργῇ ἡττηϑὲν καὶ χρατούμενον. | δείκνυσι Ὁ 218 

γὰρ τὸ ἀπαϑὲς ὁ ϑεός, προειπὼν ἡμῖν τὴν ἐσομένην χρίσιν καὶ τὴν 
90 δικαίαν παρ᾽ αὐτοῦ τιμωρίαν ‚Ywouevnv, ἵνα τὸ ἀπαϑὲς σημάνῃ τῆς 

ϑεότητος. προεῖπεν τοίνυν ἡ γραφὴ κατὰ πρόγνωσιν προασφαλιζο. 6 
μένη καὶ διδάσχουσα, ἵνα μὴ ἐμπέσωμεν εἰς ὀργὴν ἀνήκχεστον ϑεοῦ, 
τὴν οὐ πάϑει ὁρισϑεῖσαν οὐδὲ συμβαίνουσαν ἀπὸ ἥττης, ἀλλὰ 
δικαιότατα τοῖς τὴν ἁμαρτίαν | ἐχτελοῦσιν ἀνθρώποις προετοιμασϑεῖ- P282 

o5 σαν xol μὴ μετανοοῦσιν ἐὲ ἀληϑείας. 
7. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, οὐχ ὅτι εἶπεν ἡ ϑεία γραφή, 

ἐσταύρωσαν Ἰουδαῖοι καὶ παρέδωχεν ἰούδας τὸν σωτῆρα, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἔμελλεν παραδιδόναι “ούδας xai Ιουδαῖοι σταυροῦν, τούτου ἕνεχα 
προεῖπεν ἡ ϑεία γραφὴ ev τῇ παλαιᾷ διαϑήκῃ xal o κύριος ἐν τῷ 

80 εὐαγγελίῳ. CUTE οῦν οὐκ ἐν γνώσει tic ἐσομένης εὐεργεσίας τῷ 
κόσμῳ παραδέδωκε τὸν κύριον Ἰούδας, ὡς ἐκεῖνοι λέγουσιν, ἀλλ᾽ εἰδὼς 

μὲν ὅτι 0 αὐτοῦ δεσπότης ὑπῆρχεν, ἀγνοῶν δὲ ὅτι σωτηρία ἔσται τῷ 

ἘΦ 

182) 

14 vgl. Röm. 3, 5 

ΜΝ 

9 τὰ hineingeflickt V eorr 4 ot <M 15f xa9' ἕχαστον τῶν &uao- 

τανόντων nachgetragen V corr 15 &xaotov *) ἕχαστον V M 17 àv9oonov 

Pet.] ἄνϑρωπον VM 20 σημαίνη M 91 προασφαλιζομένη, noo vorgesetzt 

V corr 29 ἐν τῇ παλαιᾷ διαϑήχῃ nachgetragen V corr 
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70 . Epiphanius 

κόσμῳ. πῶς γὰρ ἂν εἴη σωτηρίας ἀνϑρώπον ἐπιμελόμενος 0 παρ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος ἀκούων »ἀπωλείας viog« καὶ τό »συμφέρει αὐτῷ, 
εἰ οὐχ ἐγεννήϑης xoi τό »ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὃ πάρει«ς καὶ τό »εἷς ἐξ ὑμῶν 
παραδώσει uec xai τό »0 ἐσϑίων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῇρεν xav 
ἐμοῦ πτερνισμόν«ς (ὡς ἔχει τὸ εὐαγγέλιον ἐχ προαγούσης μαρτυρίας 
τοῦ ψαλτηρίου) | καὶ (τό) »oVal δι᾿ o9 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα- 
Óíóocat«; αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰούδας περὶ ἑαυτοῦ τὸ πᾶν ὑπέφηνεν καὶ 

τὴν τῶν ἐπαινούντων αὐτὸν ἄνοιαν xoi (ap) ἑαυτοῦ ἤλεγξεν, εἰ καὶ 
ἄκων ἀλλ᾽ ὅμως μετὰ τὸ λαβεῖν τὸ τίμημα τὰ τριάκοντα ἀργύρια 
ὕστερον μεταμεληϑεὶς καὶ ἀποστρέψας τὰ ἀργύρια, ος κακόν Ti RE 

πραχώς, κακὸν μὲν ἑαυτῷ κακὸν δὲ xal τοῖς σταυρώσασιν». ὁ δὲ 
κύριος ἀγαϑὸν δι᾿ ἑαυτοῦ ἐπιτελῶν ἡμῖν vt xol τῷ κόσμῳ ξαυτὸν 
παραδέδωκεν, ἵνα γένηται ἡμῖν σωτηρία. ἄρα οὖν οὐχὶ τῷ Ἰούδᾳ 
τῷ προδότῃ ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, ἀλλὰ τῷ ἐλεήμονι σωτῆρι, τῷ 
τὴν φυχὴν ϑέντι ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἰδίων αὐτοῦ προβάτων, καϑὼς 
αὐτὸς εἶπε. πῶς γὰρ ὁ νομίσας ἀγαϑὸν ἐπιτελέσαι ὕστερον λέγει ὅτι 
»μεταμεμέλημαι παραδεδωχὼς αἷμα ἀϑῷονς καὶ ἀπέστρεψε τὰ ἀργύ- 

Qua, ads 7)v περὶ αὐτοῦ γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις »χαὶ ἀπέ- 
GTIEWE τοὺς τριάχοντα ἀργυροῦς, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου παρὰ 
τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλε, xol πάλιν ἐν ἄλλῳ προφήτῃ »εἰ δίκαιόν ἐστιν 
ὑμῖν, δότε τὸν μισϑόν μου ἢ ἀπείπασϑες, καὶ πάλιν ἐν ἄλλῳ προ- 
φήτῃ »καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, καὶ εἶπεν, 
κάϑες αὐτὸ εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ ἴδε εἰ doxıuov ἐστιν, ὡς ἐδοκι- 
μάσϑην ἀπὸ τῶν υἱῶν Iooanı«. | 

8. Καὶ πόσα ἔστιν ἀπὸ τῆς ϑείας γραφῆς συλλέγειν περὶ τῶν 
τελειωϑέντων ἐν τῷ κυρίῳ ἡμῶν, οὐ κατὰ τὴν Ἰούδα πρὸς τὸ ἀγα- 
ϑὸν ἐνέργειαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν (οὐ κατὰ ἀνάγκην ἀλλὰ ἐκ 
προαιρέσεως ἑαυτοῦ) παράδοσιν καὶ οἰκονομίαν τοῦ σταυροῦ ὑπὲρ τῆς 
ἡμῶν σωτηρίας. οἶδα δὲ εἰς πολὺν Ooyxov ἄγων τὰς μαρτυρίας, 

2 vgl. Joh. 17, 12 — Matth. 26, 24 — 8 Matth. 26,50 — Matth. 26, 21 — 

4 Joh. 13, 18 — 5 vgl. Psal. 40, 10 — 6 Matth. 26, 24 — 9 vgl. Matth. 27, 98 — 

15 vgl. Joh. 10,11 — 17 Matth. 27, 4. 8 — 18 vgl. Matth. 27,9 — 20 Sach. 

11, 128 — 52. Sach. 11, 120, 15 

M 

3 ἐξ nachgetragen Vceorr 6 (v0) * 8 «àv ἐπαινούντων αὐτὸν an Stelle 

von etwas anderem Veorr | (&p)* 14 σωτῆρι nachgetragen Veorr 16 ὕστε- 

oov + de, durchgestrichen V corr 19 éeoyvolllove, ı ausradiert V corr 
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Panarion haer. 38, 7, 2—39, 1, 1 (Kainiten u. Sethianer) "4 

ὡς λέγει πάλιν ἄλλος προφήτης »γενέσϑω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος 
καὶ τὴν ἐπισχοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος« x, ὃς »πρηνὴς γενόμενος 
ἐλάκησε μέσος καὶ ἐξεχύϑη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦς καὶ τὸ πέρας 
ἀγχόνῃ χρησάμενος T ἔδειξεν τὸ πᾶν τῆς αὐτοῦ σωτηρίας διολέσας, 

τῷ διαπεσεῖν τῆς ἐλπίδος χατὰ τὴν αὐτοῦ ATaxTov καὶ προπετῆ 

κατὰ τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐπιβουλὴν καὶ ἕνεκεν φιλαργυρίας ix ἀρ- 
γνησιϑείαν *' ὡς καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτῶν ἀριϑμὸν 
ΜΜατϑίαν κατέστησαν, λέγοντες »ap οὗ παρέβη Ἰούδας ἀπελϑεῖν εἰς 
τὸν τόπον τὸν lÓtovc. ποῖον δὲ τοῦτον ἀλλ᾽ ἢ ὃν ἀπεφήνατο αὐτῷ 
ὁ σωτὴρ | λέγων ὅτι ἐστὶν υἱὸς ἀπωλείας; οὗτος γὰρ ἀφωρίσϑη αὐτῷ 
τόπος ὁ τῆς ἀπωλείας, ἔνϑα ἔσχεν ἀντὶ μερίδος μερίδα καὶ ἀντὶ 

ἐπισκοπῆς ἀποστολικῆς τὸν τόπον τῆς ἀπωλείας. 
Περὶ τούτου δὲ ἱκανῶς ἔχειν τὰ εἰρημένα νομίσαντες καϑεξῆς 

πάλιν ἐφ᾽ ἑτέραν ἴωμεν, ὦ ἀγαπητοί, τὰ σκολιὰ πάλιν καὶ ϑηριώδη | 
xai ἰοβόλα διδάγματα ἀποχαλύπτοντες τῶν παρὰ ταῖς λοιπαῖς ἐξ 

ἐπιπλάστου διαβολικῆς ἐπιπνοίας τῷ κόσμῳ λύμης ἕνδεκα ἐμβεβοοντη- 
μένων. τῶν γὰρ τοιούτων τὴν γνώμην τῶν τοῦ χείρονος ὀρεγομέ- 
vor, ἐῳχυῖαν τῷ γένει τοῦ βουπρήστου κανϑάρου, ἀποχαλύψαντες 

οὐσᾶν τε ἐπιβλαβῆ ἐν τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει καταϑλάσαντες, ἐπὶ τὴν 
τῶν ἄλλων ἔρευναν τὸν νοῦν ἐπιβαλόμενοι τὸν ϑεὸν ἀρωγὸν ἐπι- 
καλεσώμεϑα, ὦ Χριστοῦ παῖδες. 

Κατὰ Σηϑιανῶν (0, τῆς δὲ ἀκολουϑίας λϑ. 
’ * [d - 2 

4. Σηϑιανοὶ πάλιν αἵρεσις ἑτέρα ἐστὶν οὕτω καλουμένη, οὐ παντα- 
= [7 c Z c ἘΞ - > ἥ 

χοῦ δὲ αὐτὴ εὑρίσκεται ovte ἡ πρὸ ταύτης y) τῶν Καϊανῶν λεγομένη 

1 Act. 1, 20 (Psal. 68, 26; 108, 8) — 2 Act. 1,18 — 8 Act. 1, 95 — 99 1 vgl. 

mit der Darstellung des Epiph. Ps. Tertulliar’ adv. omn. haer. 2  Filastrius haer. 3 

(schöpft aus Epiph.); Hippolyt refut. V 19—22 steht ferner 

M 

2 = wohl etwas ausgefallen, wie {σημαίνων ὅτι ἀπέϑαγνεν xaxQ ϑανάτῳ ὁ 

Ἰούδας ὃ | ὃς aus oc Vcorr ὡς M 4 T ἔδειξεν) lies wohl ἐφαίνετο (oder 

( éavtóv) . . . διολέσαντα) * 9 τῷ] τὸ M 7 » etwa ζόρμήν) * | ἀντ᾽ auf 

Rasur Veorr | εἰς τὸν auf Rasur Veorr | αὐτῶν U] αὐτὸ VM 10 οὗτος U] 

οὕτως VM 11 vor ἔνϑα ein οὗ durchgestrichen Veorr 19 τὸν nachgetragen 

V eorr 18 lies τούτων * 15 διδάγματα] δήγματα, δή auf Rasur V corr 

16 ἐπιπνοίας Ἢ ἐπινοίας VM 21 Unterschrift χατὰ Καϊανῶν VM 99 Über- 

schrift xarà Σηϑιανῶν ἐννεακαιδεχάτη ἡ καὶ 29. V Μ 24 δὲ nachgetragen Veorr | 
c ταύτης ἣ τῶν angeflickt V eorr 
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72 Epiphanius 

τάχα δὲ ἤδη xai αἱ πλείους τούτων ἐξερριξώϑησαν ἐκ τοῦ κόσμου. 

τὸ γὰρ οὐκ ἐκ ϑεοῦ ὃν οὐ σταϑήσεται, ἀλλὰ καιρῷ μὲν ἀκμάζει, εἰς 

τὸ παντελὲς δὲ διαρκῶς οὐχ ἐμπαραμένει. τάχα δὲ οἶμαι ἐν τῇ 
τῶν Αἰγυπτίων χώρᾳ συντετυχηκέναι καὶ ταύτῃ τῇ αἱρέσει (οὐ γὰρ 
ἀχριβῶς τὴν χώραν μέμνημαι, ἐν ἢ αὐτοῖς συνέτυχο»)" xal τὰ μὲν 
κατὰ ἱστορίαν φύσει αὐτοψίᾳ περὶ ταύτης ἔγνωμεν, τὰ δὲ ἐκ συγ- 
γραμμάτων d αὐτῆς ἐμάϑομεν. 

Οὗτοι γὰρ οἱ “Σηϑιανοὶ ἀπὸ Σὴϑ' τοῦ υἱοῦ τοῦ Adan σεμνύνονται 

τὸ γένος κατάγειν αὐτόν τε δοξαϊζουσι καὶ εἰς αὐτὸν πάντα ὁσαπερ 
ἀρετῆς εἶναι * ἀναφέρουσι, TA τε τῆς ἀρετῆς τεχμήρια καὶ δικαιοσύ- 
νης καὶ ὅσα τοιαῦτα ὑπάρχει. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ Χριστὸν αὐτὸν 
ὀνομάζουσι καὶ αὐτὸν εἶναι τὸν Ἰησοῦν διαβεβαιοῦνται. διδάσκουσι 

δὲ αὐτῶν τὴν διδασκαλίαν οὕτω, ὅτι, φησίν, ἐξ ἀγγέλων γεγένηται τὰ 
πάντα xci οὐχ ἐκ τῆς ἄνω δυνάμεως. 

2. Οὗτοι γὰρ συνῳδὰ λέγουσι τῇ πρώτῃ αἱρέσει τῶν Καϊανῶν 
xarà τοῦτο τὸ μέρος" γεγενῆσϑαι ἐξ ὑπαρχῆς εὐϑὺς δύο ἀνθρώπους 
καὶ ἐκ τῶν δύο εἶναι τὸν Καὶν xci τὸν ᾿Αβελ, περὶ τούτων Te στα- 
σιάσαντας τοὺς ἀγγέλους εἰς (πόλεμον πρὸς» ἀλλήλους ἥκειν, οὕτω 
τὲ πεποιηκέναι ἀποκτανϑῆναι τὸν AfsA ὑπὸ τοῦ Kir jv γὰρ ἡ στά- 

σις τοῖς ἀγγέλοις ἀγωνιζομένοις περὶ τῶν γενῶν τῶν ἀνϑρώπων, * 

τούτων τῶν δύο, τοῦ γεγεννηχότος τὸν Kaiv καὶ τοῦ γεγεννηκότος 
τὸν ᾿Α4βελ. χεκρατηχέναι δὲ τὴν ἄνω δύναμιν, ἣν ητέρα φάσκουσι 
καὶ Θήλειαν" δοκεῖ γὰρ αὐτοῖς εἶναι καὶ μητέρας ἄνω καὶ ϑηλείας καὶ 

ἄρρενας, ὀλίγου δὲ δεῖ χαὶ συγγενείας καὶ πατριαρχίας λέγειν. 

8ff vgl. unten c. 8, 5; S. 74, 15ff u. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 de 

Christo autem sic sentiunt, ut dicant illum tantummodo Seth et pro ipso Seth 

ipsum fuisse — 15 vgl. haer. 38, 2, 6f; II 65, 1f — 16—24 vgl. Ps. Tertullian 

a. a. O. hweus perversitatis docirina haec est: duos homines ab angelis constatutos, 

Cain et Abel. propter hos magnas inter angelos contentiones et discordias extitisse 

Filastrius haer. 3; S. 2, 251 Marx quod duobus creatis hominibus initio et angelis 

in dissensione constitutis tenuit virtus in coelo feminea; apud eos enim masculi et 

feminae, dii deaeque esse putantur — 23 zu Θήλειαν vgl. Hippolyt refut. V 19, 14; 

S. 119, 5 Wendland γέννημα Θηλείας 

M 

4 περὶ αὐτῆς ἐμάϑομεν durchgestrichen Veorr<M 92:6 *]ó VM. 10x etwa 

(doxet) Pet. 18 {πόλεμον πρὸς» * 19 nach ὑπὸ τοῦ Καὶϊν + ἀποχτανϑῆγαι 

τὸν Kaiv μόνον, durchgestrichen Veorr 20 x etwa (στασιαζόντων) * 24 ἄἀρ- 

σενας V | δεῖ ἢ δεῖν V M | 
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Panarion haer. 39, 1, 1—3, 1 (Sethianer) 73 

2 Y 3 , | , c L \ , , - [c 
ἐπεὶ ovr χεχράτηχε, φασίν, ἡ ητηρ xai Or Asus καλουμένη, yvovoa occ 
2 ! Ἂς , πε 
ἀπέχτανται Αβελ, ἐνθυμηϑεῖσα ἐποίησε γεννηϑῆναι τὸν Σὴϑ' καὶ ἐν. 
τούτῳ ἔϑετο τὴν αὐτῆς δύναμιν, [καὶ] καταϊβαλοῦσα ἐν αὐτῷ σπέρμα 
τῆς ἄνωϑεν δυνάμεως καὶ τὸν σπινϑῆρα τὸν ἄνωϑεν πεμφϑέντα εἰς 
πρώτην καταβολὴν τοῦ σπέρματος καὶ συστάσεως. καὶ εἶναι ταύτην 
σύστασιν τῆς δικαιοσύνης καὶ ἐκλογὴν σπέρματος καὶ γένους, ὅπως 

διὰ τῆς τ(οιλαύτης συστάσεως καὶ τούτου τοῦ σπέρματος καϑαιρεϑῶσιν 
at δυνάμεις τῶν ἀγγέλων τῶν τὸν κόσμον πεποιηκότων καὶ τοὺς 
δύο ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρώπους. διὰ ταύτην oov τὴν αἰτίαν xoi τὸ γένος 
τοῦ Σὴϑ' ἀφορισϑὲν ἐντεῦϑεν χατάγεται, ἐκλογῆς ὃν καὶ διακεκχριμέ- 
νον τοῦ ἄλλου γένους. προβαινόντων γὰρ τῶν καιρῶν, φασί, 
ὁμοῦ ὄντων τῶν δύο γενῶν, τοῦ τε Kaiv καὶ τοῦ Αβελ, εἰς τὸ αὐτό 
(TE) συνελϑόντων διὰ κακίαν πολλὴν καὶ ὁμοῦ μιχϑέντων, ἀποβλέ- 
waoa ὴ πάντων Μήτηρ καϑαρὸν τὸ σπέρμα τῶν ἀνϑρώπων ἠβου- 

λήϑη ἀπεργάσασϑαι, cc προεῖπον, διὰ τὸ τὸν 4βελ ἀπεκτάνϑαι, καὶ 

τοῦτον τὸν Ind ἐξελέξατο καὶ καϑαρὸν ἔδειξεν xoi ἐν τούτῳ τὸ 
σπέρμα μόνῳ τῆς αὐτῆς δυνάμεως καὶ καϑαρότητος χκατέϑετο. 

3. Ἰδοῦσα δὲ πάλιν πολλὴν ἐπιμιξίαν καὶ ἄτακτον ὁρμὴν τῶν 
ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων, εἰς μῖξιν τῶν δύο γενῶν ἐλϑόντων, 
καὶ συστάσεις τινὰς γενῶν τὴν αὐτῶν ἀταξίαν ἐμποιήσασαν, πορευ- 
ϑεῖσα πάλιν ἡ αὐτὴ δι|ήτηρ te καὶ Θήλεια κατακλυσμὸν ἤνεγκε καὶ 
ἀπώλεσε πᾶσαν στάσιν ἀνθρώπου παντός (rc) γένους ἐναντίου, ἵνα 

1—11 vgl. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 ob hane causam llam virtutem. quae 

super omnes virtutes esset quam matrem pronuntiant, dum Abel interfectum dicerent, 

voluisse concipi et nasci hunc Seth loco Abelis, ut evacuarentur angel? 4llà qui duos 

priores illos homines condidissent, dum hoc semem mundum oritur et nascitur 

Filastrius haer. 3; S. 3, 3ff Marx quod pervidens inquit mater, quia occisus est Abel 

dustus, cogitavit ut pareret vwustum Seth, in quem. et collocavit magnae virtutis 

spiritum, ut possint destrui, inquit, virtutes inimieae — 4 zu σπινϑὴρ vgl. Hip- 

polyt refut. V 19, 6; S. 117, 16 Wendland u. V 19, 14; S. 119, 5ff — 18—8. 74, 8 Ps. 

Tertullian a. a. O. permixtiones enim. dicunt angelorum et hominum iniquas fwisse, 

ob quam causam. dllam virtutem, quam sicut diximus pronuntiant matrem, ad 

vindictam. etiam. cataclysmum inducere, ut et «llud permixtionis semen tolleretur. et 

hoe solum. semen quod esset purum «ntegrum custodaretur 

M 

3 [xai] * | καταβαλοῦσα Corn. χαταλαβοῦσα V M | αὐτῷ ἢ αὐτῆ V M 

7 τ(οιδαύτης * 10 ἐντεῦϑεν-“,Μ 11 γὰρ Ἴ δ VM 18 (ve) * 17 σπέρμα *, 

vgl. Ζ. 8] γένος V M. spiritum Filastrius | χαϑαϑαρότητος V 22 lies ἀνϑρώ- 

πῶ, wel. 5. τῇ, lo | (es) * 

4 
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74 Epiphanius 

- x > - Ἁ [4 

δῆϑεν τὸ χαϑαρὸν γένος τὸ ἀπὸ τοῦ 7% καὶ δίκαιον μόνον μείνῃ 
, , ^ BJ} - - 

ἐν χοσμῳ, εἰς σύστασιν τοῦ ἀνωϑεν γένους TE xoi σπινϑῆρος τῆς 
7: » * 2 Α ’ GEN * N ^ 

δικαιοσυνῆς. ἔλαϑον δὲ αὑτὴν παλιν οἱ ἄγγελοι καὶ εἰσέδυσαν τον 
, ” - > - 2 - 

Χὰμ εἰς τὴν κιβωτὸν, ovra τοῦ αὐτῶν σπέρματος. ὀχτὼ γὰρ ψυχῶν 
- - ’ , - - * 5 - - 

σωϑεισῶν ἐν τῇ τότε λαργαχι τοῦ Νῶξ ἑπτὰ μὲν εἶναι τοῦ καϑαροῦ 
, x * 3 \ - » ’ c , 

γένους φασί, τὸν δὲ ἕνα εἶναι τὸν Χὰμ τῆς ἄλλης Óóvrausoc ὑπαρ- 
a - , € \ ^ > 

xovra, ὧν εἰσδῦναι λαϑοντα τὴν ἄνω Mnrioa. ὑπὸ τῶν ἀγγέλων 
- [42 2 - , 

δὲ τὸ τοιοῦτο συσχευασϑὲν οὕτως ἀποτελεσϑῆναι᾽ ἐπειδὴ yao, φασίν, 
r [2 “2 2 - b) 

ἔγνωσαν oi ἄγγελοι ὅτι μέλλει πᾶν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπαλείφεσϑαι 
ἐν τῷ κατακλυσμῷ, πανουργίᾳ τινὶ τὸν προξιρημένον Χὰμ εἰς δια- 

-€ 2 2 - - 

τήρησιν τοῦ ὑπ αὐτῶν κτισϑέντος γένους τῆς κακίας παρεισέβαλον. 
\ , N U 2 EY ? καὶ ἐκ τούτου λήϑη καὶ πλανὴ περὶ τοὺς ἀνϑρώπους xai ἄτακτοι 

ς , ῥ > , 
φοραὶ ἁἀμαρτηματῶν xai πολυμιξία καχίας ἂν τῷ x00uo γεγένηται. 

\ Ω ς , M 2 - - 2 3 

καὶ οὑτῶς 0 κύσμος εἰς TO ἀρχαῖον τῆς ἀταξίας | αὐϑις ἀνέχαμψεν 
S " - c > = 59 - DER 

καὶ ἐνεπλήσϑη χαχῶν ὡς ἐξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ. ano δὲ 
- 4* M ? \ M \ L € ' 3 

τοῦ Σηϑ' χατὰ σπέρμα xol xara διαδοχὴν γένους 0 Χριστος NAdev 
2 A! 2 - > Ἁ > M] - — , 

αὐτὸς [noovc, οὐχὶ xata γέννησιν ἀλλα ϑαυμαστῶς ἐν τῷ xoouo 
, o > 2 Α € x € , \ \ - b] , 

πεφηνώς, oc ἔστιν avvoc ὁ Zn o τοτὲ xol [Χριστος) νῦν ἐπιφοιτη- 
- - ) > - 2 

σας τῷ γένει τῶν ἀνϑρώπων, ἀπὸ τῆς Μητρὸς ἄνωϑεν ἀπεσταλ- 
μένος. 

Y € , [4] - , m ^ Fr 

4. Ταῦτα ravra ovro γεγενῆσϑαί φασιν ἐχεῖνοι. μῶρα δὲ xoi | 4,1 0526 | 
2 “- - , 

ἀδρανῆ καὶ κενοφωνίας ἔμπλεα và τοιαῦτα κηρύγματα, oc παντί τῳ 
cn 2 \ , > c ς ) \ 

δῆλον ἐστιν. οὐ γὰρ δύο ἄνϑρωποι ἐπλάσϑησαν, ἀλλὰ εἷς ὁ Adau 
\ D B [e M » 

καὶ ἐκ τοῦ Αδὰμ o τε Kaiv καὶ 4βελ xol Σήϑ' καὶ οὐχέτι ἐκ δύο 
> P P] PEE C 3 c - - - - Ω 

ἀνθρώπων, ἀλλ ξξ ἕνὸς ἃ tog τοῦ χαταχλυσμοῦ, τῶν γενῶν oàÀov 

9—11 Ps. Tertullian adv. omn. haer. 2 sed enim vllos qui seminis ellos priorts 

institwissent, occulte et latenter et ignorante illa matre virtute cum llis octo anı- 

' mabus in arcam. misisse etiam. semen Cham, quo semen malitiae non periret, sed 

cum celeris conservatum et post cataclysmum terris redditum. exemplo ceterorum 

excresceret et effunderetur et totum. orbem et impleret et occuparet — 4 vgl. I Petr. 3, 20 

— 15ff vgl. zu 1, 4; S. 72, 11 ff u. Filastrius adv. haer. 3, 3; S. 3, 6ff Marx de Seth 

autem ipso Christum deum genus deducere aiunt. quidam autem. ex eis non solum 

genus de eo deducere, sed etiam ipsum Christum esse adserunt atque opinantur — 

18 vgl. den Gedanken des wiederkehrenden Christus bei den Ebionäern haer. 

5105 Sy. a IE 359 11} 

M 

5 μὲν auf Rasur Veorr 17 vorxatà--và M 18 [Χριστὸς] 25 * etwa 

(τὰ γένη τῶν ἀνθρώπων) * 958 τῶν γενῶν — χαταχλυσμοῦ — M 

3 

i 

2 
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Panarion haer. 39, 3, 1—5, 4 (Sethianer) 0 

=) x , u — , > \ \ 

(Ex) τοῦ Adau EXovrov τὰς ξαυτῶν συστάσεις ἐν TO X00UD. ἀπὸ de 
- - - - , - > , 2 

τοῦ κατακλυσμοῦ ἐκ τοῦ Νῶε πάλιν, τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, καὶ οὐχ 
2 , 2 ’ 2 3 2 NC - - - \ Ly 

ἐκ διαφορῶν ἀνϑρώπων, ἀλλὰ ἀπὸ évoc τοῦ ΝΝΩε τοῦ κατὰ διαδοχὴν 
> - ? = > , 

EX σπέρματος τοῦ Σὴϑ' πᾶν γένος τῶν ἀνθρώπων, ovx sig δύο διαι- 
, > \ 3593. x \ - * € > - \ 

ρούμενον, ἀλλὰ εἰς Ev γένος. ἀφ᾽ οὗπερ καὶ Nwe καὶ » αὐτοῦ γυνὴ 
x ’ \ Irr » m = 

καὶ Σήμ, Χὰμ καὶ Tape}, oi τούτου παῖδες, καὶ τρεῖς. γυναῖχες τῶν 
> - BER E \ p , 355.122. \ 

αὐτοῦ παίδων ἀπὸ τοῦ Σὴϑ' τὸ γένος κατάγουσι πάντες καὶ οὐχὶ ἀπὸ 
, 2 , - x 

δύο ἀνθρώπων τῶν» ur γενομένων χατὰ τὴν τούτων μυϑοποιίαν. 
, , ’ 2 2777 , 2 52 

9. Βίβλους δέ τινας συγγράφοντες ἐξ ὀνόματος μεγαλῶν ἀνδρῶν, 
2 , * \ A] . 3 , » \ 

ἐξ ὀνόματος uiv IN ἑπτὰ λέγουσιν εἶναι βίβλους, ἄλλας δὲ βίβλους 
> τ 9 - > Io 2 , 

ἑτέρας Αλλογενεῖς οὕτω καλοῦσιν, ἄλλην δὲ ἐξ ὀνόματος Αβρααμ, 
C 2 , , 5 ? 
ἣν καὶ ἀποκάλυψιν φασχουσιν εἶναι, πάσης xaxiac ἔμπλεον, ἑτέρας 

^ 2 , - Ν 

δὲ ἐξ ὀνόματος τοῦ Μωυσέως καὶ ἄλλας ἄλλον. εἰς μωρίαν δὲ 
a \ - - , - , [d 

πολλὴν τὸν νοῦν ἑαυτῶν χαταγοντες γυναῖχα τινα 2oalav λέγουσιν 
E - , [6 > \ , N \ 

εἶναι τοῦ 20. 00a δέ μοι, ἀγαπητέ, τὴν τούτων ἄνοιαν, ἵνα κατὰ 
’ , - - > - 

πάντα τρόπον χαταγνῷς τῆς αὐτῶν δραματουργίας καὶ μυϑώδους 
’ ? p EY » 

ματαιοφροσύυνῆς xol ἐπιπλαστου ληρολογίας. εἰσὶ μὲν | γὰρ ἄλλαι 
’ Ξ N [d -- > 

τινὲς αἱρέσεις, αἵτινες δύναμίν τινα εἶναι λέγουσιν, ἣν καλοῦσιν ὁνο- 
- € > » , 

μαζσ)τικῶς ὡραίαν᾽ τὴν παρ ἄλλοις τοίνυν νομιζομένην δυναμιν 
‘o , , € = - x N 9 , 

Qoaíav TE καλουμένην οὗτοι γυναῖκα τοῦ nd λέγουσιν. οϑεν δυνα- 

9—13 Bücher auf den Namen des Seth vgl. bei den »Gnostikern« haer. 

26,8,1; 1284, 13 u. haer. 40,7, 4 Hippolyt refut. V 22; S. 124, 28 Wendland εἰ δέ τις 

ὅλην τὴν xav αὐτοὺς πραγματείαν βούλεται μαϑεῖν, ἐντυχέτω βιβλίῳ ἐπιγραφομένῳ 

Παράφρασις Σήϑ' — zu ᾿ἡλλογενεῖς vgl. haer. 40, 2, 9; S. 82,18; Erklärung des 

Namens haer. 40, 7, 1 u. 4; dazu auch oem vita Plot. e. 16 ἀποχαλύψεις 

τε προφέροντες... AAAoysvoUg — ἀποχάλυψις Aßoadu wohl nicht zusammen- 

fallend mit der slavisch erhaltenen Abrahamapokalypse, vgl. Schürer, Gesch. d. jüd. 

Volkes4 III 9901 — über Mosesbücher vgl. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes III 302 

— 14 “Ὡραία vermutlich Sehreibfehler für Νωρέα, vgl. Irenaeus adv. haer. I 30, 9; 

I 236 Harvey (Ophiten) post quos — Kain u. Abel — secundum providentiam Pruniei 

dieunt generatum, Seth, post Noream; ex quibus reliquam multitudinem | homanum 

generatam dicunt u. die nachfolgende Bemerkung über die anderen Hüresien (gemeint 

ist dabei wohl die Νωρία der »Gnostiker« haer. 26, 1, 84, 1275, 15. 18 u. 276, 9 ff) 

M 

1 (&) * 9 rob? nachgetragen Vcorr 10 μὲν] δὲ M | λέγουσιν *] 
λέγοντες VM 11 ἑτέρας wohl verderbt; lies vielleicht ἑπτὰ *, nach haer. 40, 7, 4; 

S. 88, 111 12 ἔμπλεων, o aus o Veorr 14 nach yvvoixa Rasur von 2—3 Buch- 
staben V 188 óvoua(cytixüc Dind. 90 οὗτοι] οὕτω V 

9,1 
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76 Epiphanius 

3 , » Ἁ 

μεϑά ve ἀποδεῖξαι, ὡς ἴστε, ἀγαπητοί, καὶ φύσει ἀνϑρῶπον τὸν Σὴϑ 
, : ” 

καὶ οὐχὶ ἄνωϑέν τι] παρηλλαγμένον λαβόντα, ἀδελφόν τε ovra φύσει P287 
= δὰ » CN \ - ? , 

τοῦ Kaiv xci Αβελ ἐξ ἑνὸς πατρὸς καὶ μιᾶς. u5vooc. »tyro Yao« 
, LY M Ἂς > - - x 

φησίν »Adau Eva τὴν γυναῖχα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἕτεχε τὸν 
E DONT) D. [7 ’ ᾿Ξ 

Kaive, καὶ ἐπέϑετο αὐτῷ ovoua Kaiv, ὁπερ ἑρμηνεύεται κτῆσις, λέγων 
> , aN 3 , - ^ [4 \ \ » » 

»ἐχτησάμὴην viov διὰ κυρίου ϑεοῦς. καὶ παλιν (xara) vov AfsA »&yvo 
i! » Ν ἜΣ 2 - - ^ , 

᾿Δδὰμ Evav τὴν yvvaixa αὐτοῦ xol συλλαβοῦσα ἕτεχεν υἱὸν καὶ ixa- 
Lh] γ 2 - ^ x ' x b! 2 = 

120€ τὸ 0voua αὐτοῦ Αἴβελ«κ. xoi μετὰ πολλὰ μετὰ To anodaveiv 
» > 1 » ji 2 - - 

τὸν Αθελ »xai ἔγνω Adau Eva» τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα 
D N , E ar 2 — , 9 ’ 

ἔτεκεν viov, καὶ ἔχαλεσε TO ονομα αὐτοῦ Σῆϑι, oxso ἑρμηνεύεται 
2 Q. 225, J c ᾿ , 2 vr a 2/0, 
àvvaAAayg »αἀνέστησεν γὰρ uot o ϑεὸς σπέρμα ἀντὶ AA, ον amé- 

Hn. 1 , \ - , b) , c 

xteive Kaive. vo δέ »éxvgoaugv διὰ ϑεοῦς xal »ἀνέστησέν μοι o 
, 3 i! , , A- 

ϑεός« ἕνα ϑεὸν δείκνυσι τὸν πάντων ποιητὴν καὶ δότην τῶν ysysv- 
N Ω * € γ us o en LY € , 

γνημένων. οτε δὲ οὗτοι ἔσχον γυναῖκας, o τε] Καὶν xoi o Σηϑ, 
- c M! ” [2 > , , 

δῆλον" o yao Aßer νεώτερος ἀπεχτανϑή, μηδέπω ynuac. 

0. ὡς δὲ ἐν τοῖς ]ωβηλαίοις ευρίσχεται, τῇ καὶ λεπτῇ [ενέσει 
A! 2 , - - - LER EY - ' 

καλουμένῃ, καὶ τὰ orvouata τῶν γυναιχῶν τοῦ τε Kaiv xoi τοῦ Ind 
ς \ ’ , € - 

n βίβλος περιέχει, ἵνα xarà πάντα τρόπον οὗτοι χαταισχυνϑῶσιν ot 
M P - , , - , x , 

τοὺς μύϑους τῷ βίῳ ῥαψῳδήσαντες. τοῦ γὰρ ᾿Αδὰμ γεννήσαντος 
Α > , , > = “- 2 - - 

υἱοὺς xai ϑυγατέρας ἀναγκὴ γέγονε xav ἐχεῖνο καιροῦ ἀδελφαῖς ταῖς 
od = 2 3 ’ \ - 

ἰδίαις συναφϑῆναι τοὺς παῖδας οὐ γὰρ ἣν παράνομον τὸ τοιοῦτον. 
3 4 ΣΤΟΝ ς E c 

ἐπεὶ μηδὲν ἕτερον γένος ἣν. xoi γὰρ xol αὐτὸς Oc ἔπος εἰπεῖν O 
DEREN ΕΣ A \ Ὁ Ns > = 4 > 
Adau τῇ ἰδίᾳ ϑυγατρὶ σχεδὸν τῇ ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ | ὀστέων 

’ P - - M 

πλασϑείσῃ συνήφϑη, xarà συζυγίαν αὐτῷ ἐκ ϑεοῦ πεπλασμένῃ, καὶ 
2 3 , , ’ ς x P. = 

οὐκ ἣν παράνομον. οἵ TE τούτου υἱοὶ συνηφϑησαν, o μὲν Kaiv τῇ 
> - - , x Ω , c xy. , C N 
ἀδελφῇ τῇ μείζονι Davn ovvto καλουμένῃ, ὁ δὲ £350 τρίτος υἷος μετὰ 

\ PI 4 - N 2 - 2 -29 - , 

vov AsÀ γεννηϑεὶς τῇ λεγομένῃ avrov ἀδελφῇ ALovoa. yeyovaot 
ὟΝ > \ Sale) [d c , 2 

δὲ τῷ Adau καὶ ἄλλοι υἱοί, Oc ἡ λεπτὴ Γένεσις περιέχει, ἐννέα μετὰ 
M - ’ € 5 > - * » ^ 

τοὺς τρεῖς τούτους, ὡς εἶναι αὐτῷ δύο uiv ϑυγατέρας, ἄρρενας δὲ 

3 Gen. 4,1 — 6f vgl. Gen. 4, 2 — 9 Gen. 4, 25 -- 16ff vgl. lib. Jub. 

4, 9ff Littmann — 25f vgl. lib. Jub. 4, 9 u. 11 Littmann (Σ αυὴ heißt hier Awan) 

— 27ff vgl. lib. Jub. 4, 10 Littmann 

M 

1 ze] lies δὴ Ὁ * | ἀγαπητοί am Rande nachgetragen V corr 9 te] de V 

5 χτῇσις *] χείσις VM 6 (xavà) * 9 nach AßeA ein kleines Wort aus- 

radiert V 13 δείχνυσι Corn.] δεικνύουσι V M 13f γεγεννημένων Dind. Óh.] 

γεγενημένων V M 16 λεπτογενέσει V 22% ἐπεὶ — γένος ἦν am Rande nach- 

getragen V eorr 29 δὲ oben drüber V corr 

5 

1 

ιῷ 
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Panarion haer. 39, 5, 4—8, 2 (Sethianer) ὙΠ 

, 3 - 

δώδεκα, ἕνα μὲν anoxtavdevra, ἕνδεκα δὲ περιλειφϑέντας τῷ βίῳ. 
a * \ , \ or > - , - , N , 

ἔχεις δὲ xai τουτῶν τὴν ἕμφασιν Ev τῇ Τενέσει τοῦ xoouov xai ztQo- ὃ 
’ \ - [4] > 

tu βίβλῳ παρὰ Μωυσῇ, οὕτω φασκούσῃ »καὶ ἔζησεν Adau ἔτη Evva- 
, , \ 2 

κόσια τριάκοντα, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, καὶ ἀπέϑανεν«. | P288 
7. Πλατυνϑέντων δὲ τῶν ἀνϑρώπων xoi τῆς γενεᾶς τοῦ Adau 

ἐπεχτεινομένης ἡ ἀχρίβεια ἡ κατὰ τὸν γάμον τὸν σεμνὸν ἐπλατύνετο 
καϑεξῆς προβαίνουσα. καὶ ἐπείπερ γεγόνασι παῖδες τῷ Adau καὶ 
παῖδες παίδων, ϑυγατέρες δὲ ἐκ τούτων χατὰ διαδοχὴν γένους ἐγεν- 
»ήϑησαν, λοιπὸν οὐχέτε τὰς ἑξαυτῶν ἀδελφὰς πρὸς γάμον ἤγοντο, 
ἀλλὰ εἰς εὐνομίαν κατέστη καὶ πρὸ τοῦ διὰ Πωυσέως ἐγγράφου νό- 

μου ὃ κατὰ τὸν σεμνὸν γάμον ϑεσμὸς καὶ ἐκ τῶν πατραδέλφων 

αὐτῶν τὰς γαμετὰς ἑαυτῶν ἤγοντο. καὶ οὕτως πλατυνομένων ἄρτι 
τῶν ἀνθρώπων συνεμίγη τὰ δύο γένη, τοῦ τε Καὶν πρὸς τὸ γένος 

τοῦ Σὴϑ' καὶ τοῦ Σὴϑ' πρὸς ϑάτερον, καὶ τὰ ἄλλα τῶν υἱῶν τοῦ 
Adau γένη. ἐντεῦϑεν λοιπὸν τοῦ κατακλυσμοῦ ἄρδην τὸ πᾶν τῆς 
στάσεως τῶν ἀνϑρώπων ἀπολέσαντος διαπεφύλακται μόνος Νῶε 
εὐρὼν χάριν παρὰ τῷ ϑεῷ, δίκαιος εὐρεϑεὶς àv τῇ κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 
γενεᾷ. λάρνακα δὲ κατὰ τὰ ἤδη πρότερον ἡμῖν εἰρημένα κατεσχεύασεν 
ἑαυτῷ ἐκ προστάγματος ϑεοῦ, ὡς ἔχουσιν ai ἀληϑιναὶ γραφαί, ἐν ἢ 
πη κα 7 αὐτὴ φάσκει τῆς ἀληϑείας βίβλος αὐτὸν» τὲ χαὶ τὰς | 

προειρημένας ἅμα αὐτῷ ἑπτὰ ψυχάς, φημὶ δὲ τήν te ἰδίαν σύξυγον 
καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς γυναῖχάς τε τούτων ὁμοίως τρεῖς. ἔκ τούτου 
δὲ λείψανα γεγενῆσϑαι τῆς xarà τὸν ἄνϑρωπον συστάσεως ἐν xoouo 

, cU 34 ἡ p C 3 1 D UN. 

παλιν ἡ ἀλήϑεια συνίστησιν. οϑεν κατὰ γενεὰν προβαινόοντῶν * καὶ 

χατὰ διαδοχὴν υἱοῦ πατέρα διαδεχομένου εἰς γενεὰς πέντε ὁ αἰὼν 
ἐλήλακεν. 

8. Καὶ γέγονεν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἢ τῆς Βαβυλῶνος κτίσις Ev 
τῇ τῶν “Δοσυρίων γῇ καὶ ὁ v αὐτῶν οἰκοδομηϑεὶς τότε πύργος. 
n0av δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρόν, ὡς ndn àv ταῖς πρότερον αἱρέσεσι 
διηγησάμην κατὰ τὸν εἱρμὸν τῶν ἄνω μοι γενεῶν πραγματευϑεισῶν, 
οἱ παντὲς ἑβδομήχοντα δύο ἀνόρες vov ἀριϑμον, ἀρχηγοί τε καὶ χεφα- 

3 vgl. Gen. 5, 3—5 --- 18 1 vgl. Gen. 6,14; 7, 7 — 20f vgl. I Petr. 3, 20 -- 

97 ff vgl. haer. 2, 8; 1175, 18} u. die weiteren dort angeführten Stellen 

M 

1 dexadvo V 12 ἄρτι auf Rasur Veorr 13 ovveulyn] συν durchgestrichen V eorr 

ἐμίγη M 16 συστάσεως M; vgl. S. 73,22 20 διασεσῶσϑαι aus dıaasosworau.V corr 

21 ἅμα αὐτῷ *| αὐτῶ ἅμα V M. | δὲ Corn] τε VM | σύζυγον, v ausradiert 

Veor 922 ὁμοίως τρεῖς am Rande nachgetragen Veorr 24 κα (τῶν χαιρῶν) ἢ 

1,1 

2 
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λαιωταί, τοῦ uiv Χὰμ γένους τριάκοντα δύο καὶ vov Ιάφεϑ' δεκα- 
πέντε, τοῦ δὲ Σὴμ εἰκοσιπέντε. καὶ οὕτως ὁ πύργος καὶ ἡ Βαβυλὼν 
ἐγένετο. ἐκ τούτου διεσπάρησαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν φυλαί τε καὶ 
γλῶσσαι. καὶ ἐπείπερ οἱ ἑβδομήκοντα δύο (of) τότε τὸν πύργον 
οἰκοδομοῦντες ταῖς γλώσσαις διεσχεδάσϑησαν, συγχυϑέντες καὶ ἀπὸ 
μιᾶς ἧς ἤδεισαν *, E ἐκ ϑεοῦ βουλήσεως. ἄλλος ἄλλην 

ἐσχήκασιν. ἐξ ὧνπερ καὶ μέχρι δεῦρο ἡ σύστασις τῶν λαλιῶν ἐνέ- 
στηχεν, ὥστε «τῷ) βουλομένῳ | ἔνεστιν εὑρεῖν ἕχαστον ἀρχηγὸν 

ἑκάστης γλώσσης, ὡς Toy] v]àv μὲν τὴν Μλληνίδα ? ἐσχεν, ἐξ 00780 καὶ 

Ἴωνες χέχληνται, oi τὴν παλαιὰν γλῶσσαν τῶν Ἑλλήνων ἔχοντες, 

Θήρας δὲ (τὴν) τῶν Θρᾳχῶν, Μοσὸχ τὴν Μοσουνοίκων γλῶσσαν, 
Θοβὲλ τὴν τῶν Θετταλῶν, Aovó τὴν Avdav, Γεφὰρ τὴν Γασφηνῶν, 

N N = > , N ' - 2 - 2 M 

Μιστρὲμ την τῶν Αἰγυπτίων, Povs nv τῶν Αξωμιτῶν, Aguorc 
- > , - - x > 

τὴν τῶν ράβων, καὶ τῶν λοιπῶν ἕχαστος, ἵνα un καϑ' ἕνα λέγω, 
; = o , , c \ 

ἰδίαν ἐνεπνεύσϑη γλῶσσαν. xal ovtog ἕχαστης γλώσσης ἡ διαδοχὴ 
- , , 

ἐν τῷ χοσμῳ πεπλατυνται. 
: [4 , € 2) , > - x c? 

9. Ποϑεν τοίνυν οὗτοι évevórnyoonoav αὐτῶν Ta | ῥηματα, παρεν- 
- , > - ' 

ϑέντες τὴν ξαυτῶν μυϑοποιίαν, φανταζόμενοι καὶ ὀνειροπολοῦντες τὰ μὴ 
» » Υ - -ψ > 

οντα Oc OVTa καὶ τὰ οντα τῆς ξαυτῶν διανοίας διασκεδαννύντες; ἀλλὰ 
c Ξ , a ; x! = > 

τὸ πᾶν τοῦ διαβόλου βούλημα ὁ ἐνεχίσσησε ταῖς τῶν ἀνϑρώπων 
- ar o 5) = \ , € > E * 2 , 

ψυχαῖς. ἑστιν δὲ ἰδεῖν καὶ ϑαυμασαι oc ὃν πολλοῖς μὲν ἀτοπημασι 
2 , b 

τὸν ἄνϑρωπον 5xGt56t καὶ εἰς παρανομίαν χατέσπασεν, εἴς TE πορ- 

1f vgl. Ancoratus c. 113, 3; 1138, 6 c. 113, 5; 1140,1 c. 113, 1; 1137,7 -- 
9 Ἰωυὰν Hippolyt Chronik $60; 8.50 Bauer Refut. X 31,4; 8. 287, 23 Wendland; 

vgl. Panarion Anaceph. von Tom. 13, 1; 1 164, 5ff — 11 Θήρας Hippolyt Chronik 

$603; S. 52 Bauer Μοσὸχ Hippolyt Chronik $ 169; 8. 88 Bauer — 12 Θωβὲλ Hip- 

polyt Chronik $ 61; 8.52 Bauer Aovd Hippolyt Chronik ὃ 111; S. 68 Bauer Πεφὰρ 

(T«9&o) Hippolyt Chronik 8 168; S. 88 Bauer — 13 Miorosu Hippolyt Chronik 

$ 95; S. 66 Bauer Ψοῦς Hippolyt Chronik $ 94; S. 66 Bauer; vgl. Panarion 

haer. 2, 13; 1176, 14. ἩἉρμὼτ (Ao&u) Hippolyt Chronik ὃ 178; S. 90 Bauer 

M 

1f Tapes... Σὴμ Pet.) Σὴμ... Ἰάφεθ VM 9 ἐκ τούτου *] ἐκ vov- 

vov V M 4 (ot) * 6 * etwa ({(ἀπαλλοτριωϑέντες) * 7 μέχρι auf 

Rasur Vor 8. (τῷ) " 9 Ἰωυϊν]ὰν Dind. 11 (τὴν) Dind. | Μοσυνοίκων, 
σ drüber, οἱ auf Rasur Υ eorr 12 Aovd ἢ Ἐλοὺδ VM | vv? zweimal ge- 

schrieben M 13 ᾿Ἀξουμιτῶν VM 18 τὴν hineingeflickt Veorr | μυϑοποιίαν 

aus μυϑοποιξια Vcorr 20 rov] lies (rovro) τοῦ ὃ *, vgl. das in V M nachher 

folgende τοῦτο βούλημα] wohl verderbt, lies etwa νόημα * | ὃ *] τοῦτο V M. 

22 χατέσπασεν) χατέστησεν M. 
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Panarion haer. 39, 8, 2—10, 2 (Sethianer) 19 

γείας καὶ μοιχείας xoi ἀσελγείας, εἰδωλομανίας τε καὶ γοητείας καὶ 

αἱματεχχυσίας, ἁρπαγάς ve καὶ ἀπληστίας, κυβείας τε καὶ ἀδηφαγίας 

xci ὅσα τοιαῦτα, οὐδαμοῦ δὲ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐτόλ- 
unosv εἰς τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην φϑέγξασϑαι βλάσφημόν τινα λόγον 
ἢ ἄνταροιν ἐννοῆσαι. ἀνέμενεν γὰρ τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν, ὡς 
λέγει »περὶ 000 γέγραπται ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ 

σοῦ xal ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί GE«. ἤχουεν γὰρ ἀεὶ τῶν προφητῶν καταγ- 
γελλόντων τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν, λύτρωσιν (Te) ἐσομένην τῶν 
ἁμαρτησάντων καὶ διὰ Χριστοῦ μετανοούντων, ἐνόμιζέν τε τεὐξασϑαί 

ὃ 

o 5 ς \ ’ 2 d 

τινος ἐλέους. ὁτε δὲ εἶδεν ὁ τάλας τὸν Χριστὸν μὴ δεξάμενον αὐτοῦ 5 
τὴν περὶ σωτηρίας ἐπιστροφήν, ἀνοίξας τὸ στόμα κατὰ τοῦ ἰδίου 
δεσπότου τὴν BA αὐφημίαν ἐξήμεσε, gode ἀνϑρώποις ὑπόνοιαν ἐμβαλὼν 

ἀρνεῖσθαι μὲν τὸν ὄντα, τὸν δὲ μὴ ὄντα ‚Snreiv. οὕτως τοίνυν 

καὶ οὗτοι ἐλεγχϑήσονται κατὰ πάντα τρόπον ἡπατημένοι. 0 γὰρ 

Zu τέϑνηχε καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ ἀναγέγραπται. βιώσας γὰρ ἔτη évva- 

χόσια δεκαδύο τὸ χρεὼν ἀπέδωκε, γεννήσας υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, ὡς 

φησι» ἡ ϑεία γραφή. κατὰ διαδοχὴν δὲ ὁ τούτου παῖς, | Ἐνὼς δὲ ἣν 
τούτῳ ὄνομα, καὶ αὐτὸς βιώσας ἔτη ἐννακόσια πέντε ὑπήλλ ese τὸν 

xc. ἡμᾶς βίον, γεννήσας υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, Oc ἔχει ἡ αὐτὴ βίβλος 

τῆς ἀληϑείας. 

10. πΠόϑεν τοίνυν ὁ 279 ὁ τότε τελευτήσας, οὗ καὶ υἱοὶ κατὰ 
M , - , b) , c , , c 2 M 

διαδοχὴν βιώσαντες τοῦ βίου ἐπαύσαντο, | εὐρεϑήσξται κύριος 0 ἅπο 
\ c 2 D > Y - - 2 , 

Μαρίας γεννηϑεὶς τῆς ἀειπαρϑένου εὐδοκήσας ἐπὶ ζωῇ τῶν ἀνϑρώ- 
ς 2 , € .n \ D 5) 0 D 

πῶν, 0 γεννηϑεὶς ἀχρόνως, ὁ ὧν πρὸς tov πατέρα ἀεί, ἐνυποστα- 
\ , \ EY 2 - « - EY x 

τος ϑεὸς λογος, ἐλϑὼν δὲ ix ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν καὶ εἰς ἑαυτὸν 

9 1 vgl. Irenaeus adv. haer. V 26,9; IL 396f Harvey χαλῶς ὁ Ἰουστῖνος ἔφη 

ὅτι πρὸ μὲν τῆς τοῦ χυρίου παρουσίας οὐδέποτε ἐτόλμησεν ὁ σατανᾶς βλασφημῆσαι 

τὸν ϑεόν, ἅτε μηδέπω εἰδὼς αὑτοῦ τὴν χατάχρισιν διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς καὶ ἀλλη- 

γορίαις χκεῖσϑαι. μετὰ δὲ τὴν παρουσίαν τοῦ χυρίου ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ τῶν 

ἀποστόλων μαϑὼν ἀναφανδόν, ὅτι πῦρ αἰώνιον αὐτῷ ἡτοίμασται xat ἰδίαν γνώ- 

μην ἀποστάντι τοῦ ϑεοῦ καὶ πᾶσι τοῖς ἀμετανοήτως παραμείνασι ἐν τῇ ἀποστασίᾳ, 

διὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων βλασφημεῖ τὸν τὴν χρίσιν ἐπάγοντα κύριον — 

6 Matth. 4, ὁ — 15 vgl. Gen. 5, 8.7 — 18 vgl. Gen. 5, 11. 10 

M 

. 2 ἀπληστίας aus ἀπληστείας V corr ἀπληστείας M 4 ἐρίσαι hinter q9éyEa- 

σϑαι durchgestrichen Veorr 7 Zxovoev M 8 vov — V | (ve) * 12 ἐμλαβὼν 

wohl aus ἀναλαβὼν Vcorr . 13 nach övra! ein Wort (950v?) ausradiert Veorr 

21 τότε] πότε M 24 0! + (éx πατρὸς) 25 ἐσχάτου, ov aus cv Veorr 
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δὲ ἀναπλασάμενος ἀπὸ μήτρας παρϑενικῆς σάρχα καὶ Ψυχὴν τὴν 

ἀνϑρωπείαν εἰληφὼς οὕτως ἐνανθρωπήσας τελειότατα, κηρύξας ἡμῖν 

ζωῆς τὰ μυστήρια, δικαιοσύνης τε ἐργάτας τοὺς αὐτοῦ μαϑητὰς χατα- 
στήσας καὶ τὴ» αὐτοῦ διδασκαλίαν de ἑαυτοῦ TE καὶ Ót αὐτῶν παι- 
δεύσας τὸ Yevog τῶν ἀνϑρώπων, οὐ τὰ τῶν Σηϑιανῶν ἀποκαλύψας 

οὐδὲ Σὴϑ' ἑαυτὸν ὀνομάσας, ὡς οὗτοι ληροῦντες καὶ μέϑῃ τινὶ συνε- 

χόμενοι ἀπὸ τῆς ἀληϑείας ἐχπεπτώκαοσι; 
Τὰ δὲ νῦν συντόμου οὐσής τῆς * αἱρέσεως, οὐχ ἐνδεηϑεὶς ἐπεχτεῖ- 

ναι τὸν κατ᾽ αὐτῆς ἔλεγχον ἀρκοῦμαι τοῖς παροῦσι μόνοις. εὐτρῶτος 
γὰρ ἡ τούτων ἄνοια καὶ ἑαυτὴν δυναμένη τε ἐλέγξαι καὶ φωρᾶσαι, 

οὐ μόνον περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγωγῆς καὶ σεσυχοφαντημένης δι- 
δασκαλίας τοῦ τὸν Σὴϑ' αὐτὸν νομίζειν τε καὶ διαβεβαιοῦσϑαι εἶναι, 
ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν περὶ τῶν δύο ἀνϑρώπων ὑπόϑεσιν. εἰ γὰρ αἱ 
δυνάμεις ἄνωϑεν ἐσχήχασι τὴν ἀρχήν, οὐκ ἂν ἄνευ τῆς μιᾶς, ἣν δὴ 
καὶ Μητέρα φάσχουσι τῶν ὅλων εἶναι, ἐγένετό τε καὶ ἐπράχϑη τὰ 
ὑπὸ τῶν δύο πραχϑέντα. εὐρίσχκεται γὰρ ἡ μία αἰτία τῶν δύο δυνά- 
μεῶν, καὶ ἄνευ αὐτῆς μηδὲν τῶν γενομένων γεγονέναι. xci ἀναδρα- 

μοῦνται πάλιν ἐπὶ τὸ ὁμολογεῖν ἕνα εἶναι δεσπότην τῶν πάντων 
χαὶ δημιουργὸν καὶ κτιστὴν τῶν ὅλων, ἀπαξ μιᾶς δεικνυμένης ἀρ- 
1°: ἀλλὰ καὶ περὶ ταύτης τῆς αἱρέσεως ταῦτα φήσαντες καὶ ANO- 

καλύψαντες τὸν ἰὸν τῆς | ἑρπετώδους αὐτῶν ἐκ γένους ἀσπίδων 
γονῆς, ἐφ᾽ ἑτέραν πάλιν ἴομεν, ἀγαπητοί, τῇ αὐτῇ ἀκχολουϑίᾳ τῆς 
πραγματείας. | 

Κατὰ ᾿Αρχοντικῶν x, τῆς δὲ ἀκολουϑίας u. 

1. ᾿ἀρχοντικῶν τις αἵρεσις τούτοις ἕπεται, οὐχ ἐν πολλοῖς δὲ 

τόποις αὕτη φέρεται ἢ μόνον ἐν τῇ Παλαιστινῶν ἐπαρχίᾳ" μετήνεγκαν 

δὲ τὸν αὐτῶν ἰὸν ἤδη που καὶ εἰς τὴν μεγάλην ᾿Αρμενίαν, ἀλλὰ καὶ 

ἐν τῇ μικρᾷ Aousvig τοῦτο τὸ ζιζάνιον ndn ἔσπαρται ὑπὸ ἀνδρός 
τινος ἐπιδημήσαντος τῇ Παλαιστινῶν γῇ ἀπὸ Apusvias ἐν χρόνοις 
Κωνσταντίου περὶ τὴν αὐτοῦ τελευτήν, Evraxtov ὀνόματι, μᾶλλον 
δὲ ἀτάκτου τὸν τρόπον xoi μαϑόντος τὴν καχοδιδασχαλίαν ταύτην, 

M 

9 xai ἐλϑὼν nach εἰληφὼς durchgestrichen Veorr — M | ἐνανϑρωπήσας *] 

ἐνηνϑρώπησεν V M | τελειότητα M 8 « (ἀνατροπῆς τῆς) * 14 ἣν δὴ U] 

ἤδη V ἦν δὴ M 98 Unterschrift χατὰ Σηϑιανῶ VM 94 χατὰ ᾿ἀρχοντιχῶν 

εἰχοστὴ ἣ xol u V M 27 αὐτῶν aus αὐτὸν Veorr 80 Kovozaviillov, v aus- 

radiert V eorr 

1.1 
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Panarion haer. 39, 10, 2—40, 1, 8 (Sethianer u. Archontiker) 81 

- , - \ 

εἶτα ἐπανελϑόντος εἰς τὰ οἰχεῖα καὶ διδάξαντος. μετέλαβεν δέ, 
€ » > , [4 > A] > , »* 3 Ἁ » \ ὔ 

og ἔφην, Ev Παλαιστίνῃ ὡς ano ἀσπίδος iov ἀπὸ Πέτρου τινὸς y&- 
> , a — αν >, 

oovros, ἀναξίως Πέτρου καλουμένου, ὃς κατῴκει ἐν τῇ τῆς ÉAsv- 
\ € , 

ϑεροπόλεοως (xal) IegovoaAu ἐνορίᾳ, ἐπέχεινα τῆς Χεβρὼν “σημείοις 

τρισί" Καφαρβαριχὰ τὴν κώμην καλοῦσιν. οὗτος ὁ γέρων τὰ πρῶτα 
ἔνδυμα εἶχεν ἔχπληχτον, ὑποχρίσεως γέμον" ἔξωϑεν μὲν γὰρ ἀληϑῶς 

, > > \ € 
χώδιον προβάτου ἠμφίεστο, ἠγνοεῖτο δὲ ἕνδοϑεν λύχος ὑπαρχῶν 
o9 2 \ , 3 , , 
ἀρπαξ. ἀναχωρητῆς γὰρ ἐδόκει εἶναι, ἐν σπηλαίῳ τινὶ καϑιεζόμενος, 
[4] Α - , > 2 [4 EY a - ’ 

ὃς πολλοὺς δῆϑεν συνήγαγεν sig ἀποταξιν καὶ πατὴρ δῆϑεν dıa Te 
\ - N 3 - » 2 A heus P Ἂν 

τὸ γῆρας καὶ τὸ σχῆμα ἐχαλεῖτο, τὰ TE αὐτοῦ ὑπάρχοντα πτωχοῖς 
, NY DUCIT Εν ’ , \ - ς ? 

διένειμεν καὶ καϑ' ἡμέραν ἐλεημοσύνας ἐποίει. ἐν δὲ τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ 
> - T , b) Ἢ = , 

αὐτοῦ ἐν πολλαῖς αἱρέσεσιν ἐξητασϑη, ἐπὶ Astiov δὲ τοῦ ἐπισχοπου 
\ \ \ , - - M 

χατηγορηϑεὶς καὶ ἐλεγχϑεὶς τότε τὴν τῶν Γνωστικῶν μετιὼν αἵρεσιν 
2 - , 3 7 

καϑηῃρέϑη ἀπὸ τοῦ πρεσβυτερίου (ἣν γὰρ κατασταϑείς ποτε πρεσβύ- 
Le - P, x Ἁ » € NP) , > , ^ 

τερος)ὴ, τοῦ TE τόπου μετὰ TO» Eleyyov ὑπὸ Astiov ἐδιωχϑὴ xal 
ἀπελϑὼν κατῴκησεν ἐν τῇ Apaßia ἐν Κωχάβῃ, ἔνϑα αἱ τῶν Ἐβιωναίων 
τε xoi Ναζωραίων ῥίζαι ἐνήρξαντο, ὡς καὶ ἐν πολλαῖς αἱρέσεσι | 
περὶ τοῦ τόπου τούτου ἐσήμανα. ὕστερον δὲ ὡς σωφρονισϑεὶς πρὸς 
τὸ γῆρας πάλιν ἐπανῆλϑε, φέρων ἑαυτῷ ταύτην τὴν ἰοβολίαν χρύβδην 

χαὶ παρὰ πᾶσιν ἀγνοούμενος, ἕως Ore εἰς ἐσχατον ἀφ᾽ ὧν εἰς ὦτά 
τινῶν ἐψιϑύρισε ὁημάτων ἐλεγχϑεὶς τοιοῦτος ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνεϑεματίσϑη 

καὶ ἐλήλεγκται διὰ τῆς ἡμῶν βραχύτητος. καὶ ἐκάϑισεν ἐν τῷ σπη- 

λαίῳ λοιπόν, βδελυχὃ εὶς ὑπὸ πάντων καὶ μονωϑεὶς ἀπὸ τῆς ἀδελφό- 

τῆτος | καὶ ἀπὸ πλείστων τῶν τῆς ζωῆς ἑαυτῶν ἐπιμελομένων. 

πρὸς τοῦτον τὸν γέροντα καταχϑεὶς ὁ προειρημένος Εὐτακτος, & γε 
Evraxtos, ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου διερχόμενος καὶ μεταλαβὼν τῆς τοῦ 
γέροντος κακοδιδασκαλίας, ὡς μεγάλην ἐμπορίαν τὸ δηλητήριον τοῦτο 

2 vgl. haer. 29, 7, 2; 1 250, 21 ἀσπὶς παρ ἐχίδνης ἰὸν δανειζομένη — 6f vgl. 

Matth. 7, 15 — 16 vgl. haer. 29, 7, 7; I 330, 4ff u. die andern dort angeführten 

Stellen 

M 

9 ἰὸν + (δεχόμενος, τὴν αὐτοῦ διδασχαλίαν) Ὁ * — 8f Ἐλευϑεροι πόλεως, v 

ausradierb Veorr 4 (xai) Pet. > xalijpapßaoıya, 1 Buchstabe ausradiert V 

7 χόδιον V | ἔνδοι!ϑεν, o aus ὦ Veorr 15 nach ὑπὸ 3 Buchstaben ausradiert V 

16 Κωχάβῃ Ἢ Κωχάβη VM | αἱ drübergeschrieben V eorr 21 $9, v auf 

Rasur V corr 23 βδελλυχϑεὶς, erstes A durchgestrichen Veorr | ὑπὸ, v auf 

Rasur Veorr 24 ézipeAol||uévov, v ausradiert V eorr ἐπιμελουμένων Μ 95 εἴγε 

Εὔταχτος nachgetragen Veorr 96 Ἄταχτος M | ἐρχόμενος M 
Epiphanius II. 6 

e 

D290 

6 

P299 

8 

0536 



10 

15 

20 

89 Epiphanius 

λαβὼν slg τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα &ztxOutosv: ἦν γὰρ ἀπὸ τῆς μικρᾶς 
"Aousviag ὡς ἔφην ὁρμώμενος, τῶν Σατάλης πλησίον τόπων. ἐπαν- 
ελϑὼν γοῦν εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα πολλοὺς ἔχρανε τῆς αὐτῆς 
μικρᾶς Agueviag, προσφϑαρείς τισι πλουσίοις συγκλητιχῇ TÉ τινι καὶ 

ἄλλοις περιβλέπτοις, du Ov διαφανῶν ἀνδρῶν πολλοὺς ἐκεῖσε ἀπώ- 

λεσε. τάχιον δὲ αὐτὸν ὁ κύριος τοῦ βίου ἐξήλειψεν, πλὴν ὅτι ἔσπειρε 

τὸ ξαυτοῦ ξιξάνιο». 
2. Καὶ οὗτοι δὲ ὁμοίως βίβλους ἑαυτοῖς ἐπλαστογράφησάν τινας 

ἀποχρύφους, ὧν τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα' τὸ μὲν γὰρ Συμφωνίαν 
μικρὰν δῆϑεν βιβλίον καλοῦσι, τὸ δὲ μεγάλην Συμφωνίαν. ἀλλὰ καὶ 
ἄλλα τινὰ βιβλία ξαυτοῖς ἐπισωρεύουσιν * οἷς ἐὰν συντύχωσιν, ἵνα 
δόξωσι τὴν ἑαυτῶν πλάνην διὰ πολλῶν βεβαιοῦν, ἐπισυγνεισφέρεσϑαι. 
ἤδη δὲ καὶ τοῖς ᾿4λλογενέσι καλουμένοις κέχρηνται" βίβλοι γάρ εἰσιν 
οὕτω καλούμεναι. λαμβάνουσι δὲ λαβὰς ἀπὸ τοῦ ᾿Αναβατικοῦ Πσαΐα, 
ἔτι δὲ καὶ ἄλλων τινῶν ἀποχρύφων. τὸ δὲ πᾶν ἐκ τοῦ Συμφωνία 
καλουμένου βιβλίου *, ἐν a ὀγδοάδα τινὰ λέγουσιν εἶναι οὐρανῶν 
καὶ ἑβδομάδα, εἶναι δὲ καϑ' ἕκαστον οὐρανὸν | ἄρχοντας" καὶ τοὺς μὲν 
εἶναι εἰς τοὺς ἑπτὰ οὐρανούς, xaÜ^ ἕνα οὐρανὸν ἕνα ἄρχοντα, τάξεις 
δὲ εἶναι ἑκάστῳ ἄρχοντι, καὶ τὴν Πῆῖητέρα τὴν φωτεινὴν ἀνωτάτω 
ἐν τῷ ὀγδόῳ εἶναι, καϑάπερ αἱ ἄλλαι αἱρέσεις. καὶ τινὲς μὲν αὐτῶν 
κατὰ τὰ σώματα χεχραμμένοι ἀσελγείᾳ τυγχάνουσιν, ἄλλοι δὲ δῆϑεν 
προσποιητὴν νηστείαν ὑποχρίνονται ἀπατῶσί τὲ τοὺς ἀφελεστέρους 

ἀνϑρώπους, προσχήματι μοναζόντων ἀποταξίαν τινὰ σεμνυνόμενοι. 
φασὶ δὲ εἶναι xa9 ἕχαστον οὐρανόν, ὡς προεῖπον, ἀρχὴν καὶ ἐξου- 
σίαν καὶ ἀγγελικᾶς τινας ὑπηρεσίας, ἑκάστου ἄρχοντος ἑαυτῷ γεγεν- 
γηχότος καὶ πεποιηκότος ὑπηρεσίαν" μὴ εἶναι δὲ σαρκὸς ἀνάστασιν, 
ἀλλὰ μόνον ψυχῆς. ἀναϑεματίζουσίν τε τὸ λουτρόν, κἂν te εἶέν 
τινες ἐν αὐτοῖς προειλημμένοι καὶ βεβαπτισμένοι. τήν τε τῶν μυστη- 
ροίων μετοχὴν καὶ ἀγαϑότητα ἀϑετοῦσιν ὡς ἀλλοτρίαν οὐσαν καὶ εἰς 

18 Ἀλλογενεῖς vgl. haer. 39, 5, 1 u. unten c. (, 1u.4 — 14 Avaßarızöv 

'Heata vgl. haer. 67, 3, 4 — 151f vgl. Bousset, Hauptprobleme S. 15ff 

M 

2 πλησίων M 8 ὁμοίως *] 0üuoc VM 10 μιχρὰν ἢ μιχρὸν VM | de] 

δὴ V | Σᾷ᾿μεγάλην ἢ uéya VM 11 x etwa {ἅπερ εἰώϑασι» * 16 x etwa 

(περὶ τῆς αὐτῶν αἱρέσεως ἔστιν idw) * | ᾧ oben drüber Veorr 17 οὐρανῶν 

nachgetragen Vcorr 20 αἱρέσεις + (doyuaritovaw)? * | αὐτῶν Corn. αἱ τῶν 

VM 22 ve ἢ de VM 28 προηλειμμένοι aus προειλημμένοι Vcorr προει- 

λειμμένοι M; προειλημμένοι καὶ βεβαπτισμένοι — vorher getauft 

2,1 

φι 



10 

0 

90 

Panarion haer. 40, 1, 8—3, 4 (Archontiker) 83 

ovoua  Σαβαὼϑ' γεγενημένην" αὐτὸν γὰρ ϑέλουσιν εἶναι κατὰ τινας 
τῶν ἄλλων αἱρέσεων ἐν τῷ ἑβδόμῳ οὐρανῷ τυραννοῦντα καὶ κατὰ 
τῶν ἄλλων κατισχύοντα. βρῶμα δὲ λέγουσιν εἶναι ἀρχῶν καὶ ἐξου- 
σιῶν τὴν ψυχήν, ἄνευ δὲ αὐτῆς μὴ δύνασϑαι αὐτοὺς ζῆν, διὰ τὸ ἀπὸ 
τῆς ἄνωϑεν ixuados αὐτὴν εἶναι καὶ δύναμιν αὐτοῖς παρέχειν. ἐν 
γνώσει δὲ ταύτην γενομένην καὶ φυγοῦσαν τὸ βάπτισμα τῆς ἐχκλησίας 
καὶ τὸ ovoua τοῦ Σαβαὼϑ' τοῦ τὸν νόμον δεδωκότος ἀνιέναι xa 
ἕχαστον οὐρανὸν καὶ ἀπολογίαν διδόναι Exaorn ἐξουσίᾳ καὶ οὕτως 
ὑπερβαίνειν πρὸς τὴν ἀνωτέραν Π]ητέρα xoi Πατέρα τῶν ὅλων, ὅϑεν 
δὴ κατῆλϑεν εἰς τόνδε τὸν κόσμον. ἤδη de εἶπον oc ἀναϑεματί- 
ζουσι τὸ βάπτισμα, ὡς »μυῖαι ϑανατοῦσαι σαπριοῦσαι σκευασίαν ἐλαίου 

70vouarOc«, ὡς ἐπὶ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς 7) παραβολὴ τῷ 
᾿Εχχλησιαστῇ εἴρηται. μυῖαι γάρ εἰσιν ὡς ἀληϑῶς ϑανατοῦσαι καὶ 
ϑάνατον ἐμποιοῦσαι καὶ σαπρίζουσαι τὸ μυρεψικὸν ἔλαιον τοῦ ἡδύο- 
ματος, τὰ ἅγια | τοῦ ϑεοῦ μυστήρια τὰ ἐν τῷ λουτρῷ ἡμῖν εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν κεχαρισμένα. 

: 9. Θαυμάσειξ δ᾽ ἂν τις δὐρὼν. καὶ παρὰ τοῖς φυσιολόγοις τινὰ 
ὠφελείας ἔμπλεα, ἀπεικασϑεὶς τῇ τῆς μελίττης συνέσει, τῆς 6. anavra. 

μὲν τὰ βλαστήματα ἐφιζανούσης, τὰ χρήσιμα δὲ ἑαυτῇ ἐπισυναγούσης 
ὁ γὰρ συνετὸς ἄνϑρωπος οὐδαμόϑεν ζημιοῦται, ἀλλ᾽ ἢ πανταχόϑεν 
eu ἀσύνετος de Inu μωϑήσεται, E xal ὁ ἅγιος προφήτης λέγει 
»τίς συνετὸς καὶ συνήσει ταῦτα; καὶ ᾧ λόγος κυρίου ἐστί, καὶ γνώ- 
σεται αὐτά, ὅτι εὐϑεῖαι αἱ ὁδοὶ κυρίου, ἀσεβεῖς δὲ ἀσϑενήσουσιν ἐν 
αὐταῖς; « εὕρομεν γὰρ καὶ παρὰ τοῖς καλουμένοις φυσιολύγοις, 

μᾶλλον δὲ ἡμεῖς αὐτοὶ ὁρῶμεν, ὡς τὸ τῶν χανϑάρων γένος τὸ παρᾶ 
τισι βυλάρων καλούμενον, συνήϑειαν ἔχει ἐν τῇ δυσωδίᾳ καὶ κόπρῳ 

ἀνακυλίεσθϑαι" καὶ αὕτη αὐτοῖς τροφή τε xoi ἐργασία, ἄλλοις δὲ τὴν 
αὐτὴν τούτων βορβορώδη τροφὴν εἰς μὲν ἐπάχϑειαν xol Óvooduíar *. 

χαὶ μελίσσαις μὲν αὕτη ἡ κόπρος καὶ δυσωδία ϑάνατος, βυλάροις δέ 
ἐστιν ἐργασία καὶ τροφὴ καὶ πραγματεία. ταῖς δὲ μελίσσαις TOU- 
ναντίον ἡ εὐοόμία καὶ τὰ ἄνϑη καὶ τὰ μύρα εἰς ἀναψυχήν, κτῆσιν 

1 vgl. haer. 25, 2, 9f; 1 969, 4f u. haer. 20, 10, 3; 1 287, τῇ — 3 vgl. 
haer. 26, 10, 8; I 288, 8 — 11 vgl. Pred. 10, 1 — 22 Hos. 14, 10 

M 

1 αὐτὸν ταὐτὸν V M; τοῦτον Pet. 9 χατισχύοντας, c angeflickt V corr 
1 

κατισχύοντα aus ἐνισχύοντα M 8 διδόναι aus δεδωκέναι V corr 11 ϑανα- 

τι] ] οὔσαι, ı getilgt M | σαπριοῦσαι] lies wohl σαπριοῦσι * 13 ϑανατι!οῦσαι, ı 

getilgt V eorr 28 δυσοσμίαν M | * etwa (γίνεσθαι δῆλον» * 90 xai? — V 

31 χτῆσιν Ἢ χτίσιν V M 
6* 
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τε xoi ἐδωδήν, εἰς ἐργασίαν TE xol πραγματείαν, τοῖς δὲ κανϑάροις 
τοῖς προειρημένοις εἴτ᾽ οὖν βυλάροις ἐναντία τὰ τοιαῦτα. ὁ γὰρ βου- 
λόμενος τούτους δοκιμάσαι, ὥς φασιν οἱ φυσιολόγοι, ἀπὸ μύρου (φημὶ 
δὲ ὀὁποβαλσάμου 7] νάρδου) λαβὼν καὶ προσενέγκας τοῖς χανϑάροις 
ϑάνατον αὐτοῖς ἐμποιεῖ" εὐϑὺς γὰρ τελευτῶσι, μὴ φέροντες τὴν 
εὐωδίαν. οὕτω καὶ οὗτοι τῆς μὲν “λαγνείας καὶ πορνείας καὶ κακίας 
ὀρεγόμενοι εἰς τὰ πονηρὰ ἔχουσι τὴν ἑαυτῶν ἐλπίδα, πλησιάσαντες 
δὲ τῷ ἁγίῳ λουτρῷ καὶ τῇ εὐοδμίᾳ ἀποϑνήσκουσιν, εἰς τὸν ϑεὸν 
βλασφημοῦντες a τὴν αὐτοῦ χυριότητα ἀϑετοῦντες. | 

4. "Ex μιᾶς δὲ ἢ δύο μαρτυριῶν αὐτοὺς ἀνατρέψομεν. εἰ γὰρ χαὶ 
ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι εἰσὶ καλούμεναι, οὐχ ἐκτὸς ϑεοῦ αὗται γεγόνασι, 

μάλιστα ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οἶδεν γὰρ ἡ γραφὴ λέγειν ἀγγέλους καὶ 
ἀρχαγγέλους, οὐχ εἰς ἐναντιότητα τεταγμένους, ἀλλὰ »λειτουργικὰ 
πνεύματα εἰς διαχονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονο- 
μεῖν sorngiane, καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καϑ' ἑκάστην βασιλείαν 

πολλαὶ ἀρχαί, ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα βασιλέα. »at γὰρ οὖσαι ἐξουσίαι ἐκ ϑεοῦ 

τεταγμέναι | eloive, ὡς λέγει 0 ἀπόστολος" »ὥστε οὖν 0 ἀνϑιστάμενος C 

τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ ϑεοῦ διαταγῇ ἀνθϑέστηκεν. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐχ 
εἰσὶ κατὰ τοῦ ἀγαϑοῦ, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαϑοῦ, καὶ οὐχ εἰσὶ κατὰ τῆς 
ἀληϑείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας. ϑέλεις δέ, φησί, τὴν ἐξουσίαν μὴ 
φοβεῖσϑαι; τὸ καλὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. οὐ γὰρ εἰχῆ 
τὴν μάχαιραν φορεῖ" διάκονος γάρ ἐστιν εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐκ tov 

τεταγμένος τῷ τὸ κακὸν πράττοντι«ς. καὶ ὁρᾷς ὡς ἢ ἐξουσία αὑτὴ 
ἡ κοσμικὴ ἐκ ϑεοῦ τέτακται, καὶ μαχαίρας ἔλαβε τὴν ἐξουσίαν" οὐκ 

ἀλλαχόϑεν δέ ποϑεν, ἀλλὰ ix ϑεοῦ εἰς ἐκδίκησιν. καὶ οὐ δυνάμεϑα 
λέγειν διὰ τὸ εἶναι ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας ἐν κόσμῳ τὸν βασιλέα τούτων 
μὴ εἶναι βασιλέα, ἀλλὰ εἶναι (uiv) τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας. εἶναι 

δὲ xol τὸν τούτων βασιλέα. Oc ovr ἐπὶ γῆς ὁρῶμεν (δέδεικται 
yàg) οὐχ ἐναντίας τὰς ἀρχὰς τῷ βασιλεῖ, ἀλλ᾽ ὑποτεταγμένας εἰς 

9 vgl. Aelian de nat. an. 138 — 9 vgl. Judas ὃ — 101 vgl. 1 Kor. 8, 5 Róm. 

13,1 — 18 Hebr. 1, 14 — 16—23 Röm. 13, 1—4 

M 

3 τούτους aus τοιούτους Vcorr 8 φημὶ δὲ nachgetragen Veorr 4 ὀπο- 

βαλσάμου, ὁ aus & Vcorr ἀπὸ βαλσάμου Μὀ 6 Aayvsias auf Rasur Vcorr γαλή- 

vns M 4 πλησιάσαντες, πλησιὰ auf Rasur V corr 8 τῶ ἁγίω λουτρῶ aus τὸ 

ἅγιον λουτρὸν Veorr | rjj εὐοδμία aus τὴν εὐοδμίαν V corr 9 αὐτοῦ *] αὐτῶν 

VM 11 αὗται aus ai αὐταὶ Veorr 16 αἱ γὰρ auf Rasur Veorr 21 ἐξ 

nachgetragen V eorr 25 dA M 27 (uiv) * 28 δὲ hineingeflickt Veorr 

29 γὰρ hineingeflickt Vcorr — M 
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r a - 5 4 > ^ , 

διοίκησιν παντὸς τοῦ βασιλείου καὶ εἰς εὐταξίαν γῆς, ἔνϑα φόνοι xai 
» 2 \ s μάχαι, ἀγνοιαί τε xol διδασκαλίαι, εὐνομίαι τε καὶ παρανομίαι, καὶ 

, * 7 , - - 

τούτου χαριν εἰσὶν ἐξουσίαι, ἵνα εἰς εὐταχτον ούνταξιν τῆς τοῦ παν- 
A! , , x , - - - 4 

τὸς χοῦμου διοικησεῶς τὰ πᾶντα ἐκ ϑεοῦ χαλῶς καταταχϑῇ καὶ 
-- o 5 -ο , 

οἰχονομηϑῇ, — οὕτω καὶ ἐν οὐρανῷ, μαλιστα δὲ ἐξαιρέτως éxst, ἔνϑα 
2 , 2 - 2 2 , 2 , 

ov φϑονος ov ζῆλος ov παρανομία 00% ἐναντιότῆς οὐ στάσις οὐχ 
Ω 2 € 1 3207 - , 

09xoc | ovy aolaayn οὐδέ τι ἕτερον τῶν τοιούτων, ἐξουσίαι τεταγμέναι 
JUN 3X » , , , > a mn DB 1 c ES 

εἰσὶ de ἀλλὴν πραγματείαν. ποίαν δὲ φημι, ἀλλ 9 διὰ vov ῥυϑμον 
- 0 \ \ ar 2 , c N DEN 2 , c 

τοῦ vurov, διὰ τὴν ἄνω ἀκήρατον δοξολογίαν, dı ἣν ἠϑέλησεν Oo 
» € - x Y , - € 73 2 - 

ἄφϑονος ἡμῶν ϑεὸς καὶ βασιλεὺς χαρίσασϑαι ξκαστῳ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
, , [2 - 2 - b 1 

γεγενημένων δοξαν προσηκουσαν, ἵνα τῆς αὐτοῦ βασιλείας TO φαιδρὸν 
) , D " - E 

καὶ ἀχαταλήῆπτον καὶ ἔχπληκχτον ἀεὶ δοξαζηται. σαφῶς τοίνυν éxsivot 
, b! , - - P) , 

πεπλαάνῆνται, τὴν χαριν τοῦ ϑεου ἀγνοησαντες. 
τ € » ’ Α , 

9. Φασὶ δὲ οὗτοι, ὡς καὶ arvo μοι προδεδήλωται, τον διαβολον 
3 = A es 2 εἶναι υἱὸν τῆς ἑβδόμης ἐξουσίας τουτέστι τοῦ Σαβαώϑ'. εἶναι δὲ τὸν 

M - 2 x * P x > - [4 

Σαβαὼϑ' ϑεὸν τῶν Ἰουδαίων, τὸν δὲ διαβολον πονηρὸν αὑτοῦ υἱόν, 
» - ^A - - 2 d 

ovra δὲ ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντιοῦσθαι τῷ ἰόίῳ πατρί. xol τὸν αὐτοῦ 
’ - Ξ ? ’ 5 \ > ? ? 

πατέρα UNTE τοιοῦτον εἰναι uncs παλιν εἶναι vov ἀχαταλήῆπτον 00v, 
« , 2 M 2 c 3 

or Πατέρα φασίν, ἀλλὰ ἀριστερᾶς εἶναι ἐξουσίας. ἕτερον δὲ πάλιν 
- P à C -. 9 N € ’ 2 b Α 1 

ὖϑον λέγουσιν οἱ τοιοῦτοι, Ott, φησίν, o διαβθβολος 200v πρὸς τὴν 
» , DM πη, E B ον N 9 c ? 

Eva» συνηφϑη αὐτῇ oc ἀνὴρ γυναικὶ καὶ ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς τὸν Te 
,.. x \ p Α > ? c TE - € N A! - € 

Koi» xoi vov AA. ὅδιο ἑπανέστη ὁ sic τῷ Evi, διὰ ζῆλον ον εἶχον 
Ἁ 2. , 2 /« a , 9 [ x » ee € 

πρὸς ἀλλήλους, | οὐχὶ διὰ τὸ πῶς εὐηρεστηχέναι vov Αβελ ϑεῷ, oc 
ar € 247 2 S C0 LU , , ei» [2 , 
eye ἢ ἀλήϑεια, ἀλλὰ ἕτερον zAaCouevot Aoyov λέγουσιν" &xeiór, φησίν, 

- 5 3 7, - 2 - - I = ? ? 

ἐρῶντες ἤσαν ἀμφότεροι τῆς ἀδελφῆς τῆς ἰδίας αὐτῶν, τούτου χαριν 
ς [Zu co 3 \ 2 ? 2^ * P 4 2 

ἐπανέστη o Καὶν τῷ eA καὶ ἀπέχτεινεν αὑτὸν. φύσει γὰρ αὑτούς 
E - ? c ἘΣ - 

φασιν ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ διαβολου ὡς προεῖπον γεγενῆσϑαι. 
Ω , P) u P) A 

φέρουσι ὅδ. μαρτυρίας, orav OsAnooouw ἀπατᾶν τινας, ἀπὸ τῶν 
[4 » - » Ω € 

ϑείων βιβλίων, ὡς καὶ Ev all μοι αἱρέσει τοῦτο εἴρηται, (Ott) ὁ 
a Ἁ ° 2 ς ΒΕ ^ - EY 

σωτὴρ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ἔλεγεν »vustg ἐκ τοῦ Σατανᾷ ἐστες xoi 
[6 Per a = -- Eur 9 4 c 2 - 

»otav λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, Ort xol O πατὴρ αὐτοῦ 
΄ 3 τοὺ τς - »t ) - ’ 5 N P. wevorng zwv«' ἵνα ὁῆϑεν εἴπωσι (Ex) τοῦ διαβολου εἶναι] vov Kaiv, 

14 vgl haer. 95, 5, 3; I 278, 5 u. haer. 87, 4, 4; II 50, 68: — 29 vgl. 
haer. 38, 4, 2; II 66, 31ff — 80 Joh. 8, 44 

-M 

6 οὐχ aus οὐχ Veorr 7 οὐχ aus οὐκ V corr 19 ἀχατάλη πτον, u aus- 

radierb V 21 αὐτῆς Ἢ αὐτοῦ Μ 23 πως ἢ oc VM. 24 πλαζόμενοι *] πλα- 

LCóusvov VM 29 (or) * 32 (Ex) τοῦ διαβόλου Ἢ τὸν διάβολον V M 
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> 4 » [67 > 3 >) A > , 3 j * C? , - 

ἐπειδὴ εἴρηκεν ott ἀπ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος ἣν καὶ *, ἵνα δείξῃ 3 
πατέρα μὲν αὐτοῦ εἶναι τὸν διάβολον, τοῦ δὲ διαβόλου εἶναι πατέρα 
τὸν ἄρχοντα τὸν ψεύστην, ὃν βλασφημοῦντες κατὰ τῆς ἑαυτῶν χεφα- 
λῆς φασιν αὐτὸν εἶναι τὸν Σαβαὼϑ' οἱ ἀνόητοι, νομίζοντες ovoua 
εἶναι [τοῦ] ϑεοῦ τινὸς τὸ Σαβαώϑ'ι, ὡς ἠδη καὶ ἐν ταῖς πρότερον 
αἱρέσεσι διὰ πλάτους ἡμῖν πεπραγμάτευται περὶ ἑρμηνείας τοῦ Σαβαὺϑ' 
xal ἄλλων ὀνομασιῶν, τοῦ τε ᾿Πλὶ καὶ τοῦ Ἐλωείμ, | τοῦ τε HA xci 
τοῦ Σαδδαὶ τοῦ τε FA τοῦ τε Ῥαββωνὶ τοῦ te là τοῦ τε Ado- 
ναὶ τοῦ τε Ἰαβέ, ὡς ὀνομασίαι εἰσὶ δοξολογιῶν ἅπασαι ἑρμηνευόμεναι 

καὶ οὐχ ὀνόματα ἐστι ϑετὰ ὡς εἰπεῖν τῇ ϑεότητι, ἅτινα καὶ ἐνταυ- 

ϑοῖ σπουιδασϑήσονται ἕρμηνευϑέντα κεῖσϑαι" τὸ "HA ϑεός, τὸ 

Ἐλωεὶμ ϑεὸς ἀεί, τὸ Ἠλὶ ϑεός μου, τὸ Σαδδαὶ ὁ ἱκανός, τὸ Ῥαββωνὶ 
ὁ κύριος, τὸ dà κύριος, τὸ ᾿Αδωναὶ ὁ Ov κύριος, τὸ Ἰαβὲ ὃς ἣν καὶ 
ἔστιν ὁ ἀεὶ ὦν, ὡς ἑρμηνεύει τῷ Μωυσῇ »ὁ ὧν ἀπέσταλκέ με, ἐρεῖς 
πρὸς αὐτούςς«, xal τὸ λλιὼν ὕψιστος, καὶ τὸ Σαβαὼϑ' δυνάμεων 
ἑρμηνεύεται. κύριος οὖν Σαβαὼϑ' κύριος τῶν δυνάμεων. πάντῃ γὰρ 
(κύριος) πρόσχειται ὅπου τοῦ Σαβαὼϑ' ovoua λέγει ἡ γραφή" (5) γὰρ 
γραφὴ) οὐ μόνον ἐχφωνεῖ λέγουσα᾽ »εἶπέ μοι Σαβαὼϑ' ἢ ἐλάλησε Σα- 
Bande, ἀλλὰ εὐϑὺς λέγει κύριος Σαβαώϑ. οὕτως γὰρ ἡ Eßgais φά- 
χει » Adovai Σαβαώϑ-, ὅπερ ἑρμηνεύεται κύριος τῶν δυνάμεων. 

6. Καὶ μάτην παρ᾽ αὐτοῖς τε xal τοῖς ὁμοίοις κατὰ τὴν τύφλο- 
σιν τῆς διανοίας αὐτῶν τὰ καλῶς εἰρημ eva συκοφαντεῖται. οὔτε γὰρ 
περὶ διαβόλου τῷ σωτῆρι ἐν τῷ πρὸς Ἰουδαίους λόγῳ εἴρηται, oc 

παντί τῳ σαφὲς εὐρίσχεται τῷ τῇ ἀληϑείᾳ ἀκολουϑοῦντι, ἀλλὰ διὰ 

τὸν Ἰούδαν αὐτοῖς ἔλεγε τὸ ῥῆμα. οὐχ ἤσαν γὰρ τέχνα τοῦ “Αβραάμ, 
τοῦ αὐτὸν ὑποδεξαμένου ὑπὸ τὴν δρῦν τῆς Μαμβρῆ πρὸ τῆς ἐνσάρ- 

xov αὐτοῦ παρουσίας, | ἀλλὰ υἱοὺς ἑαυτοὺς κατεδίκασαν yer&odaı τῆς 
τοῦ Ἰούδα προδοσίας, τοῦ ὑπὸ τοῦ κυρίου σατανᾶ καὶ διαβόλου 

1 Joh. 8, 44 — 5 vgl. haer. 26, 10, 11ff; I 288, 151 — 14} Exod. 3, 14 — 

22 yel haer. 38,4, 95 BIO XB 

M 

1. (ὅτι ψεύστης ἦν, ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ ψεύστης ἦν) *, vgl. Z. 3 τὸν ψεύστην 

Ὁ ὅς D. AL 9 [τοῦ] * | τινὸς Pet.] τινὲς VM | τὸ Ἴ vv VM 7 τοῦ tel] 

τοῦτο M | Ἐλωείμ *, vgl. Z. 12] E20 VM 9 TeveM | nach ὀνομασίαι noch 

einmal ὡς, durchgestrichen V corr 13 Ἰαυὲ M 14 0! *] xai VM 16 vor 

οὖν J- ὁ M | πάντῃ Pet.] παντὶ VM 17? (κύριος * — 17f (ἡ γὰρ γραφὴ) * 

21 μάτην Pet.] μετὰ τὴν V M. 94 τω aus τὸ Veor τὸ M 96 τῆς; *, vgl. 

I 216, 23] τὴν VM | Mayufoi M 28 προδο σίας, o aus ὦ V corr 
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ὠνομαϊσμένου, ὡς λέγει »οὐχὶ δώδεκα ὑμᾶς ἐξελεξάμην, καὶ εἷς ἐξ 
ὑμῶν ἐστιν διάβολος « καὶ τούτου ἕνεχα τὰ τῆς αὐτοῦ κακοτροπίας 

ὁ κύριος ἑρμηνεύων ἔλεγεν ὅτι »ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων 

λαλεῖς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ τὸ εὐαγγέλιον  A&yet ὅτι »κλέπτης ἦν καὶ τὸ 

γλωσσόκομον αὐτὸς ἐβάσταζενκ. οὗτος οὖν ὁ διάβολος κληϑεὶς 

Ἰούδας πατέρα ἐόχε τὸν Καὶν, διὰ ψεύδους ἀπατήσαντα᾽ τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ ABER καὶ ἀποχτείναντα, Oc καὶ ἐρωτώμενος ὑπὸ τοῦ κυρίου 

»ποῦ Ἄβελ. ὃ ἀδελφός 00U;« leaves ἔλεγεν »00x οἶδας. εἰκότως 

οὖν καὶ οὗτος τὸν φύσει διάβολον μιμησάμενος τοῖς τρόποις υἱὸς 
αὐτοῦ xar ἀξίαν ἀνηγόρευται ὑπὸ τοῦ σωτῆρος. γῷ γὰρ nrıntal 
τις, τούτῳ καὶ δεδούλωται,« χαὶ ἡμῶν δὲ ἕκαστος ὁτιοῦν ἂν ἐπι- 

τελέσῃ, τοὺς τοῦτο προτετελεχότας πατέρας ἕξει μιμησάμενος. σαφῶς 
τοίνυν ἐφράσϑη 7) παρὰ τοῦ χυρίου λεχϑεῖσα ῥῆσις ὅτι »ὑμεῖς τέκνα 
ἐστὲ τοῦ διαβόλους καὶ πάλιν »orav λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων 
AA, ὅτε Ὁ πατὴρ αὐτοῦ ψεύστης ἐστίνς, ἵνα e Ἰούδαν xci Kaiv' 

εἶτα »καὶ γὰρ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ψεύστης qve, ἵνα εἰπῇ αὐτὸν τὸν διά- 
BoAor, διὰ τὰ ὁμοίως πεπραγματευμένα ἑκάστῳ τούτων. ἐμπνεύσας 
γὰρ ἐν στόματι τοῦ Ogtoc ψευδῆ πάντα λελάληκεν ὁ διάβολος καὶ 
οὕτως τότε ἐξηπάτησε τὴν Evav. καὶ ἀνήρηται παρὰ τούτοις ἡ 
πεπλανὴμ ἕνη μυϑοποιία, κἂν λέγῃ ἢ γραφή γος ὁ Κάϊν ἀπέχτεινε 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὅτι ἐκ τοῦ διαβόλου ἢν«. ἐδείχϑη γὰρ παντάπα- 
σιν, (Ort) οὐχὶ διὰ τὸ τὴν Erav, ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ διαβόλου 
συλλαβοῦσαν Oc κατὰ συζυγίαν γάμου καὶ συνάφειαν σωμάτων, γε- 
γεννηχκέναι τὸν Kaiv καὶ τὸν Αβελ, ὡς τούτοις ἔδοξεν, ἀλλὰ διὰ τὸ 
ὁμότροπον καὶ μίμημα τῆς τοῦ διαβόλου κακοτροπίας υἱὸς αὐτοῦ 
ἤχοῦυσε. | 

7. Πάλιν δὲ λέγουσιν οἱ αὐτοὶ τὸν ᾿Αδὰμ συναφϑέντα τῇ Eva 
τῇ ἰδίᾳ γαμετῇ γεγεννηχέναι τὸν Σήϑ', φύσει ἴδιον αὐτοῦ υἱόν. καὶ 
τότε φασὶ τὴν ἄνω δύναμιν σὺν τοῖς ὑπουργοῖς τοῦ ἀγαϑοῦ ϑεοῦ 

Ö 544 

4 P291 
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1,1 

2 ς DENEN b] , a > 

ἀγγέλοις καταβεβηκέναι xol ἠρπακέναι αὑτον Tov Ind, ον καὶ A4-2 
- - 2 P > [4 

λογενῆ καλοῦσι, xci ἀνενηνοχέναι Gro που xoi ἀναϑρέψαι yoovo 

1 Joh. 6, τὸ — 3 Joh. 8, 44 — 4 Joh. 12, 6 — 8 Gen. 4, 9 --- 10 II Petr. 

2, 19 — 13—16 Joh. 8, 44 — 20f vgl. I Joh. 3, 11 

M 

5 εἶχεν hinter ἐβάσταζεν durchgestrichen V corr 8 sixóroc M 14 ἐκ 

nachgetragen V eorr 15 πῶς nach ὅτι durchgestrichen V corr 22 (ὅτι) * 

94 ἔδειξεν M 95 τῆς auf Rasur Veorr 95f υἱὸς αὐτοῦ ἤκουσεν nach- 

getragen Veorr 98 φύσει + (övra)? * 



SS Epiphanius 

A- 2 AY x , x , 

ἱκανῷ, tva ur ἀποχτανϑῇ, καὶ μετὰ χρόνον πολὺν παλιν κατενῆνο- 
x N ) , ER 

χέναι εἰς τόνδε τὸν κόσμον καὶ πνευματικὸν ἀπεργάσασϑαι αὐτὸν καὶ 
i! , , : > > - 

T σωματιχόν, εἰς τὸ μὴ κατισχύειν τὸν τε (δημιουργὸν) xov. αὐτοῦ xoi 
> x - - - > , 

τὰς ἄλλας ἐξουσίας xol ἀρχὰς τοῦ κοσμοποιοῦ ϑεοῦ. μηκέτι δὲ αὑτον 
5 φασι λελατρευχέναι τῷ TE ποιητῇ xol δημιουργῷ, ἐπεγνωχέναι δὲ τὴν 

10 

10 

20 

20 

y 

ἀκατονόμαστον δύναμιν καὶ τὸν ἄνω ἀγαϑὸν ϑεόν, τούτῳ (TE) λελα- 
τρευχέναι καὶ κατὰ τοῦ ποιητοῦ τοῦ κόσμου καὶ ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν 
πολλὰ ἀποχεχαλυφέναι. To δὴ xci | βίβλους τινὰς ἐξετύπωσαν εἰς ovoua 
αὐτοῦ τοῦ Σὴϑ' γεγραμμένας, παρ᾽ αὐτοῦ αὐτὰς δεδόσϑαι λέγοντες, 
ἄλλας δὲ εἰς ovoua αὐτοῦ καὶ τῶν ἑπτὰ υἱῶν αὐτοῦ. φασὶ γὰρ αὐτὸν 
ἑπτὰ γεγεννηκέναι (viovc) ᾿4λλογενεῖς καλουμένους, ὡς καὶ ἐν ἄλλαις 

αἱρέσεσιν εἰρήχαμεν, Γνωστικῶν φημι καὶ Σηϑιανῶν. οὗτοι δὲ καὶ 
ἄλλους προφήτας qaoiv εἶναι, Μαρτιάδην τινὰ καὶ Μαρσιανόν, &oza- 
γέντας εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ διὰ ἡμερῶν τριῶν καταβεβηκότας. καὶ 
πολλά ἐστιν ἃ μυϑοποιοῦντες πλαστῶς ἐχτυποῦσι, βλάσφημά τε 
πλάττοντες χατὰ τοῦ ὄντος ϑεοῦ παντοχράτορος, πατρὸς τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς ἄρχοντος ὄντος καὶ πονηρίας εὑρετοῦ, ὡς 
ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λόγων ἁλίσκονται. 

Ei γὰρ πονηρῶν ἐστιν εὑρετὴς καὶ xaxozoióc, πῶς εὐϑὺς oUx 
ἀγαϑὸς εὐρεϑείη, ὡς καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις αἱρέσεσιν εἴπαμεν, κατὰ 
πορνείας καὶ μοιχείας καὶ ἁρπαγῆς καὶ πλεονεξίας νομοϑετήσας; ϑεὸν 
γὰρ αὐτὸν | τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ αὐτοὶ λέγουσι" τοῖς Ιουδαίοις δὲ τὸν 
νόμον ἔδωκεν, ἐν o πάντα ταῦτα ἀπηγόρευσεν ὧν εὑρετὴν αὐτὸν 
λέγουσιν εἶναι. πῶς δὲ πατὴρ τοῦ Σατανᾶ κληϑείη ὁ κατ᾽ αὐτοῦ τὰ 
τοσαῦτα ὑποδείξας; καὶ εἰ ἀλλότριός ἐστι τοῦ ἄνω παρ᾽ αὐτοῖς λεγο- 
μένου ϑεοῦ xci οὐκ αὐτὸς ἐστιν ὁ ϑεὸς ὃ παντοχράτωρ, ὁ βασιλεὺς 
καὶ κύριος ἡμῶν, ὁ ἐν νόμῳ καὶ ἐν προφήταις καὶ ἐν εὐαγγελίοις καὶ 
ἀπουτόλοις {(κηρυσσόμενος), αὐτὸς ϑεὸς κύριος, πατὴρ δὲ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πῶς αὐτὸς σαφῶς ἡμᾶς διδάσχει ὁ κύριος ἐν 

111 vgl. haer. 20, 8, 1; I 284, 12 u. haer. 39, 5, 1; 1 τῦ, 10 — 13f zu Mao- 

σιανὸς vgl. den Marsanes in Unbek. altgnost. Werk c. 7; S. 341, 36 Schmidt (dazu 

C. Schmidt, Gnostische Schriften in kopt. Sprache. Leipzig 1892. S.602) — 20 vgl. 

haer. 28,2, db: 1.9314, ΤῊΝ 

M 

3 T σωματικὸν] lies ἀόρατον oder σωματικὸν {φαινόμεγον), vgl. S. 89, 6f * 

| (δημιουργὸν * 6 ἀχατο νόμαστον, ἃ vorgesetzt, o aus  Veorr | (re) * 

8 + o] lies ὅϑεν * oi Jül. 11 (voi) * 13 Meeoıddnv Nicet. Chon. 
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εὐαγγελίῳ λέγων νεὐχαριστῶ σοι, πάτερ, κύριε οὐρανοῦ καὶ γῆςς, 
ἵνα δείξῃ τὸν αὐτοῦ πατέρα ϑεὸν τῶν πάντων. 

8. Καὶ περὶ νεχρῶν ἀναστάσεως ὑποφαίνων ἔσεσϑαι πάλιν φησὶν 

O0 ἐξ αὐτοῦ υἱός »λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 
ἐγερῶ αὐτόν«" ναὸν δὲ ἔλεγε τὸ ἴδιον σῶμα, λυόμενον μὲν διὰ χειρῶν 
ἀνθρώπων τουτέστιν ἀποκχτεινόμενον. τὸ δὲ μὴ ὃν σῶμα, ἀλλὰ 
δοχήσει φαινόμενον, ὡς οὗτοι πάλιν λέγουσιν, οὐκ ἂν ἠδύνατο εἰς 
χεῖρας ἔρχεσθαι ἐγείρεσϑαί τε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καϑὼς ἐπηγγείλατο. 
δέδεικται τοίνυν σαφῶς διὰ τῆς τοιαύτης οἰκονομίας ἀναντίρρητος ἢ 

τῶν νεχρῶν ἀνάστασις καὶ (Ott) ovre χρεία ἐστὶν ἀπολογίας τῇ ψυχῇ, 
ἵνα λαλήσῃ πρὸς Exaornv ἐξουσίαν (πλάττονται γὰρ καὶ τοῦτο, ὡς 
elontaı), ἀλλὰ τῆς τοῦ κυρίου εὐεργεσίας τῆς διὰ τῶν ἔργων καὶ τῆς 
πίστεως συνισταμένης, ὡς λέγει ὁ ἁγιώτατος Παῦλος, γράφων τῷ 
Τιμοϑέῳ διὰ τούτων τῶν λόγων »ὕποως γινώσχοις πῶς δεῖ ἐν οἴχῳ 
κυρίου περιπατεῖν, ἥτις ἐστὶν ἐχχλησία ϑεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ 

ἑδραίωμα τῆς ἀληϑείας«, »nV, οἱ πολλοὶ ἀφέντες εἰς μύϑους καὶ εἰς 
μωρολογίας ἐξετράπησανε, »μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ 
τίνων διαβεβαιοῦνται«" »ὧν ἐστι Φύγελος καὶ ᾿Βρμογένηςς. ἀλλὰ 
καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐπιστολῇ Yuévotov καὶ Φιλητὸν | περὶ τὴν ἀλή- 
Sev | ἠστοχηκέναι λέγει, οἵτινες καὶ αὐτοὶ ταύτῃ τῇ αἱρέσει ἐξη!- 
κολούϑησαν, ἄλλον ϑεὸν καταγγέλλοντες καὶ γενεαλογίας ἀπεράντους, 
καὶ πλάνην ἐπισπείροντες τοῖς ἀνϑρώποις xal λέγοντες μὴ ἐκ ϑεοῦ 
γεγενῆσϑαι τὸν χύόσμον, ἀλλὰ ὑπὸ ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν, τὴν δὲ ἀνά- 
στασιν ἤδη γεγενῆσϑαι διὰ τῶν γεννωμένων τέχνων ὑπὸ ἕχάστου 
τῶν γεννώντων, τὴν δὲ τῶν νεχρῶν οὐ λέγουσιν ἔσεσϑαι. καὶ 

ὁρᾶτε, ἀδελφοί, τὸν χαραχτῆρα τῆς ἀληϑείας καὶ τὸν ἔλεγχον τῆς 
τούτων παρανομίας. | 

Ὑπολαμβάνω δὲ καὶ περὶ τούτων ἱκανῶς εἰρῆσϑαι" ot» ταύτην 
παραλιπὼν ἐπὶ τὰς ξξῆς τὴν πορείαν ποιήσομαι, ἐχεῖνο μόνον sizor, 
ὡς πάνυ φαίνεται ἐοικυῖα αὕτη διὰ τῆς πολυωνύμου ἀρχοντιχῆς ὁνο- 

1 Matth. 11, 25 — 4 Joh. 2, 19 — 11f vgl. S. 83, 8 — 14 I Tim. 3, 15 — 

16 II Tim. 4, 4 — 17 I Tim. 1, 7 — 18 II Tim. 1, 15 — 19 vgl. II Tim. 2, 17 — 

21 vgl. I Tim. 1, 4 — 98} vgl. II Tim. 2, 18 

M 

| 4 ὁ ἐξ αὐτοῦ υἱὸς durchgestrichen Veorr — M 8 ἐγείρεσϑαί τε, εῦϑαι τὲ 

auf Rasur V eorr 10 (9v) ἢ 19 συνηταμένης M 16 sic? durch- 

gestrichen Veorr — M 18 Φύγελος, A drüber Veorr Φύγελλος M 93 ἀλλ M 

94 γεγεννῆσθαι, zweites v durchgestrichen V corr 25 yevovvov M. 
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μασίας τῇ πολυπλόκῳ ἕρπετῶν κακοηϑείᾳ. τρόπον γάρ τινὰ éx 

πολλῶν ἑρπετῶν ἀναμὶξ τῆς αὐτῶν AAavng συνηγμένη ἐστὶν ἡ ἰοβολία, 
οἷον τὸ ϑρασὺ ἔχουσα τοῦ Ógaxorvtoc, τὸ δολερὸν τοῦ φυσάλου, τὴν 
ἀνϑέλχυσιν τῆς πνοῆς τοῦ βαί[τ]ωνος, τὸ γαῦρον τοῦ ἀκοντίου, τὸ 
προπετὲς τοῦ ὀστρακίτου. τούτων δὲ πάντων τὴν κεφαλὴν κατα- 
πατήσαντες τῇ τῆς ἀληϑείας ὑποϑέσει ἐπὶ τὰς λοιπὰς διέλϑωμεν, 

ἐπιπόϑητοι, τὴν ἑκάστης πλάνην ἀποχαλύψαι ἐν ϑεῷ πειρώμενοι. 

Κατὰ Κερδωνιανῶν κα, τῆς δὲ ἀκολουϑίας μα. 

1. “Κέρδων τις τούτους καὶ τὸν Ἡρακχλέωνα διαδέχεται, ix τῆς 
αὐτῆς ὧν σχολῆς, ἀπὸ Σίμωνός τε καὶ “Σατορνίλου λαβὼν τὰς προ- 

φάσεις. οὗτος μετανάστης γίνεται ἀπὸ τῆς Συρίας καὶ ἐπὶ τὴν 
Ῥώμην ἐλϑὼν λυμεών τις πέφηνεν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς αὐτῷ πειϑο- 
μένοις, ὃ ἐλεεινότατος. ἐλεεινὴ γὰρ ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων, | ὅταν 
καταλείψασα τὴν τοῦ ϑεοῦ ὁδὸν πλανᾶται, καὶ ἀπόλωλεν ἀπὸ τῆς 

5 τοῦ ϑεοῦ κλήσεως ἑαυτὴν ἀφορίσασα. συμβέβηκε γὰρ τοῖς τοιούτοις 
ἢ τοῦ xvvóc παροιμία, ὃς τῇ σχιᾷ προσέχων. 0v κατεῖχεν ἐν τῷ στό- 
ματι *, ἐμβλέπων εἰς vóoQ καὶ νομίσας τὴν ἐν τῷ ὕδατι σχιὰν 
μείζονα εἶναι τῆς ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐδωδῆς, ἀνοίξας τὸ στόμα 
καὶ τὴν οὖσαν ἀπώλεσεν. οὕτω καὶ οὗτοι τὴν ὁδὸν εὐρόντες καὶ 
βουλόμενοι σχιᾶς περιγενέσϑαι τῆς ἐν τῇ ὑπονοίᾳ αὐτῶν γενομένης 

τὴν οὐσαν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν | ὡς εἰπεῖν ἐκ ϑεοῦ τροφὴν κεχα- 
ρισμένην οὐ μόνον ἀπώλεσαν, ἀλλὰ xol ὄλεϑρον ἑαυτοῖς ἐπεσπά- 

σαντο. 

9--19 vgl. Irenaeus adv. haer. 127, 1; 1214 Harvey Κέρδων δέ τις ἀπὸ τῶν 

περὶ τὸν Σίμωνα τὰς ἀφορμὰς λαβὼν xal ἐπιδημήσας ἐν τῇ Ῥώμῃ χτὲ — Hippolyt 

refut. VII 37, 1; S. 223, 12} Wendland Κέρδων δέ τις καὶ αὐτὸς ἀφορμὰς ὁμοίως 

παρὰ τούτων λαβὼν xal Σίμωνος Filastrius haer. 44; S. 23, 8f Marx Cerdon 

autem quidem, surrexit post hos . .., qui cum venisset Romam de Syria — 

15 ff vgl. Irenaeus adv. haer. IL 11, 1; I 275 Harvey (von den Valentinianern) simzles 

Aesopi cami ei qui panem quidem reliquit, in umbram autem. eius impetum fecit 

et perdidit escam 
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14 χαταλείψασα, coa Veorr | ὁδὸν πλανᾶται καὶ ἀπόλωλεν auf Rasur, πλανᾶται 

hinter ἀφορίσασα (Z. 15) durchgestrichen Veor 17 « (βρώματος) * 21 χεχα- 
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Οὗτος τοίνυν ὁ Κέρδων ἐν χρόνοις Ὑγίνου γέγονεν &xi6x0ov, | 
τοῦ ἔνατον κλῆρον ἄγοντος ἀπὸ τῆς τῶν περὶ Ἰάκωβον καὶ Πέτρον 
καὶ Παῦλον ἀποστόλων διαδοχῆς. τὸ de κήρυγμ μα αὐτοῦ τῆς τῶν 
προειρημένων αἱρεσιαρχῶν φλυαρίας μετέχον τὸ αὐτὸ μὲν εἶναι δοχεῖ, 

ῦ παρήλλακται δὲ παρ᾽ αὐτῷ τοῦτον ἔχον τὸν τρόπον" 

Δύο καὶ οὗτος ἀρχὰς κεχήρυχεν τῷ βίῳ καὶ δύο δῆϑεν ϑεούς, ἕνα 

ἀγαϑὸν καὶ [ἕνα] ἄγνωστον τοῖς ἅπασιν, ὃν καὶ πατέρα τοῦ Ἰησοῦ 

κέχληκεν, καὶ ἕνα τὸν Δημιουργόν, πονηρὸν ovra καὶ γνωστόν, λαλή- 
σαντα ἐν τῷ νόμῳ καὶ [iv] τοῖς προφήταις φανέντα xoi ὁρατὸν πολ- 

’ 3 \ \ ' , 
10 λάχις γενόμδνον. μὴ εἶναι δὲ τὸν Χριστὸν γεγεννημένον ἐκ Ma- 

V 

ρίας μηδὲ àv σαρκὶ πεφηνέναι, ἀλλὰ δοκήσει ovra καὶ δοκήσει πεφη- 
rota, δοκήσει δὲ τὰ ὅλα πεποιηκότα. καὶ αὐτὸς δὲ σαρκὸς ἀνάστασιν 
ἀπωϑεῖται, παλαιὰν δὲ ἀπαγορεύει διαϑήκην τήν [τε] διὰ Μωυσέως 
xol τῶν προφητῶν, ὡς ἀλλοτρίαν οὐσαν ϑεοῦ. ἐληλυϑέναι δὲ τὸν 

1—3 vgl. Irenaeus adv. haer. 127,1; 1214f Harvey Κέρδων de vic .. . ἐπιδημήσας 

ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπὶ Ὑγίνου ἔνατον κλῆρον τῆς ἐπισχοπικῆς διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων 

ἔχοντος, dazu III 4,3; II17 Harvey Κέρδων δὲ ὁ πρὸ Μαρχίωνος καὶ αὐτὸς ἐπὶ Ὑγίνου, 

ὃς ἦν ἕνατος (octavus lat.) ἐπίσχοπος, εἰς τὴν ἐχχλησίαν ἐλϑών — zu ἔνατος vgl. 

haer. 42, 1, 7 u. 2, 3 u. refut. 24 — €—10 vgl. Irenaeus I 27,1; 1215 Harvey (mit un- 

bedeutenden Abweichungen — Hippolyt refut. VII 37, 1; S. 223, 13f Wendland) 

ἐδίδαξε τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου xal προφητῶν χεχηρυγμένον ϑεὸν μὴ εἶναι πατέρα τοῦ 

χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" τὸν μὲν γὰρ γνωρίζεσθαι, τὸν δὲ ἀγνῶτα εἶναι καὶ 

τὸν μὲν δίχαιον, τὸν δὲ ἀγαθὸν ὑπάρχειν Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 hie 

introducit initia duo, id est duos deos, unum bonum et allerum. | saevum, bonum 

superiorem, saevum hunc mundi creatorem  Filastrius haer. 44, 1; S. 23, 9ff Marx 

ausus est dicere duo esse principia dd est unum deum. bonum et unum malum et 

deum, quidem bonum bona facere et malum mala — 10—14 vgl. Ps. Tertullian 

adv. omn. haer. 6 hie prophetias et legem repudiat, deo creatori renuntiat, superioris 

dei filum, Christum. venisse tractat, hune in substantia carnis negat, in phantas- 

mate solo fuisse pronuntiat nec ommino passum, sed quasi passum, mec ex virgine 

natum, sed ommino nec natum. resurrectionem. animae tantummodo probat, cor- 

poris negat Filastrius haer. 44, 2; S. 23, 12 ff Jesum. autem. salvatorem non na- 

ium. adserit de virgine nec apparuisse in carne nec de coelo descendisse, sed putative 

visum, fudsse hominibus, qui non videbatur inquit vere, sed erat umbra: unde et 

putabatur quibusdam pati, non tamen vere patiebatur 

M 

9 αὐτοῦ aus αὐτῶν Veorr 4 τὸ αὐτὸ, τὸ auf Rasur, v an αὐτὸ wegradiert 

V corr 7 [ἕνα] Dind, . 9 [£v] * 11f πεφηνό τα, o aus « V corr 13 [τε] 

Pet. 14 ἐληλυϑέναι wohl aus ἐληλυϑότα V corr 

02550 
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Χριστὸν ἀπὸ τῶν ἄνωϑεν ix τοῦ ἀγνώστου πατρός, εἰς ἀϑέτησιν τῆς 
τοῦ κοσμοποιοῦ καὶ δημιουργοῦ ἐνταῦϑα, φησίν, ἀρχῆς καὶ τυραννίδος, 
ὥσπερ ἀμέλει καὶ πολλαὶ τῶν αἱρέσεων ἐξεῖπαν. ὀλίγῳ δὲ τῷ 
χρόνῳ οὗτος | ἐν Ῥώμῃ γερόμενος μεταδέδωκεν αὐτοῦ τὸν ἰὸν Mag- 
κίωγι᾽ διόπερ τοῦτον o Μαρχίων διεδέξατο. 

2. Τῆς δὲ αἱρέσεως ὡσαύτως φωρατῆς οὔσης ἐν συντόμῳ περὶ 
ταύτης ἡμῖν ἔσται ὁ λόγος. ἀρξόμεϑα δὲ πάλιν τῆς κατ᾽ αὐτοῦ 

ἀνατροπῆς ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένων. ὅτι μὲν γὰρ 
δύο ἀρχὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον. δῆλον. ἢ γὰρ αἱ δύο ἐκ 
μιᾶς εἰσί τινος ἢ ἢ μέν ἐστι δευτέρα 7 δὲ τῆς δευτέρας αἰτία καὶ 
ἀρχή. ζητηϑήσεται οὖν ἤτοι αἰτία τῶν δύο ἢ ὁποτέρα τούτων ἀρχὴ 
οὐσα τῆς ἑτέρας *, oc ἔφην. καὶ οὕτως ἐχ παντὸς τρόπου ἐπὶ τὴν 
μίαν ἀναχτέον τὴν διάνοιαν, τὴν εὑρισχομένην πρώτην, ἐξ is καὶ 7 
δευτέρα ἤτοι ἀμφότεραι, τε δέδεικται, [Oc ἔφην] ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

δὲ ἀδύνατον τὰς δύο ἀρχὰς ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ οὐδὲ διαφέρεσϑαι τὴν 
μίαν πρὸς τὴν ἄλλην δυνατόν. εἰ γὰρ διαφέρονται, εἰσὶ μὲν δύο, τῷ 
δὲ δύο ἀριϑμῷ εὐρίσχεσϑαι τὸν ἕνα ἀριϑμὸν ὑπερβεβήκασι" τοῦ δὲ 
ἑνὸς καὶ πρώτου ἀριϑμοῦ ζητουμένου | ai δύο τῷ Evi ἀριϑμῷ καὶ 
ἀνωτέρῳ ὑπόχεινται, τῷ αἰτίῳ τῶν δύο οντι. οὐ γὰρ αἱ δύο, ai 
μετὰ τὸν ἕνα ἀριϑμὸν ἢ τὴν μίαν ἀρχὴν καὶ πρώτην, αἰτίαι ἑαυτῶν 
δύνανται εἶναι, τοῦ ἑνιχοῦ ἀριϑμοῦ καὶ ἀνωτάτου ἀεὶ ζητουμένου. 

εἰ γὰρ αἱ δύο εὐρεϑήσονται μιᾶς οὖσαι συμφωνίας καὶ συγχαίρουσαι 
καὶ συμφωνοῦσαι ἀλλήλαις, ἐν τῷ τὴν μὲν μίαν παραμένειν τῆς ἕτέ- 
ρας εὐδοχούσης καὶ τῆς ἄλλης δὲ χαιρούσης τῇ τῆς ἑτέρας συζυγίᾳ, ἡ 
στάσις τίς ἐστιν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων; εἰ δὲ στασιάζουσι καὶ ἰσχύουσιν 
o 2 , \ > , > 2 \ ς \ UTE 
auc ἀμφότεραι πρὸς ἀλλήηλας ἐπ ἴσης, | οὐχέτι Χριστὸς o 200v. δια 

x 2 , - - , ^c , > 

τὴν ἀϑέτησιν τῆς μιᾶς δυνήσεται καταλῦσαι τὴν ταύτης τυραννίδα, αὐ- 
= ) [Y x )» > , 

τῆς ἀντεχούσης καὶ δυναμένης πρὸς τὴν ἄνω ἀόρατον καὶ ἀχατονομα- 
> 

στον ἀγωνίζεσθαι ἀντέχειν τε xal μηδέποτε δυναμένης καταλύεσϑαι. | 

3—5 vgl. Irenaeus adv. haer. I 27, 2; I 216 Harvey διαδεξάμενος δὲ αὐτὸν 

Meaoxiov ὁ Ποντιχός II 4, 3; II 18 Harvey Marcion autem üli succedens 

M 

8 yao<M 12 « (aita τυγχάνει ἢ 13 dxréov M 14 [óc ἔφη»] * 

17 εὑρίσκεσϑαι *] εὑρισχόμεναι V M 29 εἴ ἢ auf Rasur Veor | ov- 

ı *) ovo: V M 24 συ ζυγία, v ausradiert Veorr | z] 5 M 27 ταύ- 

της] αὐτῆς M 98 ἀκατοι !νόμαστον, o aus ὦ Veorr 29 δυναμένης *] δύνα- 

σϑαι V M 

εῷ 

P501 

D 302 



Panarion haer. 41, 1, $—42, 1, 1 (Cerdon u. Marcion) 93 

: \ € > , , x - 

3i Aye ὁὲ o ἡλίϑιος καὶ τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας τῆς 8,1 
φαύλης xc ἐναντίας εἶναι ἀρχῆς, τὸν δὲ Χριστὸν τῆς ἀγαϑῆς. πόϑεν 9 

οὖν οἱ προφῆται τὰ εἰς Χριστὸν τετυπωμένα προανεφώνησαν, εἰ μὴ 
μία ἦν καὶ ἡ αὐτὴ δύναμις 7) λαλήσασα Ev νόμῳ καὶ ἐν προφήταις 

5 χαὶ εὐαγγελίοις; καϑάπερ λέγει »0 λαλῶν ἐν τοῖς προφήταις ἰδοὺ 
3 - , Y € - 2 

πάρειμις xol τὰ Eine. πόϑεν δὲ xal ὁ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ T προ- 3 
- , S WEN p 

ανεφώνει λέγων »εἰ Μωυσῇ ἐπιστεύετε, καὶ ἐμοὶ ἂν ἐπιστεύετε. ἐκεῖνος 
γὰρ περὶ ἐμοῦ ἔγραψεςκ. 

Y U ar \ - , \ , 
καὶ πολλὰ μοι EOTL περὶ μαρτυριῶν λέγειν, καϑῶς συναγείρας 4 

10 λὴ ς ὩΣ (y , παρ x A , -Ξ NDS , 2 À ὄχολὴν ἑαυτῷ ἑποίησεν o ἐπὶ συγχυρήματι πονηρῷ τῷ xoouo ἐπιβλα- 
, 4 , \ 2 - , 

στησας xai πλανῆσας τοὺς UN αὐτοῦ πεπλανημέγους. παρελευσο- ὅ 
\ \ € \ ΄ - b) - 

ucı δὲ καὶ ταύτην, ὡσεὶ βέμβικος καὶ πεμφρηδόνος τῶν ὀδυνοποιῶν 
- , € € b ^ , 

ἐκ πετεινῶν χνωδαλῶν ορμωμένον vxo μίαν ϑῆξιν ἐκπετασϑέντωον 
, x - - - , 

τὴν ἀνάλωσιν ποιησάμενος διὰ τῆς τοῦ ϑεοῦ ἐναργεστάτης níorttoG 
- ^ c2 € - ) A - 

15 τε xai σωτηριώδους διδασχαλίας τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 6 
- b] , , 1 - N EY 3 > ? 

τοῦ EINOVTOS βλέπετε μὴ πλανηϑῆτε᾽ πολλοὶ yaQ &Acvoortat ψευ- 
« LY - > , - - 2 - 

δοπροφῆταις xci τοῦ ἀποστόλου {τοῦ περὶ τῶν αὐτῶν ψειδοχρί- 
P, € - 

στων xol ψευδοδιδασχάλων καὶ φψευδαδέλφων φήσαντος καὶ ἡμᾶς 
ἀσφαλισαμένου" ἐπὶ τὰς Eins (vs) κατὰ τὴν ἀκολουϑίαν προβαίνων 

- [d , 

20 τῶν ἄλλων ποιήσομαι τὴν ὑφήγησιν. | P302 

Κατὰ Μαρχιωνιστῶν x, τῆς δὲ ἀκολουϑίας uß. 

1. Μαρχίων, ἀφ᾽ οὗπερ οἱ BUS τ Το τς ἐκ τούτου τοῦ προειρη- 1,1 
μένου Κέρδωνος τὴν πρόφασιν εἰληφὼς χαὶ αὐτὸς μέγας Ogg προ- 
ἤλϑεν τῷ βίῳ, πολὺ δὲ πλῆϑος ἐξαπατήσας ἔτι εἰς δεῦρο εἰς πολλοὺς 

9 Agraphon, vgl. Resch, Agrapha? S. 207 — 7 Joh. 5, 40 — 16 Luk. 21, ὃ 

(Matth. 24,24) — 17 vgl. (Matth. 24, 24) Il Kor. 11, 26 Gal. 2, 4 u. die Pastoralbriefe 

— 99—8.91,1 vgl. Irenaeus adv. haer. 127,2; 1216 Harvey διαδεξάμενος δὲ αὐτὸν 

Maoxtov ὁ Ποντικὸς ηὔξησε τὸ διδασκαλεῖον; die Anknüpfung an Cerdon außerdem 

adv.haer.IIL 4, 3; IL 1f Harvey Hippolytrefut.X 19 Tertullian adv. Marc. I 2. 22 

IV 17 Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 Filastrius haer. 45, 1; S. 23, 18 Marx 

Nee 

ὃ τετυπομένα V 6f T προανεφώγει) lies wohl ἐξεφώνγει * 10 συγκυρή- 

ματι] σιγχρίματι Μ 12 βέμβικος aus etwas anderem hergestellt Veorr | ö///övvo- 

ποιῶν, 2 Buchstaben hinter ὁ ausradiert V corr 18 πετηνῶν, ἡ statt se, V eorr 

| ϑίιν Μ 14 ἐναργεστάτης *] ἐνεργεστάτηςω V M 17 (roi) * 19 ἀσφαλι- 

σαμένρυ, ov aus ὧν Vcorr | {τε * 20 Unterschrift xarà Κερδωνιανῶν V 

31 Überschrift xarà Μαρχιωνιστῶν εἰχοστὴ δευτέρα, 7 xal uß VM 
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τρόπους | προεστήσατο διδασκαλεῖον. m δὲ αἵρεσις ἔτι καὶ νῦν ἔν vc ἃ D303 
Ῥώμῃ καὶ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, ἐν Αἰγύπτῳ τε καὶ ἐν Παλαιστίνῃ, ἐν ᾿Δραβίᾳ 
τε xol ἐν τῇ Συρίᾳ, ἐν Κύπρῳ τε καὶ Θηβαΐδι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν 
τῇ Περσίδι καὶ ἐν ἄλλοις τόποις εὑρίσκεται. μεγάλως γὰρ ὁ πονηρὸς 
ἐν αὐτῷ κατίσχυσε τὴν ἀπάτην. | 

Οὗτος τὸ γένος Ποντικὸς ὑπῆρχεν, Eievorovrov δέ φημι, Σινώ- 8 
ang δὲ πόλεως, ὡς πολὺς περὶ αὐτοῦ adsraı λόγος. τὸν δὲ πρῶ- 4 
τον» αὐτοῦ βίον παρϑενίαν δῆϑεν ἤσχει μονάζων γὰρ | ὑπῆρχεν καὶ ὃ 
υἱὸς ἐπισχόπου τῆς ἡμετέρας ἁγίας καϑολικῆς ἐκκλησίας. χρόνου δὲ 

10 προϊόντος προσφϑείρεται παρϑένῳ τινὶ καὶ ἐξαπατήσας τὴν παρϑέ- 
vor ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτήν τε xal ἑαυτὸν κατέσπασε καὶ τὴν φϑορὰν 
ἀπεργασάμενος ἐξεοῦται τῆς ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ ἰδίου πατρός. ἦν γὰρ 5 
αὐτοῦ ὁ πατὴρ di ὑπερβολὴν εὐλαβείας τῶν διαφανῶν καὶ σφόδρα 

[τὰ] τῆς ἐκκλησίας ἐπιμελομένων, διαπρέπων ἐν τῇ τῆς ἐπισχοπῆς 
15 λειτουργίᾳ. πολλὰ δὲ δῆϑεν o Μαρχίων καϑιχετεύσας καὶ αἰτήσας 6 

μετάνοιαν οὐχ εἴληφε παρὰ τοῦ ἰδίου πατρός. πόνος γὰρ εἶχε τὸν 
ἀξιόλογον γέροντα καὶ ἐπίσκοπον, ὅτι οὐ μόνον ἐξέπεσεν ἐκεῖνος, 
ἀλλ᾽ ὅτε xal αὐτῷ τὸ αἶσχος ἔφερεν. ὡς τοίνυν. οὐχ ἔτυχε παρ᾽ 7 
αὐτοῦ διὰ τῆς κολακείας cv ἐδέετο, μὴ φέρων τὴν ἀπὸ τῶν πολλῶν 

20 χλεύην ἀποδιδράσχει τῆς πόλεως τῆς αὐτοῦ καὶ ἄνεισιν εἰς τὴν Ῥώ- 

μην αὐτήν, μετὰ τὸ τελευτῆσαι Ὑγῖνον τὸν ἐπίσκοπον Ῥώμης (οὗτος 

σι 

6f Ποντιχὸς vgl. Justin apol. I 26, 5 u. 58, 1 Irenaeus adv. haer. 127,2; 

I 216 Harvey . Hippolyt refut. VII 28, 1; S. 210, 5 Wendland Tertullian de 

praeser. 30 adv. Marc. I 1 III 6 Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 Filastrius 

haer. 45; S. 23, 18 Marx — Σινώπη sonst nur noch genannt bei dem von Epiph. 

abhängigen Filastrius haer. 45; S. 23, 19 Marx — 10—12 vgl. Ps. Tertullian adv. 

omn. haer. 6 episcopi fius propter stuprum. euiusdam virginis ab ecclesiae com- 

municatione abiectus; ein Auszug aus Epiph. bei Eznik, Wider die Sekten IV 16; 

S. 204, 994 Schmid dieser Marcion stammte aus der Provinz Pontus ab, als der Sohn 

eines Bischofs. Und nachdem er eine Jungfrau entehrt hatte, ging er flüchtig wegen 

seiner Ausstoßung aus der Kirche durch seinen eigenen Vater (gegen die Glaub- 

würdigkeit der Erzählung spricht das Schweigen Tertullians u. insbes. das sanctis- 

simus de praeser. 30) — 21 μετὰ τὸ τελευτῆσαι Yyivov] ungenaue Wiedergabe 

von Irenaeus adv. haer. III 4, 3; II 17 Harvey Κέρδων δὲ ὁ πρὸ Magziwvos καὶ 

αὐτὸς ἐπὶ Ὑγίνου, ὃς zv ἔνατος ἐπίσχοπος .... Marcion autem illi succedens in- 

valuit sub Aniceto; vgl. auch haer. 41, 1, 5 — die gleiche Ungenauigkeit bei Ps. 

Tertullian carm. adv. Mare. III 297 sub quo (sc. Aniceto) Marcion hie veniens 

VeM | 

1 διδασχαλεῖον, εἴ aus ı V corr 6 οὗτος + γὰρ M 6f Σινόπης M 

2 ἐξερῦται, so auf Rasur Vcorr 14 [τὰ] * | ἐχχλησίας] ἀληϑείας V 



σι 

V 

Panarion haer. 42, 1, 1—2, 1 (Marcion) 95 

δὲ ἔνατος ἣν ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ἀποστόλων), καὶ τοῖς ἔτι 
πρεσβύταις περιοῦσι καὶ ἀπὸ τῶν μαϑητῶν τῶν ἀποστόλων ὁρμω- 
μένοις συμβαλὼν ἤτει συναχϑῆναι καὶ οὐδεὶς αὐτῷ OvyxsyoQ)xe. 
ζήλῳ λοιπὸν ἐπαρϑείς, ὡς οὐκ ἀπείληφε τὴν προεδρίαν τε xol τὴν 
εἴοδυσιν τῆς ἐκκλησίας, | ἐπινοεῖ ἑαυτῷ καὶ προσφεύγει τῇ τοῦ ἀπα- 
τεῶνος Κέρδωνος αἱρέσει. | 

2. Καὶ ἄρχεται ὡς εἰπεῖν ἐξ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς καὶ ὡς ἀπὸ ϑυρῶν 
τῶν ζητημάτων προτείνειν τοῖς κατ᾽ ἐχεῖνο καιροῦ πρεσβυτέροις 
τοῦτο τὸ ζήτημα λέγων »εἴπατέ μοι, τί ἐστι τό" οὐ βάλλουσιν οἶνον 

1ff aus Epiph. schöpft Eznik, Wider die Sekten IV 16; S. 204, 997 ff Schmid Und 

als er nach Rom ging, um Buße xu erlangen in jener Zeit u. sie nicht erlangen konnte, 

wäütete er gegen den Glauben; zur Sache vgl. Tertullian de praeser. 30 constat illos . . . in 

catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Romanensem . .. . donec ob àn- 

quietam, semper curiositatem qua fratres quoque vitiabant semel et iterum eiecti Mar- 

cion quidem. cum ducentis sestertiis quae eeclesiae intulerat adv. Marc. IV 4 in primo 

calore fide? — 4 τὴν προεδρίαν] vgl. die ähnliche Bemerkung Tertullians über Valen- 

tin adv. Valent. 4 speraverat episcopatum Valentinus, qua et ingenio poterat et eloquio. 

sed alium, ex martyrii praerogativa loc? potitum indignatus de ecclesia authenticae 

regulae abrupt —  SÍff vgl. Tertullian adv. Marc. III 15 quomodo. denique. docet 

novam, plagulam non adsui veteri vestimento mec vinum novum veteribus utribus 

credi IV 11 nam et vinum novum is non committit in veleres utres qui et veteres 

utres (non) habuerit et novum additamentum nemo inicit veteri vestimento misi eus 

non defuerit et vetus vestimentum, dazu Adamantius de recta in deum fide II 16; 

8. 90, 5ff van de Sande Bakhuyzen — etwas anders Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 

hic ex occasione qua dictum. sit: omms arbor bona bonos fructus facit, mala autem 

malos, haeresim. Cerdonis approbare conatus est; vgl. Hippolyt refut. X 19 διὸ xai 

ταῖς παραβολαῖς ταῖς εὐαγγελικαῖς οὕτως χρῶνται λέγοντες" οὐ δύναται δένδρον 

χαλὸν χαρποὺς πονηροὺς ποιεῖν xci τὰ δξῆς Tertullian adv. Mare. I 2 — beides 

verbunden bei Filastrius haer. 45, 1f: S. 23, 20ff Marx nterrogans presbiteros 

sanctos ecclesiae catholicae sensus sui eis errores mortiferi proponebat, dieens 4ta: 

quid est, inquit, quod im evangelio dicente domno scriptum. est, nemo pannum 

rudem, mittet in vestimentum. vetus neque vinum novum. in utres veteres, alioquin 

rumpuntur utres et effunditur vinum? et dlerum: mon est arbor bona quae facit 

malum fructum neque arbor mala quae faciat bonum fructum? | deque hoc acev- 

piens interpretationem a sanctis presbyteris non adquiescebat veritati, sed magis 

Oerdonis su doctoris firmabat mendacium — 9 vgl. Matth. 9, 16f 

M 

1 Evvaroc M 

8 
P 303 
D 304 

2,1 
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, > M 8 29 > 727 c 7 J , DIENST IE , 

νέον εἰς &6xovc παλαίους οὐδὲ ἐπίβλημα Qcxovg ἀγναφοῦυ ἐπὶ ἱματίῳ 
= EY [4 EY x P aA — > 

παλαιῷ" εἰ δὲ μὴ γ8, καὶ τὸ πληρῶμα αἴρει xoi τῷ παλαιῷ οὐ συμ- 
* € - » 

φωνήσει. μεῖζον γὰρ σχίσμα γενήσεταις. χαὶ ὡς τοῦτο ἠκουσαν 
οἱ ἐπιεικεῖς καὶ πανάγιοι τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίας πρεσβύτεροι 

xci διδάσκαλοι, τὸν τῆς ἀχολουϑίας TE καὶ ἁρμονίας ἀποδιδόντες 
a , 2 ^ b - 

λόγον καὶ φράζοντες αὐτῷ μετὰ ἐπιεικείας ἔλεγον" τέχνον, τοῦτό 
2 s 2 s 

ἐστιν ἀσχοὶ παλαιοί, αἱ τῶν Φαρισαίων καρδίαι καὶ γραμματέων, 
i c , D ’ > 

παλαιωϑεῖσαι ἐν ἁμαρτήμασι χαὶ um δεξάμεναι TO κήρυγμα τοῦ evay- 
; ; ἃ Nei \ , [4 € 2 ’ 5 3 

γελίου xoi TO ἱματιον τὸ nalaıov, OG ὁ Ιουδας παλαιωϑεὶς Ev φι- 
2 - - ς 

λαργυρίᾳ oux ἐδέξατο τοῦ καινοῦ xai αγίου καὶ ἐπουρανίου μυστηρίου 
b - , 4 -U P) , 

τὸ τῆς ἐλπίδος χήρυγμα, καίτοι συναφϑεὶς τοῖς ἕνδεκα ἀποστόλοις 
Ἢ EY € 2 2 - - ’ > 

xci κληϑεὶς vx αὑτοῦ TOU χυρίου, περισσότερον σχίσμα ἔσχε du 
- 2 A € , - > 

ἑαυτοῦ, μηδενὸς αἰτίου αὐτῷ γενομένου, ἐπειδὴ ἡ διάνοια αὐτοῦ οὐ 
= » x , - , 

συμπεφώνηκε τῇ avo ἐλπίδι xoi ἐπουρανίῳ κλήσει vOv μελλοντῶν 
- 2 - - , , x 

ἀγαθῶν ἀντὶ τῶν ἐνταῦϑα χρημάατῶν τε xol χομπου xai φιλίας 
« -ῳὙ 

παρερχομένης ἐλπίδος TE καὶ ἡδονῆς. 
c ,. 2 co , 2 D 2 \ N - 2 , 
O δέ" ovy οὕτως, φησίν, ἀλλὰ αλλα ξστὶ παρὰ ταῦτα, ἀντιλέγων 

2 DEN - 

ὁ Magxíiov. ἐπειδὴ (02) μὴ ἡϑέλησαν αὐτὸν δέξασϑαι, (dıa) τοῦτο 
Ἁ 2 , € - 

QU» φανερῶς αὐτοῖς ἔλεγε τί μὴ ἡϑελησατέ us ὑποδέξασϑαι; τῶν 

δὲ λεγόντων Ori | o? δυνάμεϑα ἄνευ τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ τιμίου πα- 
’ = - p , ς c c 

τρὸς σου τοῦτο ποιῆσαι" μία yaQ ἔστιν ἡ πίστις καὶ μία ἡ ομονοια 
b 2 ’ - - - - * \ - 

xai οὐ δυναμεϑα ἐναντιωϑῆναι τῷ καλῷ συλλειτουργῷ πατρὶ δὲ σῷ, 
, b 2 € 

ζηλώσας λοιπὸν xol εἰς μέγαν ἀρϑεὶς ϑυμὸν xal ὑπερηφανίαν τὸ 
, € - - , * 

σχίσμα ἐργάζεται ὁ | τοιοῦτος, ἑαυτῷ τὴν αἵρεσιν προστησάμενος καὶ 
c 5 CN A E 

εἰπὼν τι »ἐγὼ σχίσω τὴν ἐχχλησίαν ὑμῶν καὶ βαλῶ oyloua ἐν 
I - b - ς x 2 - , 2 , 

αὑτῇ εἰς τὸν αἰῶνας, oc τὰ ἀληϑῆ uiv σχίσμα ἔβαλεν οὐ μικρον, 
, > 2 * LI > - 

οὐ τὴν ἐκκλησίαν σχίσας ἀλλ΄ ἑαυτὸν καὶ τοὺς αὐτῷ πεισϑέντας. 

3k 2T δὲ τὴ ) X τοῦ rov Kégó : age δὲ τὴν προφασιν παρὰ τοῦ προειρημένου Κέρδοωνος, 
’ TAS - » \ \ , " > , 

.yontoc xoi ANATNA0OV. καὶ αὐτὸς μὲν yao δυο XNEUTTEL &OYGC, προῦσ- 
S N) i N bj ? 

V 

19 vgl. cone. Nie. can. 5 χρατείτω ἣ γνώμη χατὰ τὸν xavóva τὸν διαγο- 
p a QU TN , 2 , C D CP , 

ogsvovta τοὺς ὑφ᾽ ἑτέρων ἀποβληϑέντας vp ETEEWv μὴ προσίεσϑαι 

M 

1 ódxxovc, erstes x durchgestrichen V eorr 11 χώρημα hinter χήριγμα 

durchgestrichen Veorr 12 περισσότερον + (02)? * 13 αὐτῷ am Rande zuge- 

setzt V corr 18 (0r S (διὰ ἢ 22 συλλειτουργῷ aus συνλειτουργῷ V corr 

95 ὅτι — M 26 ὡς] 05? * 29 nach γὰρ noch einmal xal αὐτὸς, durch- 

gestrichen V corr 

D305 
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Panarion haer. 42, 2, 1—3, 3 (Marcion) 97 

ϑεὶς | δὲ πάλιν ἐκείνῳ, φημὶ τῷ Κέρδωνι, ἕτερόν τι παρ᾽ ἐκεῖνον P304 
δείκνυσι, λέγων τρεῖς εἶναι ἀρχάς, μίαν μὲν τὴν ἄνω ἀχατονόμαστον 
καὶ ἀόρατον, ἣν καὶ ἀγαϑὸν ϑεὸν βούλεται λέγειν, μηδὲν δὲ τῶν ἐν 
τῷ κόσμῳ κτίσασαν" ἄλλον OP eive ὁρατὸν ϑεὸν καὶ xriornv καὶ 2 

ῦ δημιουργόν" διάβολον δὲ τρίτον oc εἰπεῖν καὶ μέσον τῶν δύο τού- 
τῶν, τοῦ TE ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου. τὸν δὲ χτιστὴν. καὶ δημιουρ- 
γὸν καὶ ὁρατὸν ϑεὸν εἶναι τῶν Ἰουδαίων, εἶναι δὲ αὐτὸν κριτήν. 
παρ αὐτῷ δὲ τῷ Magxiovi καὶ παρϑενία κηρύσσεται, νηστείαν δὲ 8 

9 ff zu den τρεῖς ἀρχαὶ vgl. haer. 65,8,6 u. Rhodon bei Eusebius V 13,4; 8.460, 5 ff 

Schwartz ἄλλοι δὲ πάλιν ἀπ᾿ αὐτῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐξοχείλαντες ov μόνον δύο, ἀλλὰ 

χαὶ τρεῖς ὑποτίϑενται φύσεις" ὧν ἐστιν ἀρχηγὸς καὶ προστάτης Συνέρως, χαϑὼς οἱ 

τὸ διδασχαλεῖον αὐτοῦ προβαλλόμενοι λέγουσιν Hippolytrefut. VII31,1£; 8.216,16f 

Wendland ἐν τοῖς za’ ἡμᾶς χρόνοις νῦν χαινότερόν τι ἐπεχείρησε Maoxıwvıorng 

τις Πρέπων Ἀσσύριος... τρίτην φάσχων. δίχαιον εἶναι ἀρχὴν καὶ μέσην ἀγαϑοῦ 

xai χαχοῦ τεταγμένην X 19,1; S. 279, 21 ff Maoxiwv δὲ ὁ Ποντιχὸς xai Κέρδων... 

δρίζουσιν εἶναι τρεῖς τὰς τοῦ παντὸς ἀρχάς, ἀγαϑὸν δίκαιον ὕλην" τινὲς δὲ τούτων 

μαϑηταὶ προστιϑέασι λέγοντες ἀγαϑὸν δίκαιον πονηρὸν ὕλην Dionysius Rom. bei 

Athanasius de decr. Nic. syn. 26; Migne 25, 464A — Adamantius de recta in deum 

fide 1, 2; 8. 4, 16 van de Sande Bakhuyzen τρεῖς ἀρχάς, 980v τὸν πατέρα τοῦ Χριστοῦ 

ἀγαϑὸν χαὶ ἄλλον τὸν δημιουργὸν xal ἕτερον τὸν πονηρόν | Cyrillus Hieros.cat. XVIA 

u.7; Migne 33,921 Au.923A  Ephrem SyrusIl444 Assemani Eznik, Wider die Sekten 

IV 16; S.204,1000 Schmid (aus Epiphanius) er stellt drei Prinzipien auf u. lehrt das des 

Guten u. des Gerechten u. das vom Bösen, dazu I 28; S. 87, 2012 drei Wurzeln . .., die 

des Guten u. des Gerechten u. des Bösen IV 1; S.172,1ff eine »Fremdheit« gegen- 

über dem Gott der Gesetze, neben ihm auch die Materie ...; der Fremde ... der 

Gott der Gesetze... die Materie — Sf vgl. Tertullian adv. Mare. I 29 non tingitur 

apud. illum. caro, isi virgo misi vidua nis? caelebs mist divortio baptisma mercata 

u. ebenda I 14 «t apocarteresi probes te Marcionitam Hippolyt refut. VII 30, 3; 

S.216,5 Wendland χωλύεις γαμεῖν, τεχνοῦν, ἀπέχεσθαι βοωμάτων X 19, 4; S. 280, 14f 

γάμον δὲ φϑορὰν εἶναι λέγων χυνικωτέρῳ βίῳ προσάγει τοὺς μαϑητάς, ἐν τούτοις 

νομίζων λυπεῖν τὸν δημιουργόν, εἰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότων ἢ ὡρισμένων ἀπέ- 

zoıro Clemens Al. strom. III 12, 1f; II 200, 801 Stählin οἱ μὲν ἀπὸ Μαρχίωνος... 

μὴ βουλόμενοι τὸν xóouov τὸν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ γενόμενον συμπληροῦν ἀπέχε- 

σθαι γάμου βούλονται u. ebenda III 25, 2; II 207, SE γίνεται δὲ αὐτῷ τῆς ἐγχρα- 

τείας αἴτιος ... αὐτὸς ὁ δημιουργός, πρὸς ὃν ὁ ϑεομάχος οὗτος γίγας ἀνϑεστάναι 

οἰόμενος ἄχων ἐστὶν ἐγκρατής, κατατρέχων xal τῆς χτίσξως χαὶ τοῦ πλάσματος 

RAT 

2 ἀχατοινόμαστον, o aus ὦ Veorr 4 ὁρατὸν aus ἀόρατον Voorr ἀόρατον M 
Epiphanius II. 7 



98 Epiphanius 

κατὰ τὸ σάββατον κηρύττει. μυστήρια δὲ δῆϑεν παρ αὐτῷ ἐπιτε- 
λεῖται τῶν κατηχουμένων δρώντων" ὕδατι δὲ οὗτος ἐν τοῖς μυστη- 
pioıs χρῆται. τὸ δὲ σάββατον νηστεύειν διὰ τοιαύτην αἰτίαν paoxeı' 
ἐπειδή, φησί, τοῦ ϑεοῦ τῶν Ἰουδαίων ἐστὶν ἡ ἀνάπαυσις τοῦ πεποιη- 

ὅ χότος τὸν κόσμον καὶ ἂν τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀναπαυσαμένου, ἡμεῖς 

10 

15 

20 

»5orevooutrv ταύτην, iva μὴ τὸ καϑῆχον τοῦ ϑεοῦ τῶν Ἰουδαίων 

ἐργαζώμεϑα. τὴν τῆς σαρχὸς δὲ ἀϑετεῖ ἀνάστασιν, καϑάπερ πολλαὶ 
τῶν αἱρέσεων. ψυχῆς δὲ ἀνάστασιν εἶναι λέγει καὶ ζωὴν καὶ σωτη- 
ρίαν μόνης. οὐ μόνον de παρ᾽ αὐτῷ ἕν λουτρὸν δίδοται, ἀλλὰ 
xai ἕως τριῶν λουτρῶν καὶ ἐπέκεινα ἔξεστι διδόναι παρ᾽ αὑτοῖς τῷ 
βουλομένῳ, Og παρὰ πολλῶν ἀχήχοα. συμβέβηχε δὲ τοῦτο γενέσϑαι 

αὐτῷ τὸ ἐφίεσθαι τρία ἢ καὶ πλείω λουτρὰ δίδοσθαι, δι᾽ ἣν ὑπεῖχεν 
7 b! - > ^ , - > - 

χλεύην παρὰ τῶν αὕτον éyvoxovov μα]ϑητῶν αὐτοῦ ix παραπτώ- D306 

ματός ve καὶ φϑορᾶς τῆς εἰς τὴν παρϑένον γεγεγημένης. ἐπειδὴ 
φϑείρας ἐν τῇ ξαυτοῦ πόλει τὴν παρϑένον xci ἀποδράσας μὲν ἐν 
παραπτώματι μεγάλῳ εὐρέϑη, ἐπενόησεν ὁ ἀγύρτης ἑαυτῷ δεύτερον 
λουτρόν, φήσας ὅτι ἔξεστιν ἕως τριῶν λουτρῶν τουτέστιν τριῶν 
βαπτισμῶν εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν δίδοσϑαι, ἵν᾿ εἴ τις παρέπεσεν 

εἰς τὸ πρῶτον, λάβῃ δεύτερον μετανοήσας καὶ τρίτον ὡσαύτως, ἐὰν 
ἐν παραπτώματι μετὰ τὸ δεύτερον γένηται. φέρει δὲ δῆϑεν, ἵνα 
τὴν ἑαυτοῦ χλεύην ἀνασώσῃ, εἰς παράστασιν αὐτοῦ ὅτι [τὸ] μετὰ τὸ 

1f vgl. Tertullian de praeser. 41 inprimis, quis catechumenus quis fidelis, 

incertum est; pariter adeunt, pariter audiunt, pariter orant Hieronymus zu Gal. 

VI 66; Migne 26, 429B Marcion hune locum. ita interpretatus est, ut putaret fideles et 

catechumenos simul orare debere et magistrum. communicare in oratione discipulis 

— zum Abendmahl mit Wasser vgl. haer. 30, 16, 1; 1 353, 11ff; beachte auch das 

Schweigen Tertullians über etwaigen Weingebrauch adv. Marc. I 14; S. 308, 19 f 

Kroymann — 3 vgl. Tertullian adv. Marc. IV 12 — 4f vgl. Gen. 2, 2 — 7—9 vgl. 

Irenaeus adv. haer.l 27, 3; 1218 Harvey salutem autem solum animarum esse fu- 

turam, earum quae eius doctrinam didicissent; corpus autem. videlicet. quoniam a, 

lerra, sit sumptum, impossibile esse participare salutem _Hivpolyt refut. X 19, 3; 

S. 280, 10 Tertullian adv. Marc. V 10. 15 de resurr. carn. 2 Adamantius de recta 

in deum fide 7; S. 70, 10 van de Sande Bakhuyzen Eznik, Wider die Sekten IV 16; 

8. 204, 1003 Schmid — 9 ff vgl. Eznik, Wider die Sekten IV 16; S. 204, 1004 f (aus Epi- 

phanius) die Taufe erteilt er nicht nur eınma), sondern dreimal nach dem Sündigen 

M 3—7 Nicephorus adv. Epiph. XXIII 94; Pitra spie. Solesm. IV 364, 32ff 

ὃ νηστεύειν Nieeph.] νηστεύει V M. | διὰ τοιαύτας αἰτίας Niceph. | φάσχει 

durchgestrichen Ὑ ον c M 4 7 - Niceph. 5 ἀναπαυσαμένου + ἀπὸ τῶν ἔργων 

Niceph. 6 νηστεύσωμεν, ὦ aus o V eorr νηστεύομεν Niceph. | χαϑῆκον)] βούλημα 

Niceph. 7 ἐργασώμεϑα Niceph. 16 μεγάλω auf Rasur Vcorr 18 lies βαπτισμά- 

vtov? * 21 [τὸ] * 

8 

9 
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Panarion haer. 42, 3, 3—4, 4 (Marcion) 99 

3 5 , LS > , \ \ > u) CUTE 
αὐτοῦ παραπτῶμα παλιν ἐχκαϑαρίσϑη καὶ λοιπὸν ὃν ἄϑφοις vxagyst, 

, - 

μαρτυρίαν περὶ τούτου φψευδηγορῶν ὡς πιϑανήν, δυναμένην ἐξαπα- 
- > - a G 

τῆσαι ov | τοῦτο δὲ σημαίνουσαν 0 αὐτὸς λέγει" ott, φησί, βαπτισϑεὶς 
c εν Es , E 2 
ὁ κύριος ὑπὸ τοῦ Imavvov ἔλεγε τοῖς μαϑηταῖς: »Barrıoua ἔχω Bartı- 

« »r , , 

οϑῆναι, xci ví ϑέλω si ἤδη τετέλεχα αὐτό;« | καὶ πάλιν »ποτήριον 
a = \ , , » ἫΝ , » 7 \ [o \ , 

ἔχω πιεῖν, xol ví ϑέλω si δὴ πληρώσω QUTO;« καὶ οὕτω τὸ διδοναι 
πλείω βαπτίσματα ἐδογμάτισεν. 

10 0558 

P305 

3 ’ \ - 2 EY a * 4, Οὐ μόνον ὁὲ τοῦτο, ἀλλὰ xci τὸν νόμον ἀποβάλλει καὶ zav- 4,1 
τας προφήτας, λέγων ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ τὸν κόσμον πεποιηκότος 
τοὺς τοιούτους πεπροφητευχέγαι. Χριστὸν δὲ λέγει ἄνωϑεν ἀπὸ 
τοῦ ἀοράτου καὶ ἀκατονομάστου πατρὸς καταβεβηκχέναι ἐπὶ σωτηρίᾳ 
τῶν ψυχῶν καὶ ἐπὶ ἐλέγχῳ τοῦ ϑεοῦ τῶν Ἰουδαίων καὶ νόμου καὶ 
προφητῶν καὶ τῶν τοιούτων. καὶ ἄχρι Atdov καταβεβηχέναι τὸν 
κύριον, ἵνα σώσῃ τοὺς περὶ Καὶν καὶ Κορὲ καὶ Δαϑὰν xai ᾿Αβειρών, 
Ἠσαῦ τε χαὶ πάντα τὰ ἔϑνη τὰ μὴ ἐγνωχότα τὸν ϑεὸν τῶν Ἰου- 
δαίων" τοὺς δὲ περὶ ᾿4βελ καὶ Evoy καὶ Νῶε καὶ ᾿Αβραὰμ καὶ Toaàx 

4 Luk. 12, 50 (Mark. 10, 38) — 5 vgl. Mark. 10, 38 Matth. 20, 22 — 8—10 vgl. 

Ps. Tertullian adv. omm. haer. 6 (von Cerdon) he wrophetias et legem. repudiat 

Tertullian adv. Marc. I 19; S. 314, 22 Kroymann separatio legis et evangelii pro- 

prium et principale opus est Marcionis |. IV 34; S. 538,5 Kroymann mmo, énquit, 

nostri dei monela de caelo non Moysen. et prophetas wussit audiri, sed Christum — 

10—13 vgl. Irenaeus adv. haer. 1 27, 2; 1 216f Harvey Jesum autem ab eo Patre, 

que est super munde fabricatorem deum, . . . in hominis forma manrfestatum . . . 

déssolventem prophetas et leyem et ommia opera evus dei qui mundum. fecit — 

13ff vgl. Irenaeus adv. haer. 1 27, 3; 1218f Harvey Caén et eos qui similes sunt 

ei et Sodomitas et Aegyptios et similes eis et omnes omnino gentes, quae in ommá 

permixtione malignitatis ambulaverunt, salvatas esse a domino, cwm. descendisset 

ad inferos et accurrissent ei, et in suum assumpsisse regnum; Abel autem et Enoch 

et Noe et reliquos üustos et eos qui sunt erga, Abraham patriarchas cum omnibus pro- 

phetis οὐ his qui placuerunt deo non parlicipasse salutem, qui im Marcione | fuit 

serpens praeconavit. quoniam enim sciebant, inqwit, deum. suum. semper tentantem 

eos et tune tentare eum suspecate mon accurrerunt e? neque crediderunt annuntiationg 

eius; οἱ propterea remansisse amimas 4psorum apud. inferos dixıt 

M 

1 ἐχαϑερίσϑη, & drüber Veor δῇ χαὶ πάλιν - αὐτό — M . 10 προπεφη- 

τευχέναι AUS πεπροφητευχέναι V corr προφητευκέναι M. 11 ἀχατο!νομάστου, o 

aus ὦ Voorr 19 ἐλέγχῳ Corn.] ἐλέγχου V M 14 Afgoo V Afgoov M 

16 Ἄβελ anstatt eines durchgestrichenen Kaiv V corr 
pis 

2 
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ΝῊ 

100 Epiphanius 

xol Ἰακὼβ καὶ Μωυσέα, Δαυίδ rs καὶ Σολομῶντα ἐχεῖ καταλελοιπέναι, 

διότι ἐπέγνωσαν, φησί, τὸν ϑεὸν τῶν Ἰουδαίων, ὄντα ποιητὴν καὶ 
κτιστήν, καὶ τὰ καϑήϊκοντα αὐτοῦ πεποιήκασι καὶ οὐχὶ τῷ ϑεῷ τῷ 
ἀοράτῳ ἕξαυτοὺς προσανέϑεντο. δίδωσι χαὶ ἐπιτροπὴν γυναιξὶ 
βάπτισμα διδόναι. παρ᾽ αὐτοῖς γὰρ πάντα χλεύης ἔμπλεα καὶ οὐδὲν 
ἕτερον, ὁπότε καὶ τὰ μυστήρια ἐνώπιον κατηχουμένων ἐπιτελεῖν τολ- 
μῶσιν. ἀνάστασιν δὲ ὡς εἶπον οὗτος λέγει οὐχὶ σωμάτων, ἀλλὰ 

ψυχῶν καὶ σωτηρίαν ταύταις ὁρίζεται, οὐχὶ τοῖς σώμασιν. καὶ με- 
ταγγισμοὺς ὁμοίως τῶν ψυχῶν καὶ μετενσωματώσεις ἀπὸ σωμάτων 

εἰς σώματα φάσχει. 

5. Πανταχόϑεν δὲ πίπτει ἡ αὐτοῦ ματαία x£voqovía, Qc ἤδη 

μοι ἐν ἄλλαις αἱρέσεσι πεπραγμάτευται. πῶς γὰρ ἀναστήσεται. ἡ μὴ 

πεπτῶωκυῖα ψυχή; ἀνάστασις δὲ πῶς αὐτῆς κληϑήσεται, τῆς μὴ πε- 

σούσης ψυχῆς; πᾶν γὰρ τὸ πῖπτον ἀναστάσεως δεῖται" πίπτει δὲ οὐχὶ 
ψυχή, ἀλλὰ σῶμα. ὅϑεν καὶ δικαίως πτῶμα αὐτὸ ἡ συνήϑεια εἴωϑεν 
καλεῖν καὶ αὐτὸς ὁ κύριος εἰπὼν ὅτι »0z0v τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχϑή- 

σονται οἱ dEToic. xci γὰρ ἐν τοῖς μνήμασιν οὐ κατακλείομεν φυχάς, 
ἀλλὰ σώματα κατατιϑέαμεν ἐν γῇ καταχώσαντες, ὧν ἡ ἀνάστασις εἰς 
ἐλπίδα ἔχει τὸ κήρυγμα, καϑάπερ ὁ τοῦ σίτου κόκκος" Oc καὶ ὁ ἅγιος 
ἀπόστολος τὴν μαρτυρίαν ἤνεγχεν περὶ τοῦ χόχχου τοῦ σίτου καὶ 
τῶν ἄλλων σπερμάτων καὶ αὐτὸς δὲ ὃ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ὅτι 
»ἐὰν μὴ πεσὼν ὁ κόχκος τοῦ σίτου ἀποϑάνῃ, μόνος μένεις. | ὁ δὲ 
ἅγιος ἀπόστολός φησιν νἄφρων« (ἄφρονα γὰρ καλεῖ τὸν ἄπιστον 
τὸν ὅλως ἀμφιβάλλοντα καὶ λέγοντα »πῶς ἡ ἀνάστασις γίνεται; ποίῳ 

4 {᾿ vgl. Tertullian de praeser. 41 ipsae mulieres haereticae quam: procaces ! 1 (] 

quae. audeant. docere, contendere, exorcismos agere, curationes repromiltere, forsitan , 

et tingere; aus Epiph. schöpft Eznik, Wider die Sekten IV 16; S. 204, 1007 f Schmid 

so verwegen ist er, da.) er den Weibern befiehlt, die Taufe zu spenden — 1f vgl. 

oben 8. 98,7 — 81 vgl. Hippolyt refut. VII 30, 4; S. 216, Sff Wendland τὰ βρώ- 

μᾶτα παραιτεῖσϑαι τοὺς Eavrod μαϑητὰς διδάσκεις, tva μὴ φάγωσι σῶμά τι λείψα- 

vor ψυχῆς ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ κεχολασμένης, S. auch unten refut. 24 — 111f vel. 

Ancoratus c. 86; L 106, 101} — 16 Matth. 24, 25 — 19 vgl. I Kor. 15, 84 — 

22 Joh. 12, 24 — 28 I Kor. 15, 36 — 94 I Kor. 15, 35" 

M 

1. χαὶ vor Δαυὶδ durchgestrichen Veorr + χαὶ M | Σολομῶντα *| Σαλομῶνα 
». αι .. , "- 

VM 11 χενοφωνία, e. drüber Veorr χαινοφωνία M 15 ἢ vor ψυχὴ aus- 

rädiert V eorr 21 εὐαγγελίῳ + (λέγων) * 23 dqoollv, o aus ὦ V eorr 

ἄφρον M | ἄφρομ!να, o aus ὦ V corr 
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Panarion haer. 42, 4, 4—0, 8 (Marcion) 101 

δὲ σώματι ἔρχονται;ς καὶ εὐϑὺς πρὸς τοὺς τοιούτους φησί») »ἄφρων, 
σὺ 0 σπείρεις οὐ ζωογονεῖ ται, ἐὰν μὴ ἀποϑανῃς. καὶ ἔδειξεν ἐξ 

ἅπαντος ἡ γραφὴ τοῦ NENTOIKOTOG χόχχου τουτέστιν τοῦ σώματος 

τοῦ ϑαπτομένου xoi οὐ ψυχῆς τὴν ἀνάστασιν γίνεσϑαι. πῶς δὲ 
ψυχὴ ἐλεύσεται μόνη; πῶς δὲ βασιλεύσει μόνη ἡ ὁμοῦ σὺν σώματι 
ἐργασαϊμένη τὸ δίκαιον ἢ τὸ φαῦλον; ἔσται γὰρ ἐναντία καὶ οὐ δικαία 
ἡ χρίσις. 

6. Πῶς δὲ συσταϑήσεται 0 παρ᾽ αὐτῷ τῷ Magxiovi τριῶν ἀρχῶν 
λόγος; πῶς δὲ [0] ἀγαϑὸς εὐρεϑήσεται (0) ἐν τοῖς τοῦ φαύλου μέρε- 
σιν ἔργον ἐπιτελῶν ἢ σωτηρίας ἢ τῶν ἄλλων; εἰ γὰρ οὐχ αὐτοῦ 
τυγχάνει ὁ κόσμος, ἀπέστειλεν δὲ αὐτοῦ τὸν μονογενῆ εἰς τὸν κόσμον 
λαβεῖν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ ἀλλοτρίου ἃ μὴ αὐτὸς ἔσπειρεν μηδὲ 
ἐποίησεν, εὐρεϑήσεται ἢ τῶν ἀλλοτρίων ἐφιέμενος ἢ πενίαν ὑφιστᾶ- 

μενος xci ἴδια μὴ ἔχων, ἐπὶ τὰ ἀλλότρια ἑαυτὸν ἐπιδιδούς, ὅπως 
ἑαυτῷ προσπορίσηται ἃ μὴ πρότερον» ἔχει. πῶς δὲ χριτὴς ἀνὰ μέ- 
σον ἀμφοτέρων γενήσεται 0 δημιουργός; εἶτα τίνας ἔχει κρῖναι; εἰ 
γὰρ τῶν ἀπὸ τοῦ ἄνω σχευῶν δικαστὴς προκαϑέζεται, ἰσχύει ὑπὲρ 

τὸν ἄνω, ἐπειδὴ φέρει εἰς μέσον τῶν αὐτοῦ χριτηρίων τὰ τοῦ ἄνω 
ὑπάρχοντα, ὡς τῷ Magxiovı ἔδοξε. καὶ εἰ ὅλως κριτὴς τυγχάνει, 

δίκαιός ἐστι. δείξομεν δὲ ἀπὸ τοῦ δικαίου ὀνόματος ὅτι ταὐτόν ἐστι. τὸ 
ἀγαϑὸν καὶ τὸ δίκαιον. πᾶν γὰρ ὃ δίκαιόν ἐστι, τοῦτο καὶ ἀγαϑόν. ἀπὸ 
γὰρ τοῦ ἀγαϑὸν εἶναι τὸ ἀγαϑὸν χαρίζεται δικαίως μετὰ ἀληϑείας τῷ 
ἀγαϑὰ δράσαντι καὶ οὐχέτι ἔσται πρὸς τὸ ἀγαϑὸν ἐναντίος τῷ ἀγαϑῷ, 
χατὰ δικαιοσύνην τὸ ἀγαϑὸν τῷ ἀγαϑῷ παρέχων καὶ τῷ φαύλῳ τὴν 
ἐπιτιμίαν τῆς τιμωρίας. οὐδὲ πάλιν ἀγαϑὸς ἂν εἴη ὁ τῷ πονηρῷ τὸν 
ἀγαϑὸν μισϑὸν ἐπὶ τῷ τέλει ἀποδιδοὺς μὴ μετανοοῦντε, εἰ καὶ ἐν τῷ 
παρόντι ἀνατέλλοι αὐτοῦ τὸν ἥλιον ἐπὶ ἀγαϑοὺς καὶ φαύλους καὶ 
τὸν ὑετὸν αὐτοῦ παρέχοι διὰ τὸ νῦν αὐτεξούσιον τοῖς τε πονηροῖς 
καὶ ἀγαϑοῖς ἀνθρώποις. ἀγαϑὴ γὰρ οὐχέτι ἔσται φύσις καὶ δικαία 

τοῦ τῷ πονηρῷ μισϑὸν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι σωτηρίας παρέχοντος 
καὶ οὐ μᾶλλον μισοῦντος τὸ πονηρὸν καὶ φαῦλον. ὁ δὲ τρίτος 

41f vgl. Ancoratus c. 87, 31£; 1108, 41 Panarion haer. 64, ΤΊ, 6ff — 901 vgl. 

lrenaeus adv. haer. III 25, 3; II 134f Harvey u. Panarion haer. 33, 10, 3; I1 461, 111 

— 27 vgl. Matth. 5, 45 

M 

1 égoo||v, o aus ὦ Veorr ἄφρον M 9 βασιλεύσει, ει auf Rasur V eorr 

6 ἢ τὸ] ἤτοι V. 9.[ὁ1 τ τ ἢ 18 τὸν] τῶν M | τοῦ nachgetragen V corr 

19 ἔδειξεν V 22 ἀγαϑὸν! ἀγαϑοῦμ 23 τῶ ἀγαϑῶ aus τῶν ἀγαϑῶν V corr 
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εὑρισκόμενος παρ᾽ αὐτῷ πονηρύς, | εἰ ἔχει τὴν ἐξουσίαν τὰ πονηρὰ 
ἐργάξεσϑαι καὶ κατιόχύειν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἢ τῶν ἄνωϑεν ἀγαϑῶν 

ἢ τοῦ μέσου δικαίου, εὐρεϑήσεται ἰσχυρότερος οὗτος τῶν δύο ϑεῶν 
τῶν παρὰ Παρκίωνι λεγομένων, ἐπειδὴ ἐξουσιᾶζει ἁρπάζειν τὰ ἀλλό- 

τρια" καὶ ἀδρανεῖς λοιπὸν χαταψηφισϑήσονται οἱ δύο παρὰ τὸν ἕνα 
πονηρόν, οἱ „un δυνάμενοι ἀντέχειν καὶ δύεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἁρπάξοντος 
τὰ αὐτῶν ὄντα καὶ εἰς πονηρίαν. μεταβάλλοντος. 7. ἄλλος δὲ 

πάλιν νοήσωμεν, ἵνα τὴν χλεύην τοῦ ἀγύρτου φωραϊσωμεν τῆς ματαιο- ( 
φροσύνης. el yàp ὅλως ὁ πονηρὸς πονηρὸς ὑπάρχει, ἁρπάζει δὲ τοὺς 
ἀγαϑοὺς ἀπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τοὺς δικαίους ἀπὸ τοῦ δικαίου, ἰδίους 
δὲ οὐχ ἁρπάζει μόνους, εὐρεϑήσεται ὁ πονηρὸς οὐχέτι πονηρός, τῶν 
ἀγαϑῶν ὀρεγόμενος καὶ ἐπιδικαζόμενος ος βελτιόνων. εἰ δὲ καὶ 
τοὺς ἰδίους κρίνει τιμωρίαν τε τοὺς ἀδικήσαντας ἀπαιτεῖ, οὐκέτι πονηρὸς 
ἔσται O πονηρῶν δικαστὴς ὑπάρχων. xoi εὐὑρεϑήσεται κατὰ πᾶντα 

τρόπον ἢ αὐτοῦ ὑπόϑεσις ξαυτὴν ἀνατρέπουσα. 
Πόϑεν δὲ εἰλήφασι τὸ εἶναι αἱ τρεῖς ἀρχαί, πάλιν λέγε. τίς δὲ ὁ 

ταύταις ὁρισμὸν συστησάμενος; εἰ μὲν γὰρ ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ 
περιορίζεται, οὐκέτι τέλεια τὰ τρία εὑρεϑήσεται ὁριζόμενα ἔν τισι 
περιεχτικοῖς τόποις, δὐρεϑήσεται δὲ τὸ ἑχάστου περιεχτιχὸν μεῖξον 
τοῦ περιεχομένου καὶ οὐχέτι τὸ περιεχόμενον ϑεὸς ἂν χληϑείη, ἀλλὰ 

μᾶλλον ? TS QUEXUXT) ὁροϑεσία. εἰ δὲ xol εἰς ταὐτὸν ἀλλήλοις γε- 

γόμενοι ἕχαστος κατὰ δίεσιν τὸν ἴδιον ἐκληρώϑη τόπον καὶ ἕκαστος 
ἐν τῷ ἰδίῳ ὧν τῷ ἑτέρῳ οὐχ ἐντρίβεται οὐδὲ ἐπέρχεται, οὐχέτι αἱ 
ἀρχαὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι οὐδέ τις αὐτῶν φαύλη εὑρεϑήσεται, διὰ τὸ 
κατὰ τὸ δίχαιον καὶ ἥσυχον καὶ εὐσταϑὲς τῶν ἰδίων ἐπιμέλεσϑαι καὶ 
μὴ περαιτέρω βαίνειν ἐπιβάλλεσϑαι. εἰ δὲ ὁ μὲν πονηρὸς ὑπὸ τοῦ 
ἄνω χατισχύεται καὶ βιάξεται καὶ καταπονεῖται, μεμερισμένος Ι ὧν 

καὶ Ev ἰδίῳ τόπῳ ὑπάρχων, οὗ τόπου τῷ ἄνω ἀγαϑῷ οὐδὲν “προσήκει, 
οὐδέ τι Ox αὐτοῦ κέχτισται τῶν ἐνταῦϑα (λέγω ἐν τῷ τοῦ πονηροῦ 

τόπῳ), τυραννικώτερος μᾶλλον εὐρεϑήσεται ὁ ἄνω καὶ οὐκέτι ἀγαϑός, 

τὸν ἴδιον υἱὸν εἴτ᾽ οὖν Χριστὸν ἀποστείλας, ἵνα τὰ ἀλλότρια λάβῃ. 

καὶ ποῦ | ὃ ὅρος ὁ διορίζων τὰς τρεῖς ἀρχὰς κατὰ τὸν τοῦ ἀγύρ- 

S vonoousv M 10 ἰδίους] ἐουδαίους M. 11 οὐχ, x auf Rasur Veorr | 

οὐχέτι πονηρὸς — M 19 ἑχάστου *] ἑἕχάστης, durchgestrichen Veorr — M 

20 περιεχομένου Ucorr| ngosyouévov V Μ 22 τόπον angeflickt Veorr 26 ἐπι- 

βαλλόμενον aus ἐπιβάλλεσϑαι V corr ἐπιβαλλόμενον M. | ὑπὸ statt &x Veorr ἀπὸ M 

28 οὗ τόπου τῷ] οὗ, ov u. τῷ auf Rasur Veor 29 χέχτισται ἢ χεχτίσϑαι VM. 

| λέγω + (68)? ἢ 80 τόπῳ Corn.) τύπω V M 
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Panarion haer. 42, ὃ, 8---8, 3 (Marcion) 103 

του τῆς ὑποϑέσεως λόγον; ζητηϑήσεται γὰρ τέταρτός τις ἐπιεικέστα- 
τος καὶ τῶν τριῶν σοφώτερος, ὁριογνώμων τε καὶ ἐπιστήμων, ὃς τὰ 
μέτρα ἑκάστῳ διένειμέν τε καὶ τοὺς τρεῖς εἰρηνοποίησεν, ἵνα μὴ στασιά- 
σαιεν πρὸς ἀλλήλους μηδὲ εἰς τὰ ἄλλου ἄλλος ἀποστέλλοι. καὶ οὗτος 

μὲν πείσας τὰς τρεῖς ἀρχὰς εὐρεϑήσεται τέταρτος καὶ σοφώτερος καὶ 

ἐπιεικέστερος. καὶ αὐτὸς δὲ ἐν ἰδίῳ τόπῳ πάλιν ζητηϑήσεται, ἀφ᾽ 
οὗπερ εἰς μέσον ἦλϑεν τῶν τριῶν καὶ ἑχάστῳ τὸ μέρος σοφῶς διώ- 
g10Ev, ἵνα μὴ ἀλλήλους Du εἰ δὲ ἐν τοῖς τοῦ ἑνός, λέγω δὴ 

τοῦ δημιουργοῦ αἱ δύο ἀρχαί εἰσιν ἐμπολιτευόμεναι, 0 ve πονηρὸς ἐν 
τοῖς τοῦ δημιουργοῦ T χώραις τε καὶ χώροις καὶ 6 τοῦ ἀγαϑοῦ Χρι- 
στὸς ἐπιδημήσας, οὐχέτι ἄρα κριτὴς καὶ δημιουργὸς μόνον O κριτὴς 
εὐρεϑήσεται, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑός, συγχωρῶν τοῖς δυσὶν εἰς τὰ ἴδια ποιεῖν 
o βούλονται᾽ ἢ ἀδρανὴς εὐρεϑήσεται xoi μὴ ἰσχύων κωλῦσαι τῶν 
ἰδίων τοὺς ἀλλοτρίους ἀρπαγας. εἰ δὲ | xoi ἥσσων τῇ δυνάμει 
ἐστίν, οὐχέτε εὐρεϑήσεται ἡ δημιουργία συνεστῶσα, ἀλλ᾽ ἐξέλιπεν ἔχ- 
παλαι, ἀναρπαζομένη xa9 ἑχάστην ἡμέραν ὑπό τε τοῦ πονηροῦ εἰς 
τὸ ἴδιον μέρος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ εἰς τὰ ἄνω. καὶ πῶς ἔτι ἡ δη- 
μιουργία σταϑήσεται; εἰ δὲ ὅτι χρόνῳ λήξει λέγεις καὶ δυνατὸν ταύ- 
τήν ὅλως λήγειν διὰ τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ ἐπιμελείας, οὐχοῦν ὁ ἀγαϑὺὸς 
αἴτιος τῆς βλάβης ἔσται ὁ μὴ πάλαι ποιήσας, ὅπερ ὕστερον ἀγαϑὸν 
ἔδοξεν ἐπιτελεῖν, μήτε μὴν πεποιηκὼς ἀπὸ τῶν ἀνέκαϑεν, πρὶν | 7 
τοὺς πλείους ἀδικηϑῆναι καὶ ἐν καϑέξει αὐτοὺς γενέσϑαι τοῦ χριτοῦ 
καὶ κάτω μεμενηκέναι; 

8. “Πάλιν δὲ τὰ τῆς ϑείας γραφῆς οὐκ ὀρϑῶς νοῶν προφέρει xai 
τοὺς ἀκεραίους ἐξαπατᾷ διαστρέφων τὸ τοῦ ἀποστόλου ῥητόν, ὅτι 
» Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος 
ὑπὲρ ἡμῶν κατάρας καί φησι»" εἶ ἡμεν αὑτοῦ, οὐχ ἂν τὸ ξαυτοῦ 
ἡγόραζεν" “ἀγοράσας δὲ εἰς ἀλλότριον κόσμον ἦλϑεν ἡμᾶς ἐξαγοράσαι 

τοὺς οὐχ ὄντας αὐτοῦ. ποίημα γὰρ nuev ἑτέρου καὶ διὰ τοῦτο ἡμᾶς 
αὐτὸς ἠγόραζεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ Conv. ἀγνοεῖ δὲ ὅλως ö ἡλίϑιος 

ὅτι OUTE Χριστὸς κατάρα γεγένηται (μὴ γένοιτο), ἀλλὰ τὴν» κατάραν 

τὴν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀφεῖλεν, ξαυτὸν σταυρώσας καὶ γενόμε- 

26 Gal. 3,13 — 26ff vgl. Adamantius de recta in deum fide I 26; S. 52, 101f 

van de Sande Bakhuyzen δῆλον οὖν ὅτι ἀλλοτρίους" ἰδίους yàg οὐδείς mots ἀγο- 

οάζει" ἀγοράζει γὰρ ἀλλοτρίους οὐχ ἰδίους 

M 

2 δὁριο! γνώμων, v ausradiert Vcorr δριονγνώμων M ὃ tva μὴ Dind.] εἰ 

δὲ uj VM 4 ἀποστέλλοι Dind.] ἀποστέλλει VM 5 lies wohl (ὁ) πείσας u. vé- 

ταρτος εὑρεϑήσεται * 10 T χώραις τε xol χώροις] etwa ἀεὶ ἐνεργῶν χώροις * 

17 πῶς ἢ ποῦ Μ 18 0: nachgetragen V eorr 29 ἐγκαϑέξει, y auf Rasur 

statt » Veorr ἐγχαϑέξει M 80 0A4o0c — V 32 τὰς ἢ zu "Y M; vgl. 8. 104, 1 
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104 Epiphanius 

, , Y x ς N € - x [4 EN) 

vos ϑάνατος ϑανάτῳ [διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν] καὶ xavaga avrog τῇ 
> x , 2 x - , 

κατάρᾳ γενόμενος. διὸ ovx ἔστι Χριστὸς xarapa, ἀλλὰ τῆς κατάρας 
, x - As DNUS > - zu. G 

λύσις, εὐλογία δὲ πᾶσι τοῖς εἰς αὐτὸν ἀληϑῶς πεπιστευχόσιν. οὕτω 
x \ > s 234—777, A » 2 

καὶ τὸ »ἐξηγόρασεν« x. οὐχ εἶπεν »ἡγόρασεν«" οὔτε γὰρ εἰς ἀλλότριον 
3 , 5}. > , 3 2 , b] 7? 

ἤλϑεν ἁρπάσαι ἢ ἀγοράσαι. εἰ γὰρ ἠγόρασεν, μὴ ἔχων ἠγόρασε καὶ 
\ 35 , EY ς - 

ὡς πτωχὸς ἃ μὴ εἶχεν ἐκτήσατο. καὶ εἰ ὁ κεκτημένος ἡμᾶς πέπρακεν, 
ἀπορήσας πέπρακεν, ἀπό τινος ἄρα δαγνειστοῦ ἐλαυνόμενος. ἀλλ οὐχ 

ἔχει οὕτως. οὔτε γὰρ εἶπεν »ἠγόρασενς, ἀλλ »ἐξηγόρασενκς. ὅμοιον 

δὲ τούτῳ ὁ αὐτὸς ἅγιος ἀπόστολός φησιν »ἐξαγοραζόμενοι τὸν και- 
’ ’ [4 , 2 c 2 , 2 εν 

οὖν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί siot«. xol ovy ἡμέρας ἀγοραζομεν, οὐδὲ 
E c - , 2 \ \ ΩΣ ΙΕ D S \ \ 

τιμὴν ἡμερῶν δίδομεν, ἀλλὰ τὸ δι vxouorogv * καὶ TO μελλητικον 
- - [φ A] : , 

τῆς μαχροϑυμίας σημαίνων τοῦτο ἔφη. ὥστε τὸ ἐξηγόρασε τὴν ὑπό- 
€ - € * € - 2 - , , 

ϑεσιν ὑπέφηνεν τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ἀναδοχῆς ἐν xoouo évocaQxov παρου- 
, > τ 2 L € «4 € - Ps (ee ^ » , , > 

σίας (di ) jg ἀνεδέξατο ὑπὲρ ἡμῶν παϑεῖν o ἀπαϑῆς ov ϑεος, uévov Ev 
- 307 2 , - 2 - , x 3578 e 2 N Κ. ἃ 

τῇ ἰδίᾳ ἀπαϑείᾳ τῆς αὐτοῦ ϑεότητος καὶ * αὐτὸ ὁ ἀνεδέξατο ὑπὲρ. 
ἡμῶν παϑεῖν, οὐκ ἀγοράζων ἡμᾶς ar ἀλλοτρίων, ἀλλὰ τὴν | ὑπό- 
ϑεσιν ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ σταυροῦ ἀναδεξάμενος, προαιρέσει καὶ οὐ μετ᾽ 
ἀνάγκης. ὅϑεν ἐλήλεγκται κατὰ πάντα τοῦ Mapximvos ὃ λόγος. καὶ 
πολλὰ ἔστι τὰ πρὸς ἀνατροπὴν τῆς τούτου μηχανῆς καὶ τραγῳδίας 
ἐξ εὐσεβοῦς λογισμοῦ καὶ εὐλόγου ὁρμώμενα ἐμφάσεως ἐν τῇ πρὸς 
αὐτὸν ἀντιρρήσει. 

9. ᾿βλεύσομαι δὲ εἰς τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγραμμένα, μᾶλλον de ἐρρᾳ- 

διουργημένα. οὗτος γὰρ ἔχει εὐαγγέλιον μόνον τὸ κατὰ Aovuxüv, 

περικεχομμένον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς διὰ τὴν τοῦ σωτῆρος σύλληψιν καὶ 

τὴν ἔνσαρχον αὐτοῦ παρουσίαν. οὐ μόνον δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπέτεμεν 

9 Ephes. 5, 10 — 23ff vgl. Irenaeus adv. haer. adv. 127, 2; 1 211 Harvey et 

super haec id quod est secundum. Lucam. evangelium circumeidens et omnia quae 

sunt de generatione domini conscripta auferens et de doctrina. sermonum. domini 

multa, auferens. Tertullian adv. Mare. IV Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 (von 

Cerdon) solum evangelium. Lucae nec tamen totum recipit — Filastrius haer. 45, 5; 

S. 24, 7f Marx cata. Lucan. autem euangelium. solum accipit, non alia evangelia. — 

Lukas stand jedoch nichtim Titel, vgl. unten e. 10,2; 8.106,11 Tertullian adv. Mare.IV 2 

Adamantius de recta in deum fide I5; 8.8,32ff van de Sande Bakhuyzen 18; S. 16,3 

M 

1 [διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν] *, vgl. 8.103,32 4 x etwa (vogeéovr) * 6 εἰ 

— V 7 ἀπορήσας πέπρακεν «: M 11 « lies wohl δι᾿ ὑπομονῆς {(χαρτεριχὸν) ἢ 

12 τῆς Ἴ τε VM τὸ] Hes τῷ ἢ 18 ὑπέφηνεν *] ἀπέφηνεν V M | ἀναδοχῆς, ἀνα auf 

Rasur Veorr | ἀναδοχῆς + (τῆς) 14 (00)* 15 » etwa (ἐλλογῶν εἰς Eavrov) * 

22f ἐρραδιουργημένα aus ῥδεραδιουργημένα Veor 95 ἀπέτεμεν, & auf Rasur V eorr 
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ὁ λυμηνάμενος ἑαυτὸν (μᾶλλον, ἤπερ τὸ εὐαγγέλιον, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
τέλους καὶ τῶν μέσων πολλὰ περιέκοψε τῶν τῆς ἀληϑείας λόγων, 

ἄλλα δὲ παρὰ τὰ γεγραμμένα προστέϑεικεν, μόνῳ δὲ κέχρηται τούτῳ 
τῷ χαραχτῆρι, τῷ κατὰ Πουκᾶν εὐαγγελίῳ. ἔχει δὲ καὶ ἐπιστολὰς 
παρ᾽ αὐτῷ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου δέκα, αἷς μόναις κέχρηται, οὐ πᾶσι 
δὲ τοῖς ἐν αὐταῖς γεγραμμένοις, ἀλλὰ τινὰ αὐτῶν περιτέμνων, τινὰ 
δὲ ἀλλοιώσας κεφάλαια. ταύταις δὲ ταῖς δυσὶ βίβλοις κέχρηται" ἄλλα 
δὲ συντάγματα ἀφ᾽ ξαυτοῦ συνέταξε τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ πλανωμένοις. 

es 

P310 
^ x > 2 - , * , 

ai δὲ ἐπιστολαὶ αἱ παρ αὐτῷ λεγόμεναί εἰσι πρώτη uiv πρὸς 1 αλα- 4 
^ \ 

τας, δευτέρα de πρὸς Κορινϑίους, τρίτη πρὸς Κορινϑίους δευτέρα, 
3 , S6 P 2 \ *» C 1 
τεταρτὴ πρὸς Ρωμαίους, πέμπτη πρὸς Θεσσαλονικεῖς, EXTN προς Oco- 

σαλονικεῖς δευτέρα, ἑβδόμη πρὸς Egesiovg, ὀγδόη πρὸς Κολασσαεῖς, 
ἐνάτη πρὸς Φιλήμονα, δεκάτη πρὸς Φιλιππησίους" ἔχει δὲ καὶ τῆς 
πρὸς “αοδικέας λεγομένης μέρη. ἐξ οὗπερ χαραχτῆρος τοῦ παρ᾽ 
αὐτῷ σῳζομένου, τοῦ τε: εὐαγγελίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἀπο- 

στόλου, δεῖξαι αὐτὸν σὺν ϑεῷ ἔχομεν ἀπατεῶνα xol πεπλανημένον 

καὶ ἀκρότατα διελέγξαι. ἐξ αὐτῶν γὰρ ἀναμφιβόλως τῶν παρ᾽ αὐτοῦ 

ὁμολογουμένων ἀνατραπήσεται. ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν ἔτι] παρ᾽ αὐτῷ 
λειψάνων τοῦ τε εὐαγγελίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν εὑρισκομένων δειχϑή- 

σεται ὃ Χριστὸς τοῖς guvetotc μὴ ἀλλότριος εἶναι παλαιᾶς διαϑήκης 

- καὶ οἱ προφῆται οὖν οὐκ ἀλλότριοι ὄντες τῆς τοῦ κυρίου ἐνδημίας 

41f vgl. rendeus adv. haer. 127, 2; 1218 Harvey simeliter autem et apostoli Pauli 

epistolas abscidit, auferens quaecunque manifeste dicta, sunt ab apostolo de eo deo qui 

mundum fecit, quondam hie pater doming nostri Jesu Christi Ps. Tertullian adv. omn. 

haer. 6 (von Cerdo) apostoli Pauli neque omnes neque totas epistolas sumit. Acta apo- 

stolorum et Apocalypsim. quas falsa reicit u. (von Apelles) solo utitur et apostolo, sed 

Mareionis, id est (on toto Filastrius haer. 45, 5; S. 24, 8f Marx (acc?pit) nec epistolas 

beati Pauli apostolà, misi ad Timotheum et Titum — ὦ ἢ gemeint sind wohl die 

Antithesen — 9ff vgl. damit die Angaben S. 123, 188. Tertullians Aufzählung 

(adv. Marc. V 2ff) stimmt mit der des Epiph. überein, nur daß Tertullian den 

Epheser- als Laodicenerbrief gibt u. den Philemon- hinter den Philipperbrief stellt 

M 

1 (μᾶλλον) * 2 περιέχχοψε, erstes x durchgestrichen V corr 9 προστε- 

ϑειχεν, £L aus Tj, nach dem Wort Rasur von 2—3 Buchstaben Veor | ói2 — M 

6 περιτέμνων, ov auf Rasur Vcorr 8 ὑπ) an’ V 19 Κολροσαεῖς, O ause« 

Veorr Κολοσσαεῖς M 13 ἐννάτη Μ 14 “αοδιχείας VM 16 αὐτὸν, α u. v auf 

Rasur Veor | σὺν ἢ ἐν VM 18 αὐτῷ Dind. αὐτοῦ aus αὐτῶν Veorr αὐτῶν M 

19 ἐπιστολῶν Corn.] ἀποστόλων V M 21 oöv] lies δὲ ἢ 

D313 
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106 . Epiphanius 

καὶ ὅτι ἀνάστασιν σαρκὸς ὁ ) ἀπόστολος κηρύττει καὶ δικαίους τοὺς 
προφήτας ὀνομάζει καὶ ἐν σῳζομένοις “ὑπάρχοντας τοὺς περὶ ᾿Αβραὰμ 

xci Ισαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντα 000 ἐστὶ τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ 
ἐκκλησίας σωτήριά τε καὶ ἅγια καὶ ἐκ ϑεοῦ ἐστηριγμένα ἔν τε τῇ 
πίστει καὶ ἐν τῇ γνώσει. καὶ ἐν ἐλπίδι καὶ διδασκαλίᾳ. 

10. Παραϑήσομαι δὲ καὶ ἣν ἐποιησάμην κατ᾽ αὐτοῦ πραγματείαν 
πρὶν τοῦ ταύτην μου τὴν σύνταξιν ἐσπουδακέναι διὰ τῆς ὑμῶν τῶν 
ἀδελφῶν προτροπῆς ποιήσασϑαι. ἀπὸ ἐτῶν ἱκανῶν, ἀνερευνῶν τὴν 
τούτου τοῦ Μαρκίωνος ἐπινενοημένην ψευδηγορίαν καὶ ληρώδη δι- 
δασκαλίαν, αὐτὰς δὴ τὰς τοῦ προειρημένου βίβλους ἃς Ἰχέκτηται μετὰ 

χεῖρας λαβών, τό τε παρ᾿ αὐτῷ λεγόμενον εὐαγγέλιον καὶ (TO) ἀπο- 
στολιχὸν καλούμενον παρ᾽ αὐτῷ ἐξανϑισάμενος καὶ ἀναλεξάμενος xa 

εἱρμὸν ἀπὸ τῶν προειρημένων δύο βιβλίων τὰ ἐλέγξαι αὐτὸν δυνά- 
μενα, ἐδάφιόν tL συντάξεως ἐποιησάμην, ἀκολούϑως τάξας χεφάλαια 

καὶ ἐπιγράψας ἑκάστῃ ῥήσει ἃ n y. ai οὕτως ἕως τέλους διεξήλϑον, 

ἐν οἷς φαίνεται ἠλιϑίως καϑ' ξαυτοῦ ἔτι ταύτας τὰς παραμεινάσας 
τοῦ τε σωτῆρος καὶ τοῦ ἀποστόλου λέξεις φυλάττων. ai μὲν γὰρ 
αὐτῶν παρηλλαγμένως ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐρρᾳδιουργήϑησαν | καὶ ὡς οὐχ εἶχεν 

τοῦ κατὰ Λουχᾶν εὐαγγελίου τὸ ἀντίγραφον ovrt ἡ τοῦ ἀποστολικοῦ 
χαραχτῆρος ἔμφασις" ἄλλα δὲ φύσει Oc ἔχει καὶ τὸ εὐαγγέλιον xoi ὁ 
ἀπόστολος, μὴ ἀλλαγέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ, δυνάμενα δὲ αὐτὸν διελέγχειν, 
di ὧν δείκνυται (ἢ) παλαιὰ διαϑήκη συμφωνοῦσα πρὸς τὴν νέαν καὶ 
ἢ | καινὴ πρὸς τὴν παλαιὰν διαϑήκην᾽ ἄλλαι δὲ πάλιν λέξεις τῶν 
αὐτῶν βιβλίων ὑποφαίνουσαι Χριστὸν ἐν σαρχὶ ἐληλυϑέναι καὶ ἐν 
ἡμῖν τελείως ἐνηνθρωπηκχέναι" ἀλλὰ xol ἄλλαι πάλιν ὁμολογοῦσαι 
τὴν τῶν νεχρῶν ἀνάστασιν καὶ τὸν ϑεὸν ἕνα ὄντα κύριον πάντων 

6ff vgl. Zahn, Gesch. d. neutest. Kan. II 2, 4091f (doch übertreibt Zahn eine 

richtige Beobachtung, wenn er behauptet, daß Epiph. bei der erneuten Vorführung 

der Texte in der refutatio S.195,1ff seine früheren Aufzeichnungen selbst vielfach 

mif verstanden und sogar den Text seiner Scholien schlechter wiedergegeben hätte. 

Die Fälle, in denen Epiph. sich selbst mißversteht, sind ganz vereinzelt und die 

Abweichungen zwischen dem ersten u. zweiten Text erklären sich überall einfach 

als Abschreiberfehler) 

M 

8 ἐτῶν + (yàg) ? * 10 τοῦ προειρημένου) προειρημένας Zahn | T χέχτηται] 

lies wohl περιχέχοπται Jül. 11 αὐτῷ Corn.] αὐτῶν VM | (v0)* 15% 8 y ἢ 

πρώτην δευτέραν τρίτην VM 16 ἔτι Corn.]] ἐπὶ V M. 18 παρηλλαγμένως -- óc M. 

| ἐρὰδιουργήϑησαν, Q drüber Veorr | εἶχεν] lies ἔχει ὃ * 19 τοῦ! Corn.] v VM 

21 ὑπ᾽ adrod + (napersipIn)?* 99 ($) * 94 ὑποφαίνουσαι *| ὑποφαίνουσι VM 

7 

10,1 

2 

Ó 568 
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Panarion haer. 42, 9, Ih 5 (Marcion) 107 

παντοχράτορα, αὐτὸν ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάντων τῶν ἐπὶ 
τῆς γῆς γενομένων, καὶ οὔτε “παραχαράσσουσαι τοῦ εὐαγγελίου τὴν 
κλῆσιν οὔτε μὴν ἀρνούμεναι τὸν ποιητὴν καὶ In μιουργὸν τῶν πάν- 
των, ἀλλὰ δηλοῦσαι τὸν σαφῶς αὐμολογημένον ὑπὸ τοῦ χαραχτῆρος 

τοῦ ἀποστολικοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. καὶ ἔστιν τὰ 
ἡμῖν πεπραγματευμένα ἐν ὑποχειμένοις παρατιϑέμενα, atıva ἐστι τἀδε᾽ 

“« EY ^— , c x 

Προοίμιον τῆς περὶ τῶν Μαρχίωνος βιβλίων ὑποϑέσεώς τε καὶ 

ἐλέγχου. 

11. Ὅτῳ φίλον ἐστὶ τὰς τοῦ ἀπατηλοῦ Μαρκίωνος νόϑους ἐπι- 
voias ἀχριβοῦν καὶ τὰς ἐπιπλάστους τοῦ αὐτοῦ βοσχήματος μηχανὰς 
διαγινώσχειν, τούτῳ τῷ συλλελεγμένῳ πονήματι ἐντυχεῖν μὴ κατο- 
KvETO. ἐκ γὰρ τοῦ παρ᾽ αὐτῷ εὐαγγελίου τὰ πρὸς ἀντίρρησιν τῆς 
πανούργου αὐτοῦ ῥᾳδιουργίας σπουδάσαντες παρεϑέμεϑα, ἵν οἱ τῷ 
πονήματι ἐντυχεῖν ἐϑέλοντες ἔχωσι τοῦτο γυμνάσιον ὀξύτητος, πρὸς 
ἔλεγχον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπινενοημένων ξενολεξιῶν. ὁ μὲν γὰρ χα- 
ραχτὴρ τοῦ κατὰ “Μουχᾶν Ji σημαίνει τὸ εὐαγγέλιον: ὡς δὲ NXEWTN- 
θίασται μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε μέσα μήτε τέλος, ἱματίου βεβρωμένου 

ὑπὸ πολλῶν σητῶν ἐπέχει | τὸν τρύπον. εὐϑὺς μὲν γὰρ ἐν τῇ ἀρχῇ 

πάντα τὰ an ἀρχῆς τῷ Λουκᾷ πεπραγματευμένα τουτέστιν ὡς λέγει 
»ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν« καὶ τὰ ἑξῆς καὶ τὰ περὶ τῆς Ἐλισάβετ 
καὶ τοῦ ἀγγέλου εὐαγγελιζομένου Ι Μαρίαν τὴν παρϑένον, Ἰωάννου 
te καὶ Ζαχαρίου καὶ τῆς Ev | Βηϑλεὲμ γεννήσεως, γενεαλογίας καὶ 

τῆς τοῦ 6 βαπτίσματος ὑποϑέσεως — ταῦτα πᾶντα περικόψας ἀπεπήδησεν 
χαὶ ἀρχὴν τοῦ εὐαγγελίου ἔταξε ταύτην »iv τῷ πεντεχαιδεχάτῳ ἔτει 

91 vgl. den Eingang von de mens. ae pond. S. 102, 1ff Lagarde — 20 Luk. 

1,1 — 24 Luk. 3,1; vgl. Irenaeus adv. haer. I 27, 2; 1216 Harvey venientem 

in Judaeam temporibus Pontit Plat? praesides qui fuit procurator Tiberii Caesaris 

Hippolyt refut. VII 81, 5; S. 217, 8f Wendland χωρὶς γενέσεως ἔτει πεντεχαιδεχάτῳ 

τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος χατεληλυϑότα αὐτὸν ἄνωϑεν.... διδάσχειν ἂν 

ταῖς συναγωγαῖς Tertullian adv. Marc. 110 anno XV Tiberii Christus Jesus de 

caelo manare dignatus est IV 7 anno XV prineipatus Tiberiani proponit eum. 

descendisse in civitatem Galtlaeae Capharnaum — Adamantius de recta in deum fide 

113; S. 64, 14f van de Sande Bakhuyzen 1019; S. 102, 23 

M 

9 dw aus οὕτω V eorr 11 συλλελεγμένω, erstes A auf Rasur Veorr 

12 avto_Dind.] αὐτοῦ VM 16 T σημαίνει τὸ εὐαγγέλιον] lies wohl εὐαγγελίου 

σημαίνει τὸν τύπον *, vgl. S. 123, 19 16:1 περιέσπασται hinter ἠχρωτηρίασται 

durchgestrichen Veorr 17 ἔχων V 21 Μαρίαν τὴν τὴν Μαρίαν VM 22 ἐμ- 

βηϑλεὲμ M. | vor γενεαλογίας + (τῆς) ἡ ἢ 

8 

11,1 

ΕΘ 

4 6570 
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108 Epiphanius 

Τιβερίου Καίσαρος« καὶ τὰ Eng. ἐντεῦϑεν οὖν οὗτος ἄρχεται καὶ 6 
P i! a * € PS 

οὐ καϑ' εἱρμὸν πάλιν ἐπιμένει, ἀλλὰ τὰ μὲν ὡς προεῖπον παρακχόπτει, 
3 N 5 » P 2 > - P» 2 Se í 

τὰ δὲ προστίϑησιν Av κάτω, ovx ὀρϑῶς βαδίζων ἀλλα ἐρραδιουργη- 
μένως τὰ πάντα περινοστεύων, καὶ ἔστιν" 

5 a. »Δπελϑὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ 

καϑαρισμοῦ σου, καϑὼς un Mowonge "ipa ἢ μαρτύριον τοῦτο 

ὑμῖν« ἀνϑ' οὗ εἶπεν ὁ “σωτήρ »eic μαρτύριον αὐτοῖοες. 
B. » Iva δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ἀφιέναι 

ς , \ - - αμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆςεκ. 
-- [4 , 2 c [d - > ’ 2 x - , 

10 y. »Kvoıog ἔστιν 0 υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου xai τοῦ σαββατοῦυκ«. 
: RES ARP " ) a ) ἜΜΕΝ 2 

d. »Iovdav I6xagLoTnv, ὃς ἐγένετο agodorns«. ἀντὶ δὲ τοῦ »κατέβη 
ust αὐτῶνκ« ἔχει »κατέβη ἐν avroice. ι 

ce N - « γ > , [4 >» - \ 9 * ΟῚ , 

€. » Koi πᾶς 0 oyAoc ἔζητει ἀπτεσϑαι αὐτοῦ. καὶ ovroc ézxogag 
> 2 - EY - 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦς« καὶ τὰ ἕξῆς. 
- τε 2 , = , [4 - 15 c. »Κατὰ τὰ αὐτὰ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες ὑμῶνκ«. 

TER, , * € Aa , , 32 on > - » x T 

C. » Aeyo δὲ υμῖν, Tooavınv πίστιν οὐδὲ Ev τῷ Ισραηλ sogov«. 
- , , , a > Α =) P] , " 

N]. Παρηλλαγμένον TO »μαχαρίος oc οὐ μὴ σχανδαλισϑῇ Ev Euol« 

εἶχε γὰρ ec πρὸς Ἰωάννην. 

9. » Αὐτὸς ἐστι περὶ ov γέγραπται" ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
20 μου πρὸ προσώπου σους. 

5 Luk.5,14; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 9 eade ostende te sacerdoti et offer 

munus quod praecepit Moyses ... ut sit vobis im testimonium — 8 Luk. 5, 24 — 

10 Luk. 6, 5 — 11 Luk. 6, 16f — 13 Luk. 6, 19a. 20a — 15 Luk. 6, 23c; vgl. 

Tertullian adv. Mare. IV 15 secundum haec . . . faciebant prophetis patres eorum. — 

16 Luk. 7,9b; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 18 professus est talem se fidem: mec in 

Israele invenisse — 12 Luk. 7, 28. Trotz Zahn S. 463 meint Epiph. nur, daß 

Mareion das Wort verkehrt gedeutet habe: er hatte es (= er nahm es) als 

gegen Johannes gerichtet. In der refut. S. 127,5 hat Epiph. seine eigene Bemerkung 

nicht mehr verstanden. — Wie Marcion die Beziehung auf Johannes deutlich 

machte, ob durch Streichung von v. 22b oder durch Voranstellung von v. 23 vor 

22b, bleibt dunkel. — 19 Luk. 7, 27; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 18 zngerens 

etiam, seriptum super «lo: ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam — Ada- 

V M. 585—920 vel. 8.125,22 198 252 120511. 191 ROT. 25 427,32 205 

9f ἐρραδιουργημένος aus ῥεραδιουργημένως Ver 4 và — V 5 προσ- 

ἔνεγχε aus mooosvéyxa, Ver 1 ἀνϑ᾽ οὗ — αὐτοῖς — S. 195, 4 11 Ἰσχαριώτην 

S. 196, 1. 3] Ἰσχαριώϑ' VM | ἀντὲ δὲ τοῦ 8. 120,1] ἀντὶ τοῦ δὲ VM 12 ἔχει — 

8.196,2 13 mit xai αὐτὸς ἐπάρας beginnen V M schon das χεφάλαιον €, anders 

5. 126,12 14 καὶ τὰ ἑξῆς 8.120,13] — VM 16 δὲ — S. 126,25 τοιαύτην 

Zahn, nach S. 126, 25] 17 οὐ μὴ *, nach S. 127, 3] ἐὰν ux VM 191 ἰδοὺ --- 

προσώπου 818 κεφάλαιον = gezählt V M; richtig S. 127, 20 
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- = - , , c \ t. »Καὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸν οἶχον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίϑη. ἡ δὲ 
- 2 , c \ , ix , 

γυνὴ στᾶσα ὀπίσω ἡ ἁμαρτωλὸς παρὰ τοὺς πόδας ἔβρεξε τοῖς δάκρυσι 
»! \ , 

τοὺς πόδας xol ἡλείψεν καὶ κατεφίλεικ. | D316 
c * oO m , » A * 

τα. Koi πάλιν »avın τοῖς δάχρυσιν ἔβρεξεν τοὺς πόδας μου καὶ 

ἤλειψεν καὶ κατεφίλεικ. 
NUT 2 > ς , 2 - * 625123 EY 2 - > x , 

ιβ. Ovx εἶχεν »» μήτηρ αὑτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὑὐτοῦς, ἀλλὰ μονον 
^ > 

»7) μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί Gov«. 
— 2) -- 2 ς b! \ , o4 ty. »Πλεόντων αὐτῶν ἀφύπνωσεν᾽ ὁ δὲ ἐγερϑεὶς ἐπετίμησε τῷ 

2. ^ - 

ἀνέμῳ καὶ τῇ ϑαλασσῃκ. | P313 
TE > , EY 2 - ς , 2 Ψ, ’ 9 i] [d 

Lo. pono δὲ ὃν τῷ υπαγξειν UAE, συνέπνιγον αὐτὸν οἱ 

ὄχλοι. Ι καὶ γυνὴ ἁψαμένη αὐτοῦ ἰάϑη τοῦ αἵματος" καὶ εἶπεν ὁ κύριος" Ö5T2 

τίς μου ἥψατο;ς xal πάλιν᾽ »ἥψατό μού τις. καὶ γὰρ ἔγνων δύναμιν 

ἐξελϑοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦςκ«. 
Ev > 5 > \ 2 1 DD 510 15) 2 ’ 
LE. »Αναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν EÜAOYNIEV Er αὑτοῦςκ. 
a , E \ [a - 2 , \ = \ 2 

tc. »ΔΠέγων, δεῖ τὸν vtov τοῦ ἀνϑρώπου πολλὰ παϑεῖν xai ἀπο- 
- x \ Ex] c - 

χτανϑῆναι xol μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγερϑῆγαικ. 
zs 2 - 2 * - 

(6. » Kal ἰδοὺ δύο ἄνδρες συνελάλουν avro, Πλίας xci Mwvons 
, 

ἐν δοξῃς. 

mantius de recta in deum fide 1118; S. 98, 11 van de Sande Bakhuyzen οὗτός ἐστι 

περὶ οὗ γέγραπται" ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου cov, ὃς κατα- 

σχευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσϑέν σου 

1 Luk. 7, 36b. 38 — 4 Luk. 7, 440 — 6 Luk. 8, 19a u. 20a — 8 Luk. 8, 23a. 

24b — 10 Luk. 8, 42b. 43 a. 44. Ada. 46 a; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 20 tangitur 

a femina quae sanguine fluitabat et mescicit a qua. quis me, inquit, tetigit? ... 

Tetigit me aliquis . . . sens? enim, virtutem. ex me profectam — 14 Luk. 9, 16; 

vgl. Adamantius de recta in deum fide II 20; S. 108, 24 van de Sande Bakhuyzen ὁ χύ- 

Quoc ἀναβλέψας εἰς τὸν ovgavóv εὐχαριστεῖ — 15 Luk. 9, 22; (vgl. Tertullian adv. 

Mare. IV 21 qua oporteret fileum. hominis mulla, pati et reprobari ὦ presbyteris et 

seribis οἱ sacerdotibus et interfici et post tertium. diem resurgere) — 17 Luk. 9, 30; 

vgl. Tertullian adv. Marc. IV 22 nam et hoc vel maxime erubescere debuisti, quod dllum 

cum Moyse et Helia in secessu montis conspici pateris, quorum. destructor advenerat 

u. nam eis? Marcion nolwit eum (sc. Moysen) colloguentem domino ostensum, sed stanten 

M 8. 1—19 vgl. S. 128, 4ff. 12f. 22 129, 20f 130, 1. 12 f. 1f. 27£ 

1:x VM, richtig S. 128, 4; vgl. zu 8. 108, 19. Von hier bis As (S. 112, 1) 

sind die n in VM um eine Nummer zu hoch 8 τοὺς πόδας — 8.128,60 4 τοὺς 

πόδας μου *, nach S. 128, 124] μου τοὺς zó0ac V M. 10 dE<S.130,1 | αὐτούς *, 

vgl. S. 130, 5] υὐτὸν V M u. S. 130, 1 14 τοὺς οὐδανοὺς S. 130, 12 | ἐπ᾿ < 

S.130,12; vgl. aber 130,14: 15 λέγω: 8.130,17 V | δεῖ] δὴ hier u. 8. 130, 17 V 

17 δύο — S. 130, 27 | αὐτῶμ!, ein Buchstabe wegradiert V corr 
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110 Epiphanius 

TS - ? , C ND DU € 2 , 
uj. »Ex τῆς νεφέλης φωνή᾽ οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητόες. 

ιϑ. » Εδεήϑην τῶν μαϑητῶν σους. εἶχε δὲ παρὰ τό »οὐκ ἠδυνή- 
ϑησαν ἐχβαλεῖν αὐτός »καὶ πρὸς αὐτούς" ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε 
ἀνέξομαι ὑμῶν; « ὁ 

x. »Ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσϑαι εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπωνκ«. 

χα. »Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε Δαυίδ' εἰσῆλϑεν εἰς τὸν 
οἶχον τοῦ ϑεοῦς. 

xp. »᾽'Εὐχαριστῶ σοι, κύριε τοῦ οὐρανοῦς. οὐχ εἶχεν δέ »καὶ τῆς 
γῆςς, οὔτε »πάτερ«ς εἶχεν. ἐλέγχεται δέ xavo γὰρ εἶχεν »val, ὁ 
πατῆήρκ«. 

xy. Εἶπεν τῷ νομικῷ »iv τῷ νόμῳ τί γέγραπται;« καὶ ἀποκρι- 
ϑεὶς μετὰ τὴν ἀπόχρισιν τοῦ νομικοῦ εἶπεν »ὀρϑῶς εἶπες. τοῦτο 
ποίει, καὶ ζήσῃκ«. | 

xÓ. Καὶ εἶπεν. »τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὖ- 
τὸν μεσονυχτίου, αἰτῶν τρεῖς ἄρτους; « καὶ λοιπόν »αἰτεῖτε καὶ δοϑή- 
σεται. τίνα γὰρ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα υἱὸς αἰτήσει ἰχϑὺν καὶ ἀντὶ 
ἰχϑύος ὁφιν ἐπιδώσει αὐτῷ ἢ ἀντὶ φοῦ σχορπίον; εἰ οὖν ὑμεῖς πονη- 
gol οἴδατε δόματα ἀγαϑά, πόσῳ μᾶλλον ὃ πατήρ; « 

xe. Παρακέχοπται τὸ περὶ Jorà τοῦ προφήτου. εἶχεν γάρ »ἡ 

γενεὰ αὕτη, σημεῖον οὐ δοϑήσεται αὐτῇ«. οὐχ εἶχεν δὲ περὶ Νινευὴ 
καὶ βασιλίσσης νότου καὶ Σαλομῶνος. 

xc. ᾿Αντὶ τοῦ »παρέρχεσϑε τὴν κρίσιν τοῦ ϑεοῦς εἶχεν »παρέρχεσϑε 
τὴν χλῆσιν τοῦ ϑεοῦκ. 

1 Luk. 9,35; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 22 hoc seilicet intellige voluit vox 

illa de caelo: hic est fius meus dilectus, hunc audite; 4d est nom Moysen vam et 

Heliam — 2 Luk. 9, 40. 41; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 23 stet Christus Marcionis 

et exclamet: o genitura incredula, quousque ero apud vos, quousque sustinebo vos? 

— 5 Luk.9,44b — 7 Luk. 6, 3; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 12 quasi de exemplo 

David introgressi sabbatis templum. — 9 Luk. 10,21; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 25 

gratias enim, inquit, ago et confiteor, domine caeli, quod ea quae erant abscondita. 

sapientibus et prudentibus revelaveris parvulis — 12 Luk. 10, 26. 28 — 15 Luk. 

11,5. 9a. 11. 12.18; vg]. Tertullian adv. Mare. IV 26 — 20 Luk. 11,29.30. 31 — 

23 Luk. 11, 42; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 27 vocationem. et dilectionem. dez 

praetereuntes 

M 1—24 vgl. 8. 131, 1Sf.27f 1322, 1f. 6f. 141f. 251ff 133, 6ff 135, Aff. 21f 

1 ἀνέγνωτε, τε auf Rasur Veorr 17 αἰτήσας 8.133,38 18 7]*a18.133,9 20 πα- 

oaxexontaı 8.135, 4] περικχέχοπται VM 21} Νινευὴ καὶ <S.135,6 98 παρέρχεσϑαι 

beidemal VM ebenso 8.135,91f | ϑεοῦ nachgetragen Veorr εἶχεν < 8.135,21 
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Kuna > e» € ἣν - “ s 
xb. »Oval ὑμῖν, ὅτε οἰκοδομεῖτε τὰ μνήματα τῶν προφητῶν καὶ 

« = > 

οἱ πατέρες ὑμῶν ἀπέχτειναν αὐτούοεκ. 
AA > 5 = 5 = IE xn. Ovx εἶχεν »dıa τοῦτο εἶπεν ἡ σοφία τοῦ ϑεοῦ" ἀποστέλλω εἰς 

2 à ? Cbr) - 
αὐτοὺς προφήτας« καὶ περὶ αἵματος Ζαχαρίου xoi Αβελ καὶ τῶν 

- 9 , - - , 

προφητῶν | ovt ἐκζητηϑήσεται x τῆς γενεᾶς ταύτης. 
£n , - , i M - EIERN - > , 

x0. »/éyo τοῖς φίλοις μου μὴ φοβηϑῆτε ἀπὸ τῶν ἀποχτενὸν- 
x - , \ 2 δῷ 

vov τὸ σῶμα, φοβήϑητε δὲ τὸν μετὰ τὸ ἀποχτεῖναι ἔχοντα é&ov- 
- zy \ , 2 σίαν | βαλεῖν εἰς γέενναν«. οὐχ εἶχεν δέ »οὐχὶ πέντε στρουϑία ἀσσα- 

, - 2 - , 

οίων δύο πωλοῦνται xal ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον 
τοῦ ϑεοῦκς«. 

ὦ Y - c , » , - 3 n - - 2 , 

A. vii τοῦ »ομολογήσει ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦς »&£vo- 

πίον τοῦ ϑεοῦς λέγει. 
λα 09 » ’ c 9 \ P) ’ Ly , 

a. Ovox ἔχει τὸ »0 ϑεὸς ἀμφιέννυσι vov yogror«. 
NER c - \ € \ = o P. ’ - 

Ag. » Ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ott χρῆῇζετε vovrov«, τῶν σαρχι- 
5 χῶν δῆ. 

DES > s \ = c c , 
Ay. »Znteits δὲ τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ταῦτα παντα προσ- 

΄ ? CUL 
τεϑήσεται υμῖνκ«. 

CO? 13 [Y = € Ἁ € AY i € , 3 

λδ. Avyri τοῦ »0 πατὴρ vuOv« »o πατῆρ« εἶχεν. | 

1 Luk. 11, 47; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 27 vae audiunt etiam. quod, aedi- 

ficarent prophetis monimenta. interemptis a, patribus eorum — 3 Luk. 11, 49. 51. 50 

Ea 6 Luk. 12, 4a. 5b. 6; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 28 dehine conversus ad disei- 

pulos: déco autem, «nquat, vobis amicıs, molde terreri ab eis qué vos so'wmmodo 

occidere possunt nee post hoc ullam in vobis habent potestatem — 11 Luk. 12, 8; 

vgl. Tertullian adv. Marc. IV 28 déco enim vobis, omnis que confitebitur in me coram 

hominibus, confitebor in illo coram deo — 13 Luk. 12, 28; vgl. Tertullian adv. Marc. 

IV 29 sé quasi derogator creatoris non vult de eiusmodi frivolis cogitare? de quibus 

nec corvi nec lila laborent . . . paw'o post parebit. interim, cur illos modicae fides 

incusat — 14 Luk. 12, 30b; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 29 sect autem. pater opus 

esse haee vobis — 16 Luk.12,31; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 29 quaerite enim 

inquit, regnum, dei et haec vobis adicientur — 18 Luk. 12, 32 

M 1—18 vgl. 5. 150, 8f. 137, 18. 091 138, 141. 20. 2061 139, 1f. 14 

1 μνημεῖα S. 136,8 3 ἀποστελι!ῶ, A ausradiert V corr ἀποστελῶ M. . 5 éx] 

ἀπὸ 8. 137,3 6 λέγω + δὲ S. 137, 9, aber vgl. S. 137, 14; + ἐγὼ S. 137, 14 

6f ἀποχτενόντων, v darüber V eorr 4 ἀποχτεῖναι)] ἀποϑανεῖν, durchgestrichen 

u. ἀποχτεῖναι am Rand gesetzt S. 137, 10 V corr (f vor ἐξουσίαν + τὴν V 

S. 137, 11 9 πωλεῖται 8.137,12 | xai — VM 11 lies ὁμολογήσω Zahn | 
τοῦ 9:00 < S. 138, 141} 11f ἐνώπιον] ἐκεῖνος S. 138, 1 15 δὴ «- S. 138, 27 

16 δὲ — S. 139,1 

P314 

Ó 574 

D318 



10 

20 

112 Epiphanius 

icu o s - , X , > 3 RG - - 

ÀA€. Avri τοῦ »δευτέρᾳ ἡ τρίτῃ qvAaxq« εἶχεν »tozegur) quAaxij«. 
EU. c ? - ’ n ’ s. 

Ac. ἡ ξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐχείνου xoi διχοτομήσει αὐτὸν 
\ \ - 2 - 3 - 2 

καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων ϑήσεικ. 
PETS , [4 x x A] € t 

AC. »Mn ποτε xavaovQy δὲ πρὸς τὸν χριτὴν xol ὁ χριτὴς παρα- 
, = , 

δώσει σὲ τῷ JtQcxtoQt«. 
—— Ἤ, di N DEN - 3 , 2 , 
in. Hv παραχεχομμεγνρον ἀπὸ vov »ἢλϑον τινες ἀναγγέἕξλλοντες 

Ir N - , Ὁ N τ - ' - 
αὐτῷ περὶ τῶν ΤΠ αλιλαίων, ov vro αἷμα συνέμιξε Πιλᾶτος μετὰ τῶν 

- > - Ci 9 = - 

ϑυσιῶν cUtOv« tog οποῦυ λέγει περὶ τῶν ἐν τῷ Σιλωὰμ δεχαοχτὼ 
2 P P , 

ἀποθανόντων iv τῷ πύργῳ, xoi To »ἐὰν μὴ μετανοήσητες, za (τὰ 
ἑξῆς) ἕως τῆς παραβολῆς τῆς συκῆς, “περὶ ἧς εἶπεν ὃ γεωργὸς ὅτι 
»σκάπτω καὶ βάλλω κόπρια καὶ ἐὰν μὴ ποιήσῃ, ἔχκοψονκ«. 

EUNTES 2 , [d “- 

A9. »Ταύτην δὲ ϑυγατέρα Αβρααμ, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶεκ. 
A uM , , , , JI > * > ^ > 

u. Tapcstoqie παλιν τὸ »vOT6 Owco0üs Αβρααμ xai Ισαακ xoi la- 
2 D 

zog xai πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ«" ἀντὶ δὲ 

τούτου ἐποίησεν »0TE πάντας τοὺς δικαίους ἴδητε ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

ϑεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους« — ἐποίησε de κρατουμένους « — »ἕξως, 
c \ Q \ = , 

»éxtt ἔσται ὁ χλαυϑμὸς xai ὁ. βρυγμὸς τῶν odorcov«. 
EOM , , 9 S TES ΟῚ E 4 > 
ua. Παρέκοψε παλιν TO »ἡξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν χαὶ δυσμῶν καὶ 

2 , - , ^ , — 

ἀνακλιϑήσονται Ev τῇ βασιλείᾳ« καὶ τὸ »οἱ ἔσχατοι ἔσονται πρῶτοις« 
x 4 c2 c =, , P = \ , 9 

xci τὸ »90075400» ot Φαρισαῖοι λέγοντες, ξξελϑε xoi zoQsvov, Oct 
€ 2 2 Ν , 3 = Πρῴδης σε ϑέλει ἀποκχτεῖναι. καὶ TO »εἶπεν᾽ πορευϑέντες εἴπατε 

c 2 , , [0 Ξ 2 2 
τῇ | ἀλώπεχι ταύτῃ« ἕως ὁποὺ εἶπεν »οὐχ ἐνδέχεται προφήτην ἀπο- 

»! c , \ , c , c Ap C UM E 
λέσϑαι δξω  TegovoaAqgu« xat vo »leoovoaiAnu, legovoaAqu, N ἀποχτέ- 

1 Luk. 12,38 — 9 Luk. 12, 46; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 29 rezerso domino 

qua die non putaverit, hora qua non scierit,...segregabitur et pars eius cum infidelibus 

ponetur — 4 Luk. 12, 58b; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 29 nam et iudicem, qui 

mittit im carcerem . . . $n. persona creatoris obtrectationés momine disserumt — 

6—11 Luk. 13, 1—9 — 12 Luk. 13, 16 — 13—17 Luk. 13, 28; vgl. Tertullian 

adv. Mare. IV 30 ergo erit poena... , cum videbunt dustos introeuntes in regnum. dei, 

se vero detineri foris — 18—S. 113, 4 Luk. 13, 29—35 

M 1—23 vgl. 8. 139, 18f. 251 140, 5f. 1411. 201 141, 31f. 28 f 

1 keine Ziffer V M; daher von Z. 2 an die Záhlung wieder in Ordnung 

ἑσπερινῇ φυλαχῇ S. 139, 181] ἑσπερινὴν φυλαχὴν V M 4 χατασύρῃ) zerazoivn 

S. 140, 5 9 τό ἢ τι VM. 9f «τὰ ἑξῆς * 11 vor σχάπτω - xci V M 

12 ἣν S. 140, 29] - VM 18 τό 8. 141, 81 -“ VM 15 ὅτε Corn. viell. besser 

ὅταν Jül.] ὅτι V M ebenso S. 141, 5 17 vor ἐχεῖ -- χαὶ VM. | ἐχεῖ am Rande 

nachgetragen Veorr ἔσται 8.141, 7] ἔστιν V M 19 βασιλείᾳ + μου M. .30 ot 

«c 8. 141,30 94 εἶπεν < S. 142,1 99 ὕπον S. 142,2] του V M — 93 f ano- 

κτέννουσα erstes v auf Rasur V corr 
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x , A «Ψ > \ , 

rovoa τοὺς προφῆτας καὶ λιϑοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους« καὶ τὸ 
> [RR »t \ , »πολλάκις ἠἡϑέλησα ἐπισυνάξαι ὡς OQrvig và τέκνα σους | καὶ τὸ 

UNA (S MM c 3 G v N , [4 Β 
»apieraı ὑμῖν ὁ oixoc ὑμῶν« xal τό »oU μὴ ἴδητέ με, ἕως οὗ εἴπητε 

2 

EVAOYNWEVOG«. | 
BI τς E | ! A aei D 2 
uß. Πάλιν παρέχοψε πᾶσαν τὴν παραβολὴν τῶν δύο υἱῶν, τοῦ 

, \ - c , LE) , \ 
εἰλήφοτος TO μέρος τῶν ὑπαρχόντων καὶ ἀσώτως δαπανήσαντος καὶ 

τοῦ ἄλλου. 
---- c , NY c - C > , \ Ind > DRS uy. »O vouoc xai οἱ προφῆται ἕως louvvov xai πᾶς εἰς αὐτὴν 

, 

βιαζεταικ«. 
TECUM \ - , \ -"- P 9 3 

ud. Περὶ τοῦ πλουσίου xci Παζάρου τοῦ πτωχοῦ, ort ἀπηνέχϑη 
€ x - > \ [2 -’ 2 ? 

UNO τῶν ἀγγέλων εἰς vOv χολπον τοῦ Αβρααμ. 
T = vo = ς $9 4 Ü 
us. »IVov de 0ds napaxaleitaı ὁ avrog Δαζαρος. 
a: E > , » M ἃ , lY a , > [4 

us. Einev Αβρααμ »ἔχουσι Μωυσέα xoi τοὺς προφῆτας, ἀχουσα- 
> - EY > * - — PEN | , 

τωσαν αὐτῶν, ἐπεὶ οὐδὲ τοῦ ἐγειρομένου EX νεχρῶν ἀκχουσουσιγκ«. 
Eus 4 [44 > ὡς wenn Be > 

ub. Παρέχοψε vo »λέγετε ὁτι ἀχρεῖοι δοῦλοί Eousv' 0 ὠφείλομεν 
- , 

ποιῆσαι πεποιήχαμεγκ«. 
—— r ’ > M EY 

un. Ὅτε συνήντησαν oi Óéxa λεπροί. ἀπέχοψε δὲ zxoAAa καὶ 
> 2 A rn 

ἐποίησεν »ἀπέστειλεν αὐτοὺς λέγων, δείξατε ξαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσις 
x » I \ » P] N , oO \ qc P] 

xau alla ἀντὶ αλλῶν ξἕποίησε, λέγῶν Ott »πολλοὶ λεπροὶ σαν Ev 

: 9 Luk. 10, 118} — 8 Luk. 16,16; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 33 lex et pro- 

phetae «sque ad Joannem, ex quo regnum. dei adnuntiatur — 10 Luk. 10, 22; 

vgl. Tertullian adv. Mare. IV 34 subsequens argumentum dévetis apud. inferos dolentis et 

pauperisin sinu Abrahaereqwiescentis Adamantius derecta in deum fideIIL 10; S. 76,14 ff 

yan de Sande Bakhuyzen — 12 Luk. 10, 25b; vgl. Adamantius a. a. O. S. 76, 30f 

viv δὲ 00s παραχαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι — 13 Luk. 16, 29. 31; vgl. Tertullian 

a. a. O. IV 34 habent 4llc Moysen et prophetas, vllos audiant ^ Adamantius a. a. O. 

S. 78, 21f ἔχουσι Mooéa xci τοὺς προφήτας, ἀχουσάτωσαν αὐτῶν... . εἰ Mo- 

σέως χαὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἤχουσαν, οὐδ᾽ ἂν τις ἐκ νεχρῶν ἀπέλϑῃ, ἀκούσουσιν 

αὐτοῦ — 15 Luk.17, 10 — 17 Luk. 17, 12, 14 u. 4, 27; vgl. Tertullian adv. 

Mare. IV 35; S. 539, 21ff Kroymann etam in curatione decem leprosorum quos 

tantummodo re iussos ut se ostenderent sacerdotibus .... nunc. etsi praefatus est 

multos tunc fussse leprosos apud. Israhelem in diebus Helisei prophetae et neminem 

eorum purgatum nis? Neeman Syrum 

M 9—19 vgl. S. 142, 13ff. 19£. 25f 145,3. 6f. 19f. 208 

3 ov S. 142, Π- VM 5 παρέχοψε S. 142, 13] ἀπέχοψε VM | πᾶσαν 

τὴν παραβολὴν S. 142, 13] τὴν παραβολὴν πᾶσαν V M 6 xal ἀσώτως δαπανήσαντος 

S. 142, 1 < VM 19 ὅδε Zahn] ὧδε V M ebenso S. 143, 3 14 ix] ἀπὸ 

S. 143, 7. | ἀχούσουσιν 8. 143, 8 V] &xovovow VM 15 ὅτι « S. 143, 19 
Epiphanius II. S 

D519 

0516 
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ἡ μέραις ᾿Πλισσαίου τοῦ Weng gon καὶ οὐχ ἐχαϑαρίσϑη ei μὴ Neeuav 
ὁ Dvooc«. 

ud. »᾿Ελεύσονται ἡμέραι, ὁταν ἐπιϑυμήσητε ἰδεῖν μίαν τῶν ἡμε- 
ρῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπους. 

v. »Εἶπέ τις πρὸς αὐτόν' διδάσχκαλε ἀγαϑέ, τί ποιήσας ζωὴν 
αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δέ; μή ue λέγε ἀγαϑόν. εἷς ὃστιν ἀγαϑός ὁ 
ϑεόοςς" προσέϑετο ἐκεῖνος »0 πατήρς« χαὶ ἀντὶ τοῦ »τὰς ἐντολὰς 

οἶδαε« λέγει »τὰς ἐντολὰς οἶδας. 

va. »Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν τῇ Ἰεριχὼ τυφλὸς ἐβόα" 
Ἰησοῦ vit Δαυίδ, ἐλέησόν με. xci ὅτε ἰάϑη, φησίν" ἡ πίστις σου σέ. 
σωκέν σεκ«. | D 320 

vB. Παρέκοψε To »παραλαβὼν τοὺς δώδεκα ἔλεγεν" ἰδού, ἀναβαί- 
vousv εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ τελεσϑήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τοῖς 
προφήταις περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου. παραδοϑήσεται γὰρ καὶ 
ἀποχτανϑήσεται καὶ «τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται." ὁλα ταῦτα 
παρέχοψεξ. 

vy. Παρέχοψεν τὸ χεφάλαιον τὸ περὶ τῆς ὄνου καὶ Βηϑφαγὴ 

καὶ τὸ περὶ τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἱεροῦ, | ὅτι γεγραμμένον ἣν »ὁ P916 

3 Luk. 17, 22 — 5 Luk. 18, 18. 19. 20; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 36; 

S. 544, 16 Kroymann interrogatus ab illo quodam, praeceptor optime, quid. faciens 

vitam asternam possidebo . . . 8.544,10 sed qus optimus msi unus, inquil, deus 

Hippolyt refut. VII 31, 6; S. 217, 15f Wendland ὡς αὐτὸς ὁμολογεῖ" τί με λέγετε 

ἀγαϑόν; εἷς ἐστιν ἀγαϑός — Origenes de princ. IL 5, 1 u. 5, 4; S. 133, 18 u. 138, 11 

Kötschau «emo bonus mist wnus deus pater | Adamantius de recta in deum fide 

II 17; 8. 92, 24ff van de Sande Bakhuyzen — 9 Luk. 18, 35. 38. 42; vgl. Tertullian 

adv. Marc. IV 36; S. 545, 24ff Kroymann cum gitur praetereuntem 2llum caecus au- 

disset, cur exclamavit: Jesu, filà David, miserere mei? ... fides, inquit, tua. te sal- 

vum fecit ^ Adamantius de recta in deum fide IV 14; S. 200, 22 van de Sande 

Bakhuyzen ἐγένετο δὲ &v τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχώ, xai τις τυφλὸς ἐπαιτῶν 

ἐχάϑητο... καὶ ἐβόησε λέγων" Ἰησοῦ, vit Δαυίδ, ἐλέησόν ue — 12 Luk. 18, 31—33. 

— 17 Luk. 19, 29#. 40 ᾿ * 

M —3—17 vgl S. 144, 5f. 118. 928 145, 1f. 108 

1 s μὴ am Rande nachgetragen Veorr | Νεεμὰν aus Νεαιμὰν V eorr 

ὃ ἰδεῖν « S. 144, 5 6 ὁ δὲ S. 144, 12] < VM | λέγε S. 144, 12] λέγετε aus 

λέγεται Veorr λέγετε M — 6f ὁ ϑεὸς S. 144,13] < VM 7 προσέϑετο S. 144, 13] 

προσέϑηχε V M | éxstvoc S. 144,13] τὸ ὅτι VM 9 αὐτὸν 8.144,22] — VM | 

Teo//Iıyo, ı aus εἰ Veorr 14 yàg xoi S. 145,4] — VM 15 ἀναστήσεται] ἐγερ- 

ϑήσεται S. 145,4. 17 τὸ περὶ S. 145, 10] < VM — 18 ὅτι] διότι S. 145, 11 
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οἶχός μου oixoc προσευχῆς κληϑήσεται, καὶ ποιεῖτε αὐτὸν σπήλαιον 
λῃστῶνκ«. 

vd. » Καὶ ἐζήτησαν ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας καὶ ἐφο- 
βήϑησανγκ«. 

I , > 1 - 2 "-" - N 

9 ve. Παλιν ἀπέχοψε τὰ περὶ τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ ἐχδεδομένου 
ἘΞ , 3 LONE ’ e 2 

γεωργοῖς καὶ vo »τί 00» ἔστι To’ λίϑον ον ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδο- 
μοῦντες;«᾿ 

—— > , ’ [ej N 3 L C \ - D , 2s 

Vc. Απέχοψε To »orı δὲ ἐγείρονται οἱ vexgoi Μωυσῆς ἐμήνυσε | Ó578 
> EY = , i! N , Ἁ A! > 1 4 2 Α Y 

ἐπὶ τῆς βατου, καϑῶς Atysı xvgiov vov ϑεὸν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ 
> Ἅ \ - 

10 Ἰακώβ. ϑεὸς δέ ἐστι ζώντων καὶ οὐχὶ νεχρῶνγκ«. 
SI > - - Ω * N - 

νζ. Οὐχ εἶχε ταῦτα »orı δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ ῆωουσῆς 
2 > M > 

ἐμήνυσε λέγων ϑεὸν Αβραὰμ καὶ ϑεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ ϑεὸν Ἰακὼβ ϑεὸν 
ζώντωνς. 

L—— , , -- ^ € -υ. 

v5. Πάλιν παρέχοψε τὸ »ϑρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ 
- , : 

15 ἀπόληταικ. 
E » , - lod [2 

νϑ. Πάλιν παρέχοψε ταῦτα »τότξ οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν 
» - ’ A - 

eis τὰ ogn« καὶ τὰ ξξῆς, διὰ τὰ ἐπιφερόμενα ἐν τῷ δητῷ »ἕως πλη- 
ρωϑῇ πᾶντα τὰ γεγραμμένας. 

EIER: à , X; > \ - DEN - 2 x 
S" $. »Συνδλαλησε τοῖς στρατηγοῖς TO πῶς AVTOV παραδῷ αὐὑτοῖςκ«. 

20 ξα. »Καὶ εἶπεν τῷ Πέτρῳ καὶ τοῖς λοιποῖς᾽ ἀπελϑόντες ἕτοι- 
, , [4 

μάσατε ἵνα φάγωμεν τὸ Daoya<. 
Ec ΤΩ > [2 - IY Ξ 

ἐβ. »Καὶ ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ καὶ εἶπεν" 
^ a [4 x: 2 « A - 

ἐπιϑυμίᾳ ἐπεϑύμησα τοῦτο τὸ Πάσχα φαγεῖν μεϑ' ὑμῶν πρὸ τοῦ ue 

παϑεῖνκ«.] Ὁ 391 
Ξ----- , N} , EL CD. 3 Ἃ [4 > a > [4 € 

25 Sy. llagéxows τὸ »Aéyo yag vuiv, ov UN payo AUTO ἀἁπαρτι, $oG 

av πληρωϑῇ Ev τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦς. 

3 Luk. 20, 19 — 5 Luk. 20, 91ff. 17 — 8 Luk, 20, 81} — 11 Luk. 20, 37£ 

(die Wiederholung sucht Epiph. in der refut. 47 vergeblich zu begründen) — 

14 Luk. 21, 18 — 16 Luk. 21, 218 — 19 Luk. 22, 4 — 20 Luk. 22, ὃ — 

22 Luk. 22,14f; vgl. Tertullian adv. Marc, IV 40 concupiscentia concupivi pascha. 

edere vobiscum, antequam patiar — 25 Luk. 22, 16 

V M 3—26 vgl. S.145,31f 146,3.10#.24 147,1f.51f. 19f. 148,17f 149,16 150,3£ 

1 nach προσευχῆς nochmals μου, durchgestrichen V corr [ποιεῖτε aus ποιῆ- 

ται Veorr ποιῆτε M 5 τὰ περὶ 8. 146, 3] τὴν VM 6ow — M 8 vor 

Movogc--ó M 9 ἐπὶ ἢ «περὶ V M ebenso 8.146, 11 | χαϑὼς] ὡς 8.146,11 | 

χύριον)] ὃ χύριος S. 146, 11 19f ϑεὸν ζώντων S. 146, 26] ϑεὸς ζώντων V M 

17 τὰ ἐπιφερόμενα ἐν τῷ δητῷ 8. 147, 6] τὸ ἐπιφερόμενον, < v τῷ ῥητῷ VM 

18 πάντα < S. 147, 7 19 vor τὸ -- xad VM 25 yàg « 8. 150,3 26 àv 

S. 150, 4 « VM 
S 
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&6. llagéxows τό »ῦτε ἀπέστειλα ὑμᾶς, μή τινος ὑστερήσατε;« 
καὶ τὰ ἑξῆς, διὰ τό »xal τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσϑῆναι, τό" 
καὶ μετὰ ἀνόμων συνελογίσϑηκς. 

£c. » Απεσπάσϑη ἀπ᾿ αὐτῶν oot λίϑου βολὴν xci ϑεὶς τὰ y0- 
I rata προσηύχετος. 

£c. » Kal ἤγγισε umque αὐτὸν Ἰούδας καὶ simsv«. 

&c. Παρέχοψεν o ἐποίησε Πέτρος, ὅτε ἐπάταξε καὶ ἀφείλετο τὸ 
οὖς τοῦ δούλου τοῦ ἀρχιερέος. 

ξῃ. »Οἱ συνέχοντες ἐνέπαιζον δέροντες xoi τύπτοντες καὶ λέ- 
10 γοντες᾽ προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;« 

&0. Προσέϑετο μετὰ τό »τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔϑνοςςε 
»χαὶ καταλύοντα τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήταςς. | P317 

0. Προσϑήκη μετὰ τό »χελεύοντα φόρους μὴ δοῦναις »χαὶ ἀπο- 
στρέφοντα τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέχνακ«. 

15 00. »Koi ἐλϑόντες sic τόπον λεγόμενον Koavíov τόπος ἐσταύ- 

ρῶσαν αὑτὸν καὶ διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐσχοτίσϑη ὁ MALose. 
08. Παρέχοψε τό »σήμερον ust ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσφκ«. 
Oy. "Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ἐξέπνευσενς«. 

od. »Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, καϑελὼν τὸ σῶμα ἐνετύλιξε 
20 σινδόνι καὶ ἔϑηκεν ἐν μνήματι Aa&svrQ«. 

08. »Καὶ ὑποστρέψασαι αἱ γυναῖχες ἡσύχασαν τὸ σάββατον κατὰ 
τὸν vOUOr«. | Ó 580 

1 Luk. 22, 35. 37 — 4 Luk. 22, 41 — 6 Luk. 22, 47f — 7 Luk. 22, 50 — 

9 Luk. 22, 63f — 11 Luk. 93, 2 — 13 Luk. 23, 2 — 15 Luk. 23, 33a. 34b. 44; 

vgl. Tertullian adv. Marc. IV 42; S. 563, 25ff Kroymann sed et duo scelesti circum- 

figuntur 4lli . .. vestitum plane eius a milhtibus divisum, partim sorte concessum 

Marcion abstulit . . . . caeterum | adversario laeso caelum. luminibus florwisset — | 

17 Luk. 23, 43 — 18 Luk. 23, 46; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 42; S. 564, 22 | 

Kroymann voc?feratur ad patrem ut et moriens ultima voae, prophetas adimpleret | 

hoc décio expiravit — 19 Luk. 23, 50. 53; vgl. Tertullian adv. Marc. IV 42; 

S. 565, 10 Kroymann de Pilato postulatum, . . de patibulo detractum, . . sindone 

involutum, .. sepulero novo conditum — 21 Luk. 23, 56 

| 

| 

V M 1—22 vgl. S. 150, 1415 208.29 7155, 91. ΠῚ 188 152,18 152 155: ΠῚ 7 Pe | 

2 vT01 <M 4 βολὴ V 6 Ἰούδας S. 150,29] < VM 4 0 S. 151; 3] 

to VM 8 τοῦ δούλου τοῦ ἀρχιερέως S. 151, 4] < VM 9- xe? S. 354959] 

< VM 11 τό *] τοῦτο V M, ebenso S. 151,18 18 μετὰ < 8.152,1 | xai] 

τὸ ὃ. 1, 2 16 αὐτοῦ S. 152, 10] < VM 19 καὶ -- 5. 153, 12... 20 σινδόνι 

52915919] = Mi 21 ai yvvaixsc S. 153, 19] < VM 

——— "»-———"— 
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oc. »Einav οἱ ἐν ἐσϑῆτι λαμπρᾷ τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 
τῶν νεχρῶν; ἠγέρϑη, μνήσϑητε ὅσα ἐλάλησεν ἔτι ὧν μεϑ' ὑμῶν, ὅτι 
δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου παϑεῖν καὶ παραδοϑῆναις. | D322 

ob. Παρέχοψε τὸ εἰρημένον πρὸς Κλεόπαν καὶ τὸν ἄλλον, ὅτε 

συνήντησεν αὐτοῖς, τό »0 ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τοῦ πιστεύειν πᾶσιν, 
οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται" οὐχὶ ταῦτα ἔδει παϑεῖνς καὶ ἀντὶ δὲ τοῦ 
»ἐφ᾽ οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆταις ἐποίησεν. »ἐφ᾽ οἷς ἐλάλησα ὑμῖν. 

ἐλέγχεται δὲ ὅτι »ὅτε ἔχλασε τὸν ἄρτον, ἠνεῴχϑησαν αὐτῶν oi ὁφ- 
ϑαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὑτόνγκ«. 

10 05. »Ti τεταραγμένοι ἐστέ; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας 
μοῦ, ὅτε πνεῦμα ὀστέα οὐχ ἔχει, καϑὼς ἐμὲ ϑεωρεῖτε ἔχοντας. 

σι 

Ἔτι δὲ καὶ ταῦτα συνάπτομεν κατὰ τοῦ προειρημένου αἱρεσιάρχου 7 
ταύτῃ τῇ (rap) ἡμῶν κατ᾽ αὐτοῦ πεπραγματευμένῃ σχέσει, ἅτινα 
παρ᾽ αὐτῷ πάλιν ἐφεύρομεν, oc ἐν ἐϑελοδοχήσει τῶν τοῦ ἀποστόλου 

15 Παύλου ἐπιστολῶν, οὐχ ὅλων ἀλλ᾽ ἐνίων (ὧν ἐν τῷ τέλει τῆς πάσης 
πραγματείας αἱ ὀνομασίαι ὑφ᾽ ἡμῶν ἐνετάχϑησαν, Oc παρ᾽ αὐτῷ τὸ 
ἀποστολικὸν ἐμφέρεται) καὶ αὐτῶν δὲ ἠχκρωτηριασμένων συνήϑως τῇ 8 
αὐτοῦ δαδιουργίᾳ, «, ὡς καὶ ἐν τῷ προταχϑέντι ὀνόματι εὐαγγελίῳ 

1 Luk. 24, 5—7; vgl. Tertullian adv. Mare. IV 43; S. 566, 27 Kroymann angel? ad 

mulieres: rememoramini quae locutus sit vobis in Galilaea dicens, quod oportet trad 

filium hominis et crüecifigi et tertia, dde resurgere — 4 Luk. 94, 25. 31; vgl. Tertullian 

adv. Marc. IV 43; 8. 566, 25 Kroymann 0 insensati et tardi corde in non credendo 

omnibus quae locutus est ad vos | Adamantius de recta in deum fide V 12; S. 198, 5 

van de Sande Bakhuyzen ὦ ἀνόητοι xal βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν 

οἷς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς --- 10 Luk. 94, 38a. 39; Tertullian adv. Marc. IV 43; 

S. 567, 11ff Kroymann qwéd turbaté estis .. . videte manus meas et pedes quia ego 

ipse sum, quoniam. spiritus ossa mom habet, sicut me videtis habere ^ Adamantius de 

recta in deum fide V 12; S. 108, 188 τί τεταραγμένοι ἐστέ; ... ἰδετε τὰς χεῖράς 

μου χαὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός, Ovi πνεῦμα ὀστέα xol σάρκα ovx 

ἔχει χαϑὼς ἐμὲ ϑεωρεῖτε ἔχοντα — 15f vgl. S. 123, 198 

V M 1--11 vgl 8. 163, 276 154,98 166, 88 

1 ζητεῖτξ, τε oben drüber Veorr 9 μεϑ᾽ ὑμῶν 8.158,281] — VM ὃ vor 

παϑεῖν + πολλὰ 8.153,99, aber vgl. S.104,8 5 πᾶσιν — M 6 δὲ «S. 154,12 

4 ἐποίησεν S. 154, 12] < VM 8 ἠνοίχϑησαν 8. 154,13 | αὐτῶν S. 154, 14] 

NM 9 αὐτόν S. 154, 14] < VM 10 μου 8. 155, 7] < VM 11 μου 

ΘΠ. δ᾽ —-VM--|. ὀστὰ S. 155,8 18 {παρ * | μετ᾽ αὐτοῦ 18 « 

etwa {λείψανα ἔτι τῆς ἀληθείας ἐν αὐταῖς σῳζόμεναλρ * ᾿ 
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λείψανα uiv τοῦ ἀληϑινοῦ εὐαγγελίου «, εἰ δεῖ và ἀληϑῆ λέγειν, ὅμως 
δὲ τὰ πάντα δεινῶς μηχανευσάμενος ἐνόϑευσεν.) P 318 

Τῆς πρὸς Ῥωμαίους, παρ᾽ αὐτῷ ὃ, iv δὲ τῷ ἀποστολικῷ à. 

ἃ (χη). »Ὅσοι ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως xci ἀπολοῦνται, καὶ ὅσοι 
ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριϑήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ 
νόμου δίχαιοι παρὰ τῷ ϑεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωϑή- 
σονται, 

8 (x9). » Περιτομὴ, μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πρᾶσσῃς" ἐὰν δὲ 
παραβάτης γόμου ἧς, 1 περιτομή σου ἀχροβυστία yéyovev«. | D323 

y (4). » ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληϑείας ἐν 
τῷ fm 

ὁ (Aa). »Ἔτι γὰρ Χριστὸς orvrov ἡμῶν ἀσϑενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν 
ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέϑανενς. 

€ (AB). » Ὥστε ὃ μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία 
καὶ ἀγαϑής. 

€ (Ay) Ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωϑῆῇ àv ἡμῖν«.] Ó 582 

C (Ad). »Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ 
πιστεύοντικ. 

ἢ (As). »Ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν πλησίον νόμον πεπλήρωκες. 

4 Röm. 2,12f — 8 Röm. 2, 25; vgl. Origenes comment. in ep. ad Rom. 1. II; 

VI136f Lommatzsch Marcion sane cur per allegoriam. mihl placet intelligi, quo- 

modo exponat quod dieit apostolus eircumeisionem prodesse, omnino.non inveniet — 

10 Róm. 2, 200 — 12 Röm. 5, 6 — 14 Röm. 7, 12; vgl. Tertullian adv. Marc. 

V 13; S. 622, 7 Kroymann lex sancta et praeceptum. e?us justum. et bonum Ada- 

mantius de recta in deum fide II 20; 8. 108, 7 van de Sande Bakhuyzen — 16 Röm. 

8,4 — 17 Róm. 10, 4; vgl. Tertullian adv. Marec. V 14; S. 624, 12 Kroymann finis 

etenim legis Christus. in eustitiam. omn credenti — 19 Róm. 13, 8b; vgl. Ter- 

tullian adv. Mare. V 14; S. 626, 15 Kroymann diliges proximum tanquam. te. hoc 

legis supplementum. ... sé vero evangelium Christi hoc praecepto adimpletur 

M 4—19 vgl. 5. 175, 201: 176,16ff. 28f 177,5f. 14f. 26f 178, 1f. 11f 

1 » (εὑρίσχεται) * 4 die zweite, in Klammern beigefügte Zahl, in VM 

einfach neben die erste gesetzt, bezieht sich auf die Reihenfolge innerhalb von 

Marcions ἀποστολιχόν 9 ἐννόμως V 6 vov « S. 175, 28 
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Πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἃ, (παρ᾽ αὐτῷ 6), παρ᾽ ἡμῖν δὲ ἢ. 

Πρὸς Θεσσαλονικχεῖς 8 (παρ᾽ αὐτῷ c) xag ἡμῖν δὲ 9. 

Τῆς πρὸς "Epsolovc, (παρ᾽ auto) ζ, παρ᾽ ἡμῖν δὲ &. 

à (A9). » ΜΙνημονεύοντες ὑμεῖς ποτε τὰ ἔϑνη, oi λεγόμενοι ἄχρο- 
ὅ βυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, ὅτι ἦτξε 
τῷ καιρῷ ἐχείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας 

1472 N Y , - - = > , 2 , S 
τοῦ Ἰσραὴλ xol ξένοι τῶν διαϑηχῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ 
Ir NEP 2 c ? ὃ \ N En) ZU CHR ς 
ἔχοντες xai ἀϑεοι ἐν τῷ xoouo' νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ υμεῖς οἱ 

\ ” 1 - 3 - P] 

ποτὲ οντὲς μαχρὰν ἐγενήϑητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. αὐτὸς γάρ 
€ ς - ς P] , * - 

10 ἐστιν ἢ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας và ἀμφότερα Ev« xoi τὰ ἕξῆς. 
IT A REN , € ^ 2 - 

B (AL). »Διὸ λέγει" ἔγειρε ὁ καϑεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ νεκρῶν (xal) 
Y € 

ἐπιφαύσει σοὶ ὁ Χριστόςκ. 
-— PAR 2 ^ [4 , » * P 2 - 

y (An). »Avti τούτου καταλείψει ἀνϑρῶπος τον πατέρα αὑτοῦ 

καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληϑήσεται τῇ γυναϊκὶ καὶ ἔσονται oi δύο εἰς 
- , , - n 

15 σάρχα μίανε παρὰ τὸ »τῇ yurotxic. | | 

(Τῆς) πρὸς Κολασσαεῖς, (rap αὐτῷ 5, xag ἡμῖν δὲ D 

a (48). (Mi, οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν 
μέρει ἑορτῆς ἢ νεομηνίας καὶ σαββάτων, o ἐστι σκιὰ τῶν μδλλόντωνκ«. 

4—10 Ephes. 2, 11—14; vg). Tertullian adv. Marc. V 17; S. 636, 2ff Kroy- 

mann memores vos aliquando nationes in carne, qui appellamini praeputium ab ea 

quae dicitur circumeisio in carne manu facia, quod essetis ello in lempore sine 

Christo, alienati a conversatione Israhelis et peregrin testamentorum. et promissionis 

eorum, spem non habentes et sine deo in mundo ... at mune, inquit, in Christo vos 

qui eratis longe facti estés prope in sangwine eius . .. ipse est, inquit, pax nostra, 

qui fecit duo unum Adamantius de recta in deum fide II 18; S. 96, 24ff van de 

Sande Bakhuyzen — 11 Ephes. 5, 14 — 13 Ephes. 5, 31; vgl. Tertullian adv. Marc. 

V 18; S. 641, 7 Kroymann propter hane relinquet homo patrem. et matrem. et erunt 

duo in carne una — 17 Kol. 2, 16; vgl. Tertullian adv. Mare. V 19; S. 645, 27 Kroy- 

mann nemo vos iudicet in cibo et potu et in parte die? festi et neomeniae et sabbati, 

quae est umbra futurorum 

VM 4-18 vgl. S. 178, 281 179,25 180, 22ff 181,98 

1 (παρ᾽ αὐτῷ E) * 2 {παρ᾽ αὐτῷ c) * 3 Τῆς Ἢ ἡ VM | {παρ᾽ αὐτῷ» * 

4 μνημονεύετε S, 178, 28 | μνημονεύοντες + (ὅτι) ὃ. Zahn 9 ὅτι S. 179, 1] 

« VM 9 ἐν — 5. 179, 4, aber vgl. Z. 17 u. 23 11 xai ἀνάστα àx νεχρῶν 

S. 170, 256] < VM | (xa) * 18 τοὐτου] τοῦ 8. 180,22 16 (Τῆς) * | παρ᾽ 

αὐτῷ) * 18 à» ἑορτῇ ἢ iv νεομηνίᾳ xal σαββάτῳ S. 181, 10, aber vgl. Z. 18 
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Πρὸς Φιλήμονα, (παρ᾽ αὐτῷλ 0, παρ᾽ ἡμῖν δὲ ıy ἢ xol ıd. 
Πρὸς Φιλιππησίους, {παρ᾽ αὐτῷλ τ, παρ᾽ ἡμῖν Ób c. 

(Toc) πρὸς Aaodıxsis (παρ᾽ αὐτῷδ τα. 
ar EISE c ’ τ 1 1 
& (Uu). »Eig κύριος, μία πίστις, £v βαπτισμα, εἷς ϑεὸς xoi πατὴρ 

ς [2 ’ - 

πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσινκ«. 

᾿᾿Απὸ τῆς πρὸς Γαλάτας, (παρ᾽ αὐτῷ a, παρ᾽ ἡμῖν δὲ ὁ. 

ἃ. »Ma9ece ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. ὅσοι γὰρ ὑπὸ νό- 
μον, ὑπὸ χατάραν εἰσίν" ὁ δὲ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖςκ«. 

B. »Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου«. »0 δὲ ἐκ τῆς 
ἐπαγγελίας, διὰ τῆς ἐλευϑέραεκ«. | 

y. » Μαρτύρομαι δὲ πάλιν ὅτι ἄνϑρωπος a ας ὀφειλέ- 
τῆς ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον “πληρῶσαικ. 

(δ.) ᾿Αντὶ τοῦ »μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ᾿ξυμοῖ « ἐποίησε 
»0040í«. | 

(&) »Ὁ γὰρ πᾶς γόμος ὑμῖν πεπλήρωται᾽ ἀγαπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὡς σεαυτόνκ«. 

(c) »Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρχός, ἅτινά ἐστι πορνεία 
ἀκαϑαροία ἀσέλγεια εἰδωλολατρεία φαρμακεία ἔχϑραι ἔρεις ζῆλοι 
ϑυμοὶ ἐριϑεῖαι διχοστασίαι αἱρέσεις φϑόνοι μέϑαι κῶμοι, ἃ προ- 
λέγω ὑμῖν, καϑὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασι- 

λείαν ϑεοῦ οὐ κληρονομήσουσινκ«. | 

4 — Ephes. 4, 5f; vgl. Adamantius de recta in deum fide 1119; S. 104, 14. 105, 12 

van de Sande Bakhuyzen — 7 Gal. 3, 11b. 10a. 12b; vgl. Tertullian adv. Mare. V 3; 

S. 577, 10f Kroymann fides in qua vivet iuslus .. . si in lege maledictio est — 

9 Gal. 3, 13b; 4, 23b; vgl. Tertullian adv. Marc. V 3; S. 577, 19 Kroymann male- 

déctus omnis in ligno suspensus V 4; 8.581, 15 qué vero ex libera, per repromissionem 

— 11 Gal. 5, 3 — 13 Gal. 5, 9 — 15 Gal.5, 14; vgl. Tertullian adv. Mare. V 4; 

S. 583, 6f Kroymann fota enem, inquiüt, lex in vobis adimpleta est: diliges proxi- 

mum tuum tanquam te — 17—21 Gal. 5, 19—21 

M 4--21 vgl. S. 182, 15: 156; 215. 151. 21f #57, 11592 11Ὲ 

1 (nag! αὐτῷ) * 2 (mag «ivQ)* 9 (Τῆς) | {παρ᾽ αὐτῷ») δ 4 (μ) ἢ, 

vgl. S. 182, 13 | hinter βάπτισμα + εἷς Χριστός S. 182, 13, aber vgl. Z. 22 

6 (neg αὐτῷ») * | 8] τετάρτης xol πρώτης (ἃ M) V M; die an die Spitze von 

2.7 gehörige Zahl ἃ ist hieher heraufgerutscht 7 ὅτι ὁ S. 156, 9] διότι, < ó 

VM 10 ἐλευϑέρας S. 156, 14 V] ἐλευϑερίας VM u. S. 156, 14 M 1! περι- 

τεμνόμενος S. 156, 2 18 εἰδωλολατρεῖαι S. 157, 18 | φαρμαχεῖαι S. 157, 18 

19 φϑόνοι S. 157, 19] φόνοι VM 191 ἃ προλέγω ὑμῖν < S. 157, 20 

0584 
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Panarion haer. 42, 11, 8 schol. Philem. — I Kor. (Marcion) 181 

- SAN T : I 
C. »Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρχα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παϑήμασι 

xal ταῖς ἐπιϑυμίαιςκ«. : 
— 3 (o ^ ἢ. »Οὐδὲ yàg οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσινκ«. | 

(Τῆς) πρὸς Κορινϑίους a, παρ᾽ αὐτῷ δὲ Μαρκίωνι β καὶ παρ᾽ ἡμῖν β. 

a (0). »Γέγραπται γάρ' ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν 
σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀϑετήσωκ«. 

B (ὃ. »Iva, καϑὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσϑωκ«. 
y (τα). »Τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν xavragyovuévov«. 

ὃ (B). » Γέγραπται γάρ᾽ ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ παν- 

ουργίᾳ αὐτῶν. xol πάλιν" κύριος γινώσχει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν 
ἀνϑρώπων, ὅτι εἰσὶ μάταιοικ. 

€ (vy). »Καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡμῶν ἐτύϑη Xpoiotoc«. 

ς (id). »00% οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν; 
ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα ulav«. | 

ζ (t) Μετηλλαγμένως: ἀντὶ γὰρ τοῦ »£v τῷ voum« λέγει »2v 
τῷ Μωυσέως νόμῳ«. λέγει δὲ πρὸ τούτου »5 καὶ ὁ νόμος ταῦτα 
οὐ λέγει;«. 

1.Gal. 5, 24 — ὃ Gal. 6, 13a — 5 I Kor. 1, 19; vgl. Tertullian adv. Marc. 

523.585, 19 Kroymann seriptum. est enim: perdam. sapientiam sapientium et pru- 

dentiam. prudentium inritam faciam — € 1Kor. 1, 31; vgl. Tertullian adv. Mare. 

V 5; 8.587, 24 Kroymann ut, quemadmodum seriptum est, que gloriatur 4n deo 

glorietur — 8 Y Kor. 2, 6b — 9—11 I Kor. 3, 19b. 20; vgl. Tertullian adv. Marc. 

V 6; 8.592, 2 Kroymann serzptwm. est enim: deprehendens sapientes in nequwitia 

üUlorum; et rursus: dominus scit cogitationes sapientium quod. sint. supervacuae — 

12 I Kor. 5, 7a; vgl. Tertullian adv. Marc. V 7; 5. 593, 10 Kroymann s?c et pascha 

nostrum. vimmolatus est Christus |. Adamantius de recta in deum fide II 18; S. 100, 1 

— 13 IKor. 6, 16 — 15 I Kor. 9, 9. 8 (Epiph. hat sich hier versehen: das angeb- 
lich von Marcion eingeschobene ωυσέως enthält auch der kirchliche Text; daß 

es aber bei Marcion wirklich stand, zeigt Adamantius de recta in deum fide I 22; 

8. 42, 90 van de Sande Bakhuyzen οἶδας ὅτι Μωσέως νόμον εἶπεν, οὐ τοῦ ϑεοῦ) 

Μ A-17 vgl. S. 158, 221 159,3f. 20f. 201 100,7f 1061,5ff. 14. 27f 102,48 

3 oe VM. A (Τῆς) * 6 τῶν συνετῶν] αὐτῶν M 7 vor ἵνα + xai 

8. 159, 26 14 φησίν < S. 161,28 15 μετηλλαγμένως S. 162, 4] μετηλλαγμένος 

VM 15—17 ἀντὶ yàg. τοῦ »év τῷ — votre ob λέγεις 8. 162, 4; vgl. Z. 81] 

ἀντὶ γὰρ τοῦ »xal ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγεις φησὶν éxsivog »si xal ὁ νόμος Mov- 

σέως ταῦτα οὐ λέγεις VM; die hier gebotene Form ist wohl der Versuch eines 

Abschreibers, das dem Epiphanius zugestoßene Versehen zu verbessern 16 ἢ 

Zahn] e£ V M ebenso S. 162, 5 1700 — M 
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7 (uc) » Mn τῶν gnus gem τῷ 9ER ;« 

ϑ' (B). »00 ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες 
ἡμῶν ὑπὸ τὴν νεφέλην ἤσαν καὶ πάντες διὰ τῆς ϑαλάσσης διῆλϑον 
καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔφαγον βρῶμα καὶ πάντες τὸ αὐτὸ 
πνευματικὸν ἔπιον πόμα. ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀχκολουϑούσης 
πέτρας ἡ δὲ πέτρα ἣν ὁ Χριστός. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν 
ηὐδόχησε. ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήϑησαν, πρὸς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς 
ἐπιϑυμητὰς κακῶν, | καϑὼς κἀχεῖνοι ἐπεϑύμησαν. μηδὲ εἰδωλολάτραι D326 
γίνεσϑε, καϑώς τινες αὐτῶν, ὡς γέγραπται" ἐκάϑισεν ὁ λαὸς φαγεῖν 

27771 πιεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν. μηδὲ ἐχπειράξω μεν τὸν Χριστόνς, Ó 586 
ἕως ὅπου λέγει »ταῦτα δὲ τυπικῶς en ἐχείνοις, ἐγράφη δὲ 

15 

20 

"uiv« xol τὰ ἑξῆς. : 

D (τῆ). »Τί οὖν φημι; ὅτι ἱερόϑυτον τί ἐστιν ἢ εἰδωλόϑυτον τί 
ἐστιν; ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ϑύουσι, δαιμονίοις καὶ οὐ ϑεῷς«. προσέϑετο δὲ ὁ 
Maoxior τὸ ἱερόϑυτον. 

1a (19). »Avno οὐχ ὀφείλ ei κομᾶν, δόξα xal εἰκὼν ϑεοῦ ὑπάρχωνς«. 
ιβ (x). »᾽Δλλὰ ὃ ϑεὸς συνεχέρασξε τὸ σῶμας«. 
Uy (ze). Πεπλανημένως o Μαρχίων {μετὰ To) »ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ 

ϑέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαις προσέϑετο »διὰ τὸν vouov«. | P321 

ıd (xß). »Ev τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν 
χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω πρὸς τὸν λαὸν τοῦτονκ«. 

1 I Kor. 9, 9; vgl. Tertullian adv. Marc. V 7; S. 595, 10 Kroymann numgqued de 

bubus pertinet ad dominum ---- 2—12 I Kor. 10, 1—9a. 11; vgl. Tertullian adv. Marc. 

V1; S. 595, 25 ff Kroymann 27) petram offendit ..., de qua bibebant in solitudine patres 

nostri. si enim petra illa. Christus fuit ... haec autem. exempla nobis sunt facta .. 

haec autem. quemadmodum evenerunt vllis, scripta sunt ad nos commonendos, in quos 

fines aevorum decucurrerunt — Adamantius de recta in deum fide II 18; S. 98, 25 

u. 94, 9f — 13 I Kor. 10, 101 — 16 I Kor. 11, 7 (15); vgl. Tertullian adv. Mare. V 8; 

S. 597, 4 Kroymann ver enim non debet caput velare cum sit dei imago | Adamantius 

de recta in deum fide V 23; S. 224, 1 van de Sande Bakhuyzen — 17 I Kor. 12, 24; vgl. 

Adamantius de recta in deum fide 1119; 8.104,29 van deSandeBakhuyzen — 18 I Kor. 

14, 19 — 20 I Kor. 14, 21; vgl. Tertullian adv. Marc. V 8; S. 600, 3 Kroymann & s 

quod in lege scriptum. esset commemorat, in aliis linguis et in aliis labiis locuturum 

M 1-21 vgl S. 163,24. 988: 165,15 166,1. 8 170, 12f 

1 μέλει, A ausradiert Veorr μέλλει M 3 ὑμῶν 8. 163, 29 4 χαὶ 

πᾶντες ---πόμα S. 164, 1f] < VM 6 ἀλλὰ VM 8 xal ἐχεῖνοι S. 164, 5 

9 ὡς] χαϑὼς 8.164, 6 11 ἐχείνοις, ἐγράφη δὲ S. 164,9] — VM 18 ἢ εἰδωλόϑυτον 

τί ἐστιν <M 14 προσέϑετο δὲ --- ἱερόϑυτον S. 165, 17] < Ya 18 ó Mao- 

κίων ὃ. 168, 8] « VM | (μετὰ τὸ * 19 προσέϑετο *, vgl. S. 169, 23f] Ere- 

Qoc de VM u. S. 168, 9 20 à»? — S. 170, 13 



Panarion haer. 45, 11, S—10 schol. I Kor. — II Kor. (Marcion) 193 

τ (xy) »4i γυναῖχες ἐν ἐχκλησίᾳ owávocarv' οὐ γὰρ ἐπιτέ- 
τραπται αὑταῖς λαλεῖν' ἀλλ᾽ ὑποτασσέσϑωσαν, καϑὸς καὶ ὁ νόμος 
λέγεικ. 

τς (xó) Περὶ ἀναστάσεως νεχρῶν᾽ »γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ 
2 e 2 , o ^ 2 

5 εὐαγγέλιον, ὁ εὐηγγελισάμην ὑμῖν«κ. καὶ οτε »εἰ Χριστὸς οὐχ 

10 

15 

20 

ἐγήγερται, μάταιονεα καὶ τὰ ἑξῆς. »oorog κηρύσσομεν καὶ οὕτως 
ἐπιστεύσατες, »orı Χριστὸς ἀπέϑανε καὶ ἐτάφη καὶ ἐγήγερται τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ«. »ὅταν δὲ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀϑανασίαν, τότε 
γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος" κατεπόϑη ὁ ϑάνατος εἰς vixoc«. 

N lad ES > > AY * « en 

Τῆς πρὸς Κορινϑίους β, παρ αὐτῷ δὲ καὶ παρ᾽ ἡμῖν y. 
- —— 9 -Ἕ 2 d 3 x > 

a (χε). »Ocat γὰρ ἐπαγγελίαι ϑεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ val διὸ καὶ δι 
2 - x A A 

αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ ÜsQ«. 
m$ I 2 > - , 

B (xg) »Οὐ γὰρ ξαυτοὺς x5ovocousv, ἀλλὰ Χριστὸν | Ἰησοῦν xv- 
[4 Ἁ * , € A Ἁ > -- [4 « b! € i! > 

ριον, Eavrovg δὲ δουλους υμῶν διὰ ]ησοῦ, ovi ὁ ϑεὸς 0 Einwv Ex 
, -- 

0X0TOVS φῶς λαάμψεικ. ; 
LL TR » \ \ 5. ἢ - - N Nat - y (xD). »ἤχοντες δὲ τὸ avrO πνεῦμα τῆς πίστεως καὶ ἡμεῖς πι- 

Ἁ - ’ , 

στεύομεν, διὸ καὶ AaAoUusv«. ἐξέχοψεν δὲ τό »κατὰ τὸ γεγραμμένονκ«. 

Αὕτη ἡ νενοϑευμένη τοῦ Παρκίωνος σύνταξις, ἔχουσα μὲν χα- 

ρακτῆρα xol τύπον τοῦ χατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου, καὶ Παύλου τοῦ 
ἀποστόλου οὐχ ὅλον, οὐ πασῶν τῶν αὐτοῦ ἐπιστολῶν, ἀλλὰ μόνον 
τῆς πρὸς Ῥωμαίους καὶ τῆς πρὸς Ἐφεσίους καὶ (τῆς) πρὸς Κολαο- 
σαεῖς καὶ τῆς πρὸς Auodızsis καὶ [ἀπὸ] τῆς πρὸς Γαλᾶτας καὶ τῆς 
πρὸς Κορινϑίους πρώτης καὶ δευτέρας καὶ τῆς πρὸς Θεσσαλονικχεῖς 

πρώτης καὶ δευτέρας καὶ τῆς πρὸς Φιλήμονα καὶ (τῆς) πρὸς Φιλιπ- 

1 I Kor. 14, 34; vgl. Tertullian adv. Mare. V 8; 8. 600, 8 Kroymann praescribens 

silentium mwieribus in ecclesia . . . ex lege accipit. subiciendae feminae auctoritatem 

Adamantius de recta in deum fide II 18; S. 96, 12 van de Sande Bakhuyzen — 

4—9 1Kor. 15, 1. 17, 11. 3f. 54f — 11 II Kor. 1, 20; vgl. Adamantius de recta 

in deum fide IL 18; S, 98, 6 van de Sande Bakhuyzen — 13 II Kor. 4, 5. 6a; vgl. 

Tertullian adv. Marc, V 11; 8.613, 93 Kroymann quoniam deus qui dixit ex tene- 

bris lucem lucescere ^ Adamantius de recta in deum fide II 19; S. 102, 12 van de 

Sande Bakhuyzen — 16 II Kor. 4, 18 — 20 vgl. die Aufzählung S. 105, 9ff 

M 1—17 vgl. S. 170, 20ff. 171, 14ff. 173, 11f 174, 8ff. 175, 1f 

‚1 éxxAgoía S. 170, 26] ταῖς ἐχχλησίαις VM 1f ἐπιτρέπεται S. 170, 27 

9 ἀλλὰ S. 170, 97 9 εἰς vixog — S. 171, 20 11 00a. γὰρ] πᾶσαι γὰρ ot 

8. 173, 11 14 δι — 8. 174, 4 17 διὸ 8. 175, 2] < VM 91 (vc) * 
211 Κολασαεῖς V 22 [ἀπὸ] * 94 (τῆς) * | mgóc? — M 
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194 Epiphanius 

πησίους" xol τῆς πρὸς Τιμόϑεον πρώτης καὶ densos xci (τῆς) πρὸς 11 

Τίτον καὶ τῆς πρὸς Ἑβραίους * τῶν ἐμφερομένων παρ᾽ αὐτῷ, ος οὐ 
πληρεστάτω»ν οὐσῶν, ἀλλὰ ὡς ἐν παραχαράξει. πανταχόϑεν δὲ 12 

τὴν αὐτὴν σύνταξιν « ἐρρᾳδιουργημένην | xci ἔν τισι λέξεσιν ἐπι- Ö588 
ὅ ποιήτως προσϑήκχην ἔχουσαν, 00% εἰς οφέλειαν, ἀλλὰ εἰς ἤσσονας καὶ 
ἐπιβλαβεῖς ξενολεξίας κατὰ τῆς ὑγιοῦς πίστεως ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐμβε- 

βοοντημένου νοῦ T Booxnuaroc. | P322 
Ταῦτα δὲ ἡμῖν πεπόνηται xoi πεπολυπραγμόνηται ἐκ τῆς παρ᾽ 13 

αὐτῷ προλελεγμένης γραφῆς, ἀποστόλου τε xol τοῦ κατὰ Aovxav 
10 εὐαγγελίου, (ὅπως) εἰδέναι ἔχοιεν πάντες οἱ πειρώμενοι ἀντιλέγειν τῇ 

αὐτοῦ πλάνῃ, ὅτι τὰ τ, παρηλλαγμένα ῥήματα κατὰ ῥᾳδιουργίαν 

ἐντέταχται, ὅσα δὲ οὐχ ἐμφέρεται Ev Toig οἰχείοις τόποις συληϑέντα 14 

ὑπάρχει ὑπὸ τῆς αὐτοῦ τόλμης ταῦτα γὰρ ἐδόκει ὃ κτηνώδης μόνα 
ἐναντία εἶναι [ἀντιλέγειν] τῇ αὐτοῦ ἐπιπλάστῳ διανοίᾳ. 

15 Ἔστιν δὲ τρίτον ἡμῶν τῆς φιλοκαλίας * τὸ συναγαγεῖν ὅσα παρ᾽ 15 
αὐτῷ τε καὶ παρ᾽ ἡμῖν ηὕρηται συνάϊδοντα καὶ ἔχοντα ἔμφασιν ἐν- Ὁ 828 
σάρχου παρουσίας τῆς τοῦ σωτῆρος καὶ μαρτυρίας συμφωνίας τῆς 
καινῆς πρὸς παλαιὰν διαϑήκην καὶ ὁμολογίας τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ ὁμολογοῦντος τὸν ϑεὸν ποιητὴν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς, 

20 αὐτόν TE λαλήσαντα ἐν νόμῳ καὶ ἐν προφήταις, ἴδιον δὲ τοῦτον εἶναι 
πατέρα αὐτοῦ. καὶ αὕτη μὲν τῆς προειρημένης ἡμῶν ὑποϑέσεως ἢ 16 
σχολιοποιηϑεῖσα σύντομος ὑπομνηματικὴ ἐξ ἀντιγράφων τοῦ Mag- 
ximvog σύνταξις πρὸς ἔπος ὡς ἐδάφιον ἡμῖν γεγραμμένη. ἵνα δὲ μὴ 17 
τὰ ἐν αὐτῇ δυσνόητα παρά τισι σχοτεινῶς ἀγνοούμενα ἐμφέρηται, 

95 αὖϑις πάλιν τοὺς ἀριϑμοὺς τῶν ἐπιγραφῶν, πρώτου φημὶ καὶ δευ- 

τέρου καὶ τρίτου κεφαλαίου, xa^ εἱρμὸν ἐπιλύσω, di ἣν αἰτίαν 

ἑχαάστη λέξις ἀνελέχϑη xoi ἐνταῦϑα μετεβλήϑη. ἄρξομαι δὲ τοῦ λέ- 
γειν οὕτως" 

V M 

1 χαὶ τῆς] lies wohl τῆς δὲ * | (me)? * 9 x ergünze etwa ζύλως οὐχ 

ἐμφερομένων παρ᾽ αὐτῷ, ἠχρωτηριασμένων δὲ xal)* 4 « (εὕρομεν) * | ἐῤαδιουρ- 

γημένην, o drüber Vcor 5 οὐχ εἰς, x u. εἰ auf Rasur Veorr | ἥσσονας, no auf 

Rasur V eorr 4 T βοσχήματος) hes etwa (nenoınrevusve) βοσχήματα * 8 me- 

ztoAv[l|mgeyuóvgcat ne ausradierb V eorr 10 (onwc) *, (tva) Pet. | ἔχοιε M 

14 [ἀντιλέγειν] * 15 τῆς + γὰρ; naeh ἡμῶν Punkt V | φιλοκαλίας] φιλο- 

veixiag, aber getilgt u. φιλοχαλίας am Rand gesetzt Ver | x (ἔργον) * 

17 συμφωνίας τῆς nachgetragen V eorr 19 vor γῆς + me V 91 ὑμῶν V 

22 ὑπομνημαστιχὴ V 98 προσέπως M 



Panarion haer. 42, 11, 10—17 refut. 1—3 (Marcion) 125 

, — > x ) - 2 > - ^ 

Σχολιον (a) ἀπὸ τοῦ svayysAtou τοῦ παρ αὐτῷ τῷ Magxiort. 

[α.] »4πελϑὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ 

καϑαρισμοῦ σου, χκαϑὼς προσέταξε Μωυσῆς" »iva ἡ μαρτύριον 

τοῦτο Ouiv« ἀνϑ'᾽ οὗ εἶπεν ὁ σωτήρ »eig μαρτύριον αὐτοῖος. 
5 Ἔλεγχος a. Πῶς ἠδύνατο 0 κύριος ὁ κατὰ τοῦ νόμου καὶ κατὰ a 
τοῦ ϑεοῦ τοῦ νόμου ἔχων τὴν αὐτοῦ διδασκαλίαν, ὡς σὺ φής, λέγειν 
τοῖς ὑπ αὐτοῦ ϑεραπευομένοις, φημὶ δὲ τῷ Aero‘ »ἀπελϑὼν δεῖξον 
σεαυτὸν τῷ ἱερεῖς; »ἱερεῖς γὰρ λέγων οὐκ ἀϑετεῖ τὴν τοῦ νόμου 1E00- 
σύνην" »καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καϑαρισμοῦ Gov« κἂν τε ἀποχόψῃςν 

10 »τὸ δῶρονς, φανήσεται ἐκ τοῦ προσένεγχε Ort περὶ δώρου λέγει" | P323 
»στερὶ | τοῦ καϑαρισμοῦ σου, καϑὼς προσέταξε Μωυσῆς«" εἰ γὰρ τοῦ e Ö590 
Μωυσέως τὸ πρόσταγμα συμβουλεύει γενέσϑαι, οὐκ ἀϑετεῖ οὐδὲ βλασ- 
φημεῖ τὸν ϑεὸν τοῦ νόμου, ἀλλὰ ὁμολογεῖ xol | ξαυτὸν καὶ τὸν av- Ὁ 329 
τοῦ πατέρα ϑεὸν τὸν νόμον τῷ ωυσῇ δεδωκέναι. διέστρεψας δὲ ἃ 

15 τὸ ῥητόν, ὦ Magxícov, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν »εἰς μαρτύριον αὐτοῖς« »μαρ- 
τύριον« λέγων »Ouiv«. καὶ τοῦτο σαφῶς ἐψεύσω κατὰ τῆς σαυτοῦ 
κεφαλῆς. εἰ γὰρ μαρτύριον ὑμῖν ἔλεγεν, ἐμμάρτυρον αὐτὸν ἐποίει ὅτι 
»οὐκ ἤἦλϑον καταλῦσαι τὸν νόμον 2 τοὺς προφήτας, ἀλλὰ πληρῶσαικ. 

Σχόλιον β. »Iva δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑροώ- 

90 που ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆες. 

Ἔλεγχος β. Ei οὖν υἱὸν ἀνθρώπου ξαυτὸν καλεῖ, οὐκ ἀρνεῖται 
τὴν ἐνανθρώπησιν ὁ μονογενὴς xai μάτην παρὰ σοὶ ᾷδεται τὸ δοκήσει 
πεφηνέναι. καὶ εἰ ἔχει ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς γῆς, οὐχ ἀλλοτρία ἡ γῆ τῶν 
αὐτοῦ ποιημάτων καὶ τοῦ αὐτοῦ πατρός. 

25 Σχόλιον y. »Κυριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου καὶ τοῦ σαβ- 
βάτους. | 

"EAsyyoc y. Δύο εὐϑὺς ἐν ταὐτῷ, καὶ υἱὸν ἀνϑρώπου καὶ κύριον 
σαββάτου ἑαυτὸν ὁ σωτὴρ ὁμολογεῖ διδάσκων, ἵνα μὴ τὸ σάββατον 
ἀλλότριον τῆς αὐτοῦ ποιήσεως x νομίζηται, κἂν τε (τὸν ἔσχατον υἱὸς 

80 ἀνθρώπου ἀπὸ τῆς ἐνσάρχου παρουσίας κληϑῇ. 

2 Luk. 5, 14 — 18 Matth. 5, 17 — 19 Luk. 5, 24 --- 25 Luk. 06, 5 

V:M 2—4 vgl. S. 108, 5f 19f vgl. S. 108, 8f 25f vgl. S. 108, 10 

1 2 [x] * 4 ἀνϑ᾽ od — avroic S. 108, 7f] < VM 5 a &ey- 

yoc V 13 αὐτὸν aus ξαυτὸν Veorr αὐτὸν M 16 αὐτοῦ M 29 ἀλλότριον, 

τριον auf Rasur Veorr | * vielleicht {μήτε αὐτὸς τῆς τοῦ πατρὸς ϑεότητος ἀλλό- 

τριος) * | (c0) * 
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Σχόλιον d. »Ἱούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς ἐγένετο προδότης«. ἀντὶ 
δὲ τοῦ »χατέβη μετ᾽ αὐτῶν« ἔχει »κατέβη ἐν avroicc. 

Ἔλεγχος ὃ. Jovóac Ἰσκαριώτης, »ὃς ἐγένετο Roodornss. τίνος, 
λέγε. πάντως τοῦ συλληφϑέντος, ναὶ μὴν καὶ ἐσταυρωμένου καὶ 
πολλὰ πεπονϑότος. πῶς οὖν συλληφϑεὶς σταυροῦται ὁ μὴ ὑπὸ ἁφὴν 

ὑποπίπτων κατὰ τὸν σὸν λόγον, ὦ Μαρκίων; δόχησι» γὰρ εἶναι 
λέγεις. ἐλεγχϑήσεται δὲ ἡ ὑπόνοιά σου ἀπὸ τοῦ γεγράφϑαι Ἰούδαν 
προδότην. προέδωκε γὰρ καὶ παρέδωκεν εἰς χεῖρας ἀνϑρώπων τὸν 
ἑαυτοῦ δεσπότην. οὐδὲν δέ σε ὥνησε τὸ »κατέβη ἐν αὐτοῖς « λέγειν 
ἀντὶ τοῦ | »uer’ αὐτῶν«ς. οὐ γὰρ δύνασαι φαντασίαν ὁρίζειν τὸν 
παρὰ σοὶ καὶ ἀχοντὶ ὕστερον ὑπὸ ἁφὴν πίπτοντα δεικνύμενον. | 

Σχόλιον E. »Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἀπτεσϑαι αὐτοῦ. καὶ αὐ- 
τὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦς καὶ τὰ ἕξῆς. 

Ἔλεγχος ὃ. Πῶς πάλιν ὃ OyAoc ἠδύνατο ἄψασϑαι τοῦ ἁφὴν μὴ 
ἔχοντος; ποίους δὲ ὀφϑαλμοὺς ἐπῆρεν εἰς οὐρανοὺς ὁ ἐκ σαρχὸς μὴ 
nouoousvog; ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ὅτι μεσίτης ϑεοῦ καὶ ἀνϑρώπων ἄνϑρω- 
πος | Χριστὸς Ἰησοῦς, ἔχων τὰ ἀμφότερα, ἐξ ἀνθρώπων μὲν τὴν 

σάρκα, ἐκ δὲ ϑεοῦ πατρὸς τὴν ag, οὐσίαν. 

Σχόλιον c. »Κατὰ τὰ αὐτὰ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πα- 
τέρες ὑμῶνκ«. 

Ἔλεγχος c. Ei προφητῶν μέμνηται, οὐχ ἀρνεῖται προφήτας" 

εἰ ἐκδικεῖ τὸν τῶν προφητῶν φόνον καὶ ὀνειδίζει τοὺς πεφονευχότας 

τε xol διώξαντας, οὐκ ἀλλότριος προφητῶν τυγχάνει, ἀλλὰ ϑεὸς αὐ- 
τῶν ὑπάρχει, ὁ τὴν σύστασιν αὐτῶν ποιούμενος. 

Σχόλιον C. »Δέγω δὲ ὑμῖν, τοσαύτην πίστιν οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ 
ηὗρον. 

Ereyxos C. Ei οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοιαύτην πίστιν εὗρεν ὡς 
ἐν τῷ ἀπὸ ἐϑνῶν ἐλϑόντι ἑχκατοντάρχῃ, ἄρα οὐ ψέγει τὴν τοῦ Ἰσραὴλ 

1 Luk.6,16f — 19 Luk. 6, 19a. 20a — 16 vgl. I Tim. 2, 5 — 19 Luk. 6,23e 

— 95 Luk. 7, 9b ᾿ 

M 1} "8. 3. 108, 1 12f vgl. S. 108, 13 197 vgl S. 108, 15 
25f vgl. S. 108, 

1 Ἰσχαριώϑ' S.108,11 1f ἀντὲ τοῦ de S.108,11 9. ἔχει 8.108,19] < VM 

3 lies Ἰούδαν Ἰσχαριώτην * 4 πάντος M 5 συλληφεὶς M 7 ἀπὸ *] ἀντὶ VM 

11 xal &xovri zu xexóv τι verändert, dann getilgt Veorr χαχόν τι M 13 xai 

tà ἑξῆς < S. 108,14 14 ὄχλος] ἔλεγχος u. + οὕτω εὗρον M 16 εἱρμοσμένος 

VM 25 ὃδὲ 8. 108, 16] — VM | τοσαύτην] anders Z. 27 

e 
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πίστιν. εἰ γὰρ ἀλλοτρίου ϑεοῦ ὑπῆρχεν καὶ οὐκ αὐτοῦ [καὶ] τοῦ αὐ- 
τοῦ πατρός, 00% ἂν ταύτης ἐποιεῖτο τὸν ἔπαινον. 

Σχόλιον ἢ. Παρηλλαγμένον τὸ »μαχάριος ὃς οὐ μὴ σκανδαλισϑῇ 

ἐν ἐμοί«" εἶχε γὰρ Oc πρὸς Ἰωάννην. 
Ἔλεγχος ἢ. Κἂν vs πρὸς Ἰωάννην ἔχοι, xàv TE πρὸς αὐτὸν 

τὸν σωτῆρα, μακαρίζει τοὺς μὴ σκανδαλιζομένους, ἤτοι ἐν αὐτῷ ἤτοι 
ἐν Ἰωάννῇ, ἵνα μὴ ἃ μὴ ἀκούωσι παρ᾽ αὐτοῦ ἑαυτοῖς πλάσσωνται. 

ἔχει δὲ μείζονα ϑεωρίαν, δι ἣν φύσει εἰρηκεν ὁ σωτήρ᾽ ἵνα μή | τις 
τὸν μείζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ταχϑέντα Ἰωάννην, 

καὶ αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος μείζονα vouion διὰ τὸ καὶ αὐτὸν ἐκ γυναικὸς 
γεγεννῆσϑαι, ἀσφαλίζεται καὶ λέγει τό »καὶ μακάριος ὃς ἐὰν μὴ oxav- 
δαλισϑῇ Ev ἐμοίς. ὅϑεν AÉysu »ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ μείζων 
αὐτοῦ dotuw«. ἣν γὰρ 0 σωτὴρ τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν ἀπὸ σαρχὸς 
γέννησιν μικρότερος αὐτοῦ ἑξαμηνιαίῳ χρόνῳ, μείζων δὲ ἐν τῇ βασι- 

λείᾳ, δῆλον ος ϑεὸς αὐτοῦ. οὐδὲν γὰρ ἦλϑεν ὁ μονογενὴς ὲν χρυφῇ 

λαλῆσαι ῇ καταψεύσασϑαί τι τοῦ ἰδίου κηρύγματος. qaoxet | γὰρ ὅτι 
»οὐκ ἐν χρυφῇ λελάληκα, ἀλλὰ μετὰ παρρησίας«. ἀλήϑεια yao ἐστιν, 

ος λέγει »ἐγὼ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήϑειας. οὐδὲ τοίνυν ἡ ὁδὸς πλάνην 
ἔχει οὔτε ἡ ἀλήϑεια κρύπτουσα ἑαυτὴν λαλεῖ τὸ ψεῦδος. 

Σχόλιον ϑ. » Αὐτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται" ἰδού, ἀποστέλλω 

τὸν ἀγγελόν μου πρὸ προσώπου σους. 

Ἔλεγχος 9. Εἰ ἐπιγινώσχει ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τὸν 
Ἰωάννην καὶ προγινώσχκει, προγινώσχων δὲ ὑποδείχνυσι τοῖς βουλο- 

μένοις εἰδέναι τὴν ἀλήϑειαν ὅτι οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται »GJt0- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σους, ἄρα O γράψας xol εἰ- 

XO» »ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σους, ὁ ϑεὸς ὁ 
αἰώνιος, ὁ ἐν τοῖς προφήταις λαλήσας xal Ev νόμῳ, οὐκ ἀλλότριος 
ἣν τοῦ ἰδίου υἱοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἀποστέλλει γὰρ αὐτοῦ τὸν ἄγγελον 

3 Luk. 7, 28 — 5f Epiph. hat hier den Sinn seines εἶχον πρὸς selbst nicht 

mehr verstanden; vgl. zu S. 108, 17 — 8 vgl. haer. 26, 1, 5f; 1 284, 1ff — 9 vel. 

Luk. 7, 28 — 12 Luk. 7, 28 — 17 vgl. Joh. 18, 20 — 18 Joh. 14, 6 — 20 Luk. 

7, 27 — 26 Mal. 3, 1 

M 8f vgl. S. 108,11} 18—15 in lat. Übersetzung bei Corderius, Catena 

in Luk. S. 900 907 vgl. S. 108, 198. 

1 ὑπῆρχεν] sc. 7 πίστις τοῦ Ἰσραὴλ | [xail* 3 παρηλλαμένον M | οὐ μὴ] 

ἐὰν uj 2.11. 5. 108, 11 17 ἃ μὴ <M 8 φύσει *| φησὶν V M; vielleicht noch 

einzuschalten (εἰς ἑαυτὸν * 11 γεγεννῆσθαι *] γεγενῆσθαι V M. 14 ξξαμη- 

ναίω M 15 vor οὐδὲν vielleicht etwas ausgefallen; etwa ζἀσφαλιζόμενος οὖν 

ἡμᾶς ταῦτα ἔλεγεν ὁ σωτήρ) * 95 ἄρα ὁ-- προσώπου cov — M 

P325 

b 
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πρὸ προσώπου αὑτοῦ, πρὸ προσώπου υἱοῦ ἐκ πατρὸς τιμωμένου. οὐ 
γὰρ ἀπέστελλε τὸν αὐτοῦ ἄγγελον ἀλλοτρίῳ ἐξυπηρετησόμενον, ᾧπερ 

καὶ ἀντίϑετος ἣν [αὐτῷ] κατὰ τὸν σοῦ, o Μαρκίων, λόγον. 

Σχόλιον τ. »Καὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸν οἶχον τοῦ Φαρισαίου κατε- 

5 χλίϑη. ἡ δὲ γυνὴ στᾶσα ὀπίσω ἡ ἁμαρτωλὸς παρὰ τοὺς πόδας ἔβρεξε 
τοῖς δάχρυσι τοὺς πόδας, καὶ ἤλειψεν καὶ κατεφίλεικς. | D 339 

Ἔλεγχος τ. Τὸ »εἰσελϑών« σῶμα δείκνυσιν" oixov γὰρ δείκνυσι 
καὶ μέτρον σώματος. καὶ τὸ χκατακλιϑήναι οὐδενός ἐστιν ἀλλ ἢ σῶμα 
ζἔχοντος) ὀγκηρὸν τὸ xataxeiusvov' xoi τὸ τὴν γυναῖχα βρέξαι τοῖς 

10 δάχρυσι τοὺς πόδας οὐ φαντασίας πόδας, οὐδὲ δοκήσεως" ἤλειφε γὰρ 
x«i ἔβρεξε xal κατεφίλει, τῆς ἁφῆς τοῦ σώματος αἰσϑανομένη. 

Σχόλιον τα. Καὶ πάλιν" »αὕτη τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξε τοὺς πόδας 

μου καὶ ἤλειψε καὶ κατεφίλεις. 

"Eieyxos τὰ. Ἵνα μὴ νομίσῃς, ὦ Μαρχίων, μόνον νομίζεσϑαι 

15 παρὰ ἀνθρώποις τὴν ἁμαρτωλὸν γυναῖχα τοὺς πόδας τοῦ σωτῆρος 
βρέξαι te καὶ ἀλεῖψαι καὶ καταπεφιληχέναι, αὐτὸς ὁ σωτὴρ ἐπιβεβαιοῖ, 

οὐ κατὰ δόκησιν ταῦτα γεγενῆσϑαι διδάσκων, ἀλλὰ ἐξ ἀληϑείας, πρὸς 
ἔλεγχον τοῦ Φαρισαίου xci σοῦ τοῦ Μαρκίωνος καὶ τῶν xara σέ, 
διισχυριζόμενος καὶ λέγων »αὕτη τοὺς πόδας μου ἤλειφε καὶ κατε- 

20 φίλεικ. πόδας δὲ ποίους ἀλλὰ τοὺς ἐκ σαρχὸς xal ὀστέων xci τῶν 
ἄλλων ὑπάρχοντας; 

Σχόλιον ιβ. Οὐχ εἶχεν »5 μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦς, 
ἀλλὰ μόνον »ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί Gov«.| P 326 

» VERTS -)! > " , 3 , \ ς 

EAsyxoc ij. Kav TE ἀνωτέρω παραχόψῃς, ὦ Μιαρχίων, To 05- ἃ 

95 τὸν τοῦ ευαγγελίου, ἵνα ποιήσῃς τὸν εὐαγγελιστὴν μὴ συντιϑέμενον 
τῇ ὑπό τινων ῥηϑείσῃ λέξει ὅτι ν»ἡ μήτηρ σου xci οἱ ἀδελφοί σους, 
οὐ δύνασαι ὑπερβαίνειν τὴν ἀλήϑειαν. διὰ τί γὰρ μὴ πολλὰς ἐκάλεσε b 
μητέρας; διὰ τί μὴ πολλὰς εἶπε πατρίδας; πόσοι πόσα λέγουσι περὶ 
Ὁμήρου; ἄλλοι μὲν Αἰγύπτιον φάσχοντες, ἄλλοι δὲ Χῖον, ἄλλοι Κολο- 

30 φώνιον, ἄλλοι Φρύγα, ἄλλοι Σμυρναῖον, Μέλητος xai Κριϑηΐδος" 

4 Luk. 7, 860. 38 — 12 Luk. 7, 4b — 22 Luk. 8, 19a. 208 — 29 vgl. 

Anthologia graeca XVI 295. 296. 297. p dazu E. Rohde, Kl. Schr. I 18 

V M 4-6 vgl S. 109, 18 19f vgl. S. 109, 4f. 99} vgl. S. 109, 68 

9 ᾧπερ *) εἴπερ, aber vorher o getilgt Veorr εἴπερ M 3 χαὶ getilgt 

Veorr | [αὐτῷ] * 6 rovc πόδας S. 109, 3] < VM 7 εἰσελϑὼν, ω aus o 

Veorr εἰσελϑθὸν M 9 (ἔχοντος * 10 δάχρυσι + (ótxvvow)? * 12f μου 

τοὺς πόδας S. 109, 4 — 15 ἁμαρτωλὸν aus ἁμαρτωλὴν Vcorr ἁμαρτωλῶν M 

16 βρέξαι τε, αἱ τε auf Rasur Veorr 80 Κριϑηΐδος + (viov)? * 
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᾿Αϑηναῖον δὲ αὐτὸν οἱ περὶ Ao(oragyor ἀπεφήναντο᾽ ἄλλοι δὲ Avdov 
Meiovos, ἄλλοι δὲ Κύπριον Προποδιάδος περιοικίδος τῆς Σαλαμινίων 
περιμέτρου, καίτοι ye ἄνἰϑρωπον. διὰ δὲ τὸ ἐν πολλαῖς πατρίσι 
γεγενῆσϑαι πολλοὺς εἰς διάφορον ὑφήγησιν ἐλήλακεν. οὗδὲ δὲ περὶ 
ϑεοῦ λέγοντες καὶ Χριστοῦ οὐ πολλὰς ὑπέλαβον μητέρας, ἀλλὰ τὴν 
μίαν τὴν ὄντως αὐτὸν γεγεννηκυῖαν, καὶ οὐ πολλοὺς ἀδελφούς, ἀλλὰ 

τοὺς υἱοὺς Ἰωσὴφ ἐκ τῆς ὄντως αὐτοῦ ἄλλης γυναικός" καὶ οὐ δύνα- 

σαι κατὰ τῆς ἀληϑείας ὁπλίξεσϑαι. καὶ μή δε πλανάτω ὃ λόγος, | 

ὃν εἶπεν ὁ κύριος »Tig μου 7] μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοί; « 00 γὰρ ἀρνού- 
μενος τὴν μητέρα ταῦτ᾽ ἔφη, ἀλλὰ τὸ ἄκαιρον ἀνατρέπων τοῦ εἰ- 
πόντος, τοσούτου OYyAOU περιεστῶτος καὶ τῆς αὐτοῦ σωτηριώδους 
διδασχαλίας προχεομένης καὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰς ἰάσεις καὶ τὸ κήρυγμα 
ἀσχολουμένου" ἀπασχόλησις γὰρ ἐδόκει εἶναι τὸ τὸν εἰπόντα ἐκκόψαι 
αὐτὸν διὰ τοῦ εἰπεῖν »idoo ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου«. καὶ εἰ 
μὴ ὅτι διὰ χαρᾶς ἔσχεν (οὐχ ὡς ἀγνοῶν ὅτι ἥκασι πρὸ τοῦ ἀκηκοέναι, 
ἀλλὰ προγινώσχων ὅτι ἔξω ἑστήκασιν), ἐπεὶ ἂν μετ᾽ ἐπιτιμίας τὴν 
ἄκαιρον τοῦ εἰπόντος φωνὴν ἀνέτρεψεν, ος καὶ τῷ Πέτρῳ ποτὲ 

egi γαπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ, Σαταγᾷ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ 

τὰ τῶν ἀνϑρώπονς«. 

Σχόλιον ty. »Πλεόντων αὐτῶν ἀφύπνωσεν" ὁ δὲ )ysoüsig ἐπε- 
τίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῇ ϑαλαάσσῃκ. 

Ἔλεγχος ty. Τίς ὑπνώσεν, λέγε. περὶ τῆς ϑεότητος οὐ τολμή- 
σεις λέγειν" εἰ δὲ κἂν εἴποις, κατὰ τῆς σαυτοῦ κεφαλῆς, ϑεήλατε, 
βλασφημήσεις. παντὶ δέ τῳ δῆλόν ἐστιν ὅτι ὁ ἐν ἀληϑείᾳ ἐνανϑρω- 
πήσας ὕπνου χρήζων διὰ τὸ σωματικὸν ὕπνωσεν. οἱ γὰρ αὐτὸν διυ- 
πνίσαντες οὐ δόκησιν εἶδον, ἀλλὰ ἐνανϑρώπησιν ἀληϑινήν. | ἀμέλει 
χερσὶ χινοῦντες καὶ φωνήσαντες μαρτυροῦσιν ὅτι ἤγειραν. γἀναστὰς 
γάρς, φησίν, o κοιμηϑεὶς ϑεὸς σαρκοφόρος, ὁ ἀπ᾿ οὐρανοῦ χατελϑὼν 

καὶ σάρκα di ἡμᾶς ἀμφιασάμενος, »ἠγέρϑη« uiv oc ἄνϑρωπος, »ἐπε- 
τίμησε. δὲ oc ϑεὸς τῇ ϑαλάσσῃ καὶ ἐποίησεν {γαλήνην ). | 

9 Matth. 12,48 — 14 Matth. 12,47 --- 18 Mark. 8,33 — 20 Luk. 8, 23a.24b 

MM 77208 vgl. S. 109, 8f 

2 Προποδιάδος ist nicht zu ändern, vgl. Πρόπους bei Polyb. IV 11,6 8 διὰ 

δὲ τὸ aus διὰ τὸ δὲ Veorr; lies wohl διὰ γὰρ τὸ * 9f τὴν μίαν nachgetragen 

'V eorr 19 προχεωμένης M 13 ἀπασχόλησις, ic auf Rasur Veorr 14 διὰ 
4 €t / >) * " 

τοῦ! }}}}. 2 Buchstaben ausradiert Vcorr 26 ua vor ἀλλὰ durchgestrichen V corr 

30 (γαλήνην) * 
Epiphanius II. 9 
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Σχόλιον id. » Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, συνέπνιγον 
αὐτὸν οἱ 04401. καὶ γυνὴ ἁψαμένη αὐτοῦ ἰάϑη τοῦ αἵματος. χαὶ 

εἶπεν 6 χύριος, τίς μου ἥψατο; « καὶ πάλιν »ἥψατό μού τις. καὶ γὰρ 
ἔγνων δύναμιν ἐξελϑοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦς. 

[so] | Ἔλεγχος (0. »Ev τῷ ὑπάγειν αὐτούςς, καὶ οὐχ εἶπεν »iv τῷ 
ὑπάγειν αὑτόν«, ἵνα μὴ ἑτέρως αὐτὸν σχηματίσῃ παρὰ τὴν τῶν ὁδοι- 
πορούντων ἀχολουϑίαν. τὸ δέ »συνέπνιγον αὐτὸν οἱ 0yAot«, πνεῦμα 
ovx ἠδύναντο συμπνίγειν οἱ ὄχλοι. γυνὴ δὲ ἁψαμένη καὶ ἰαϑεῖσα οὐχ 
ἀέρος ἥψατο, ἀλλὰ ἁφῆς ἀνϑρωπείας. ἵνα γὰρ δείξῃ ὅτι οὐχὶ δοκήσει 

10 μόνον ἡ ἁφὴ τοῦ σώματος αὐτοῦ ὑπὸ τῆς γυναιχὸς γεγένηται, διδάσκει 
λέγων »τίς μου ἥψατο; καὶ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελϑοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦκ«. 

Σχόλιον Te. »Αναβλέψας εἰς τοὺς οὐρανοὺς ηὐλόγησεν ἐπ᾿ αὐὖὐ- 
toUc«. | 

Ἔλεγχος τε. Ei ἀνέβλεψεν εἰς οὐρανοὺς xoi ηὐλόγησεν ἐπ᾿ αὖ- 
15 τούς, οὐ δοκήσει εἶχε τῶν τε ὀφϑαλμῶν καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τὰ 

᾿ σχήματα. 
Σχόλιον tc. »Δέγων, δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παϑεῖν 

καὶ ἀποχτανϑῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγερϑῆναις. 
Ἤλεγχος τς. EI υἱὸν ἀνθρώπου καὶ παϑεῖν xol ἀποχτανϑῆναι 

20 x ἑαυτὸν ὁμολογεῖ ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, κατὰ σοῦ ἀξίνη ἐστὶν 
αὕτη ἐχτέμνουσά σου πᾶσαν τὴν ῥίζαν, ὦ ἐξ ἀκανϑῶν γεγεννημένε 
Maoxiov καὶ νεφέλη ἄνυδρε, δένδρον τε ἄκαρπον xci φϑινοπωρινόν. 

καὶ γάρ φησι πᾶλιν »καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγερϑῆναιςκ. τί δὲ τὸ 
ἐγερϑέν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πεπονϑὸς καὶ ταφὲν ἐν τῷ μνημείῳ; δόκησις 

95 δὲ ἢ ἄνεμος ἢ πνεῦμα ἢ φαντασία κηδείαν καὶ ταφὴν οὐχ ἐνεδέχετο 
καὶ ἀνάστασιν. | 

Σχόλιον ιζ. »Καὶ ἰδού, δύο ἄνδρες συνελάλουν αὐτῷ, Ἡλίας 
χαὶ Μωυσῆς ἂν δόξῃς. 

Ἔλεγχος ιζ. Taxe, οἶμαι, διὰ τῶν λόγων τούτων τὸ παρὰ τῷ 

80 ἁγίῳ Ζαχαρίᾳ δρέπανον κατὰ σοῦ, o Μαρχίων, ἀνατετύποωται | ἐκχ- 

1—4 Luk. 8, 42b. 43a. 44. 45a. 46a --- 12 Luk. 9, 10 --- 17 Luk. 9, 22 — 

29 vgl. Jud. 12 — 27 Luk. 9, 30 — 30 vgl. Sach. 5, 1 

V M 1- 4 vgl. S. 109, 10—13 12f vgl. S. 109, 14 17£ vgl. S. 109, 15f 

27f vgl. 8. 109, 17: 
1 δὲ 8.109, 10] < VM | αὐτοὺς *, vgl. Z. 5f] αὐτὸν V M u. S. 109, 10 

8 συνπνίγειν ΥΜ 12 τὸν οὐρανὸν 8.109,14 | ἐπ᾽ 8.109,14, vgl. Z. 14] —— VM 

15 μελῶν am Rande nachgetragen Veorr 17 λέγων δεῖ] λέγω δ V 90 x (uéa- 

Aovra) * 21 γεγενημένξ, € aus o, V eorr 24 ἐγερϑέν Dind.] ἐγερϑῆναι V M. 

27 δύο 8. 109, 17] «c VM 989 τὸ U]zóo VM 808 ἐχτέμνων M 
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τέμνον Gov πᾶσαν T)» χατὰ νόμου xci προφητῶν ἐπινενοημένην 
ψφευδηγορίαν. ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλες ἀϑετεῖν νόμον καὶ προφήτας, ἀλλο- b 
τρίους αὐτοὺς φάσχων τοῦ σωτῆρος καὶ τῆς αὐτοῦ δόξης καὶ τῆς 
αὐτοῦ ἐνθέου διδασκαλίας, ἀμφοτέρους ἤγαγεν us0' ξαυτοῦ ἐν τῇ 

5 ἐδίᾳ αὐτοῦ δόξῃ καὶ ἔδειξε τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ, καὶ ol μαϑηταὶ ἡμῖν 
χαὶ τῷ κόσμῳ τουτέστιν παντὶ ἀνϑρώπῳ βουλομένῳ ζῆν, ἵνα διὰ 
μὲν τοῦ πρώτου Oc iv ἀξίνῃ σου τέμῃ τὰς δίζας, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου 
ὡς διὰ δρεπάνου τοῦ λόγου τῆς ἀληϑείας ἐχτέμῃ σου τοὺς κλάδους, 
τοὺς τὸ κώνειον καὶ ϑανάσιμον τοῖς ἀνϑρώποις ἐχποιοῦντας, γλοιώδη 

10 ὀπὸν βλασφημίας. εἰ γὰρ ἀλλότριος ἡν Πωυοῆς ὁ ὑπὸ τοῦ Χρι- € 

στοῦ πάλαι πιστευϑεὶς τὸν νόμον καὶ oi προφῆται ἦσαν ἀλλότριοι, 
οὐκ ἂν αὐτοὺς σὺν αὐτῷ ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ δόξῃ ἀπεκάλυπτεν. βλέπε ἃ 
γὰρ τὸ ϑαῦμα, ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ μνήματι τούτους ἔδειξεν οὐδὲ παρὰ 
τὸν σταυρόν, ἀλλὰ ὃτε τὸ μέρος τῆς αὐτοῦ δόξης ὡς εἰς ἀρραβῶνα 

15 ἡμῖν ἀπεχάλυπτε, τότε τοὺς ἁγίους, Μωυσέα τέ φημι καὶ Ἠλίαν, ἅμα | 
αὐτῷ ἤγαγεν, ὅπως συγκληρονόμους τῆς αὐτοῦ βασιλείας τοὺς αὐτοὺς 
ὑποδείξη. 

Σχόλιον» τῆ. »Ἔχ τῆς νεφέλης φωνή" οὗτός ἐστιν ὃ υἱός μου 
0 ayannröge. 

90 Ἔλεγχος uj uj. Παντί τῳ “δῆλόν ἐστιν ὅτι ἡ νεφέλη οὐχ ἔστιν ἃ 
ἀνωτάτη οὔτε ὑπὲρ οὐρανὸν ὑπάρχει, ἀλλὰ ἐν τῇ καϑ' ἡμᾶς κτίσει, 
ὅϑεν ἢ φωνὴ πρὸς τὸν σωτῆρα ἠνέχϑη. εἰ τοίνυν 0 πατὴρ xal ἐν b 

νεφέλῃ λαλεῖ, ὑποδεικνύων τοῖς Kanne τὸν αὐτοῦ υἱόν, οὐχ ἄλλος ö600 

ἐστὶν ὁ “δημιουργός, ἀλλὰ ὁ αὐτός, ὁ καὶ διὰ νεφέλης τῷ ἰδίῳ υἱῷ D336 

25 μαρτυρήσας χαὶ οὐ τῶν ὑπὲρ οὐρανὸν μόνων δεσπόζων, ὡς αὐτὸς 
φάσκεις. 

Σχόλιον ιϑ. > Eden In» τῶν μαϑητῶν σουί. εἶχξ δὲ παρὰ τό 

»00x ἠδυνήϑησαν ἐκβαλεῖν αὐτός »καὶ πρὸς αὐτούς" ὦ γενεὰ ἄπιστος, 

ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; « 

80 Ἔλεγχος ιϑ. Τό ἕως πότες ἐνσάρχου παρουσίας χρόνου ἐστὶν 
σημαντικὸν καὶ τό »0 γενεὰ ἄπιστοςς, ὡς τῶν προφητῶν ἐπὶ τῷ 

ὀνόματε αὐτοῦ ϑεοσήμεια ἐργασαμένων καὶ πεπιστευχότων, OG O 
Ἠλίας εὑρίσκεται ποιῶν καὶ ᾿Ελισσαῖος καὶ οἱ ἄλλοι. 

18 Luk. 9, 385 — 27 Luk. 9, 40. 41 

V M 18 vgl S. 110, 1 — 27—29 vgl. S. 110, 2—4 

6 ζῆν aus ζωὴν Veorr 16 τοὺς getilgt Veorr « M 21 οὐρανὸν] &v- 

$ownov M 22 ὅτι hinter τοίνυν getilgt V corr 
ΟἿ 
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Σχόλιον X. »O yàg υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου μέλλει παραδίδοσϑαι 
εἰς χεῖρας ἀνϑρώπωνκ«." P 329 

"EAsyyoc X. Yioo ἀνϑρώπου xoi παραδοϑησομένου εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων οὐ δοχήσεως ἡ ἔμφασις οὐδὲ φαντασίας, ἀλλὰ σώματος 

ὅ χαὶ μελῶν ϑεωρία. 

Σχόλιον κα. »Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε Δαυίδ; εἰσῆλϑεν 
εἰς τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦς. 

Ἔλεγχος xa. EI οἶχον ϑεοῦ φάσχει τὸν οἶχον τῆς παρὰ Mov- 
σέως γενομένης σκηνοπηγίας, οὐκ ἀϑετεῖ τὸν νόμον οὐδὲ τὸν ϑεὸν 

10 τὸν λαλήσαντα ἐν τῷ νόμῳ. ϑεὸν γὰρ αὐτὸν φάσχει, ὃς ἐστιν αὐτοῦ 
πατήρ, x ἢ αὐτὸς ὁ μονογενής. εἴωϑεν γὰρ τριάς, πατὴρ καὶ υἱὸς 
καὶ ἅγιον πνεῦμα, ἐνεργεῖν ἔν TE νόμῳ καὶ προφήταις καὶ εὐαγγελίοις 
χαὶ ἐν ἀποστόλοις. 

Σχόλιον xU. »Εὐχαριστῶ σοι, κύριε τοῦ οὐρανοῦς. οὐχ εἶχε δέ 
16 »καὶ τῆς riss oUte »πάτερ« εἶχεν. ἐλέγχεται δέ; κάτω γὰρ εἶχεν 

»γ»ναί, 0 xat). 

"EAsyyoc xU. EoyaQuótti κυρίῳ τοῦ οὐρανοῦ, κἂν περιέλῃς (10) ἃ 
»(xal) τῆς γῆς« κἂν (TE) παραχόψῃς τό »πάτερε, ἵνα μὴ πατέρα αὐτοῦ 
ὑποδείξῃς, Παρχίων, τὸν Χριστὸν λέγοντα τὸν δημιουργόν. μένει 

20 γὰρ τῆς ἀληϑείας τὰ μέλη ζῶντα. ὥσπερ γὰρ ἐν λειψάνῳ κατὰ λή- b 
ϑὴν εἴασας, e Magxiov, τό »γναί, ὁ πατήρς, x. ἀποδέδεικται τοίνυν 
ἐξ | ἅπαντος τῷ ἰδίῳ πατρὶ εὐχαριστεῖν τὸν Χριστὸν καὶ οὐρανοῦ D337 
κύριον αὐτὸν ὀνομάζειν. καὶ πολλή σου φρενοβλάβεια, μὴ κατανοοῦσα 
τῆς ἀληϑείας τὴν ὁδοιπορίαν. 

20 Σχόλιον xy. Εἶπεν τῷ νομιχῷ »év τῷ νόμῳ τί γέγραπται; « 

xal ἀποκριϑεὶς μετὰ τὴν ἀπόχρισιν τοῦ νομικοῦ εἶπεν »ὀρϑῶς εἶπες. 

τοῦτο ποίει. καὶ ζήσῃκ«. Ó 602 
Υ̓ —— 2 , » c ^ - - b] , - 

EAeyyoc xy. AAn0sua ov o υἷος τοῦ ϑεοῦ οὐδένα ἐπλᾶνα τῶν a 
\ - 5) , ὃ D \ D » > , \ 327 

περὶ ζωῆς égovovror' διὰ yag τὴν τῶν ev0Qo xov ζοὴν ἐλήλυϑεν. 
- 2 - c , \ , -ν 

30 ζωῆς τοίνυν ἐπιμελομένου αὐτοῦ καὶ υποδεικνῦντος τὸν νομὸν τῷ 
, € , - x , 

φυλάττοντι [ποιήσαντι) ζωὴν ὑπάρχειν xol τῷ κατὰ νόμον ἀποχρι- 

1 Luk. 9, 44b — 6 Luk. 6, 8 — 14 Luk. 10, 21 — 25—27 Luk. 10, 26. 28 

1f vgl. S. 110, 5f 68 vgl. S. 110, τὲ 14—16 vgl. S. 110, 9—11 

25—27 vgl. S. 110, 12—14 

9 γενομένης <M 10 0:9] OM 11 * etwa (ἐλάλησεν δὲ ἐν τῷ νόμῳ διὰ 

τοῦ υἱοῦ xol toU ἁγίου πνεύματος ὁ πατὴρ) * 17 {τὸ ὃ 18 (xa * | (re) * 

91 »ergänze etwa nach S. 131,21 (οὕτως καὶ ó οὐρανός, οὗ κύριον αὐτὸν ὁμολογεῖς, 

τῆς καϑ' ἡμᾶς χτίσεως ὑπάρχει) "ἢ 81 [ποιήσαντι] * | ὑπάρχειν] lies wohl παρέχειν * 
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ϑέντι φήσαντος ὀρϑῶς ἀελαληκέναι καὶ »οὕτως ποίει καὶ ζήσῃ«, τίς 
οὕτως ἐμβρόντητος ἂν εἴη Oc πείϑεσϑαι μὲν τῷ Magxiovı, βλασφη- 
μοῦντε εἰς τὸν ϑεὸν τὸν καὶ τὸν νόμον καὶ τὴν χάριν τοῦ εὐαγγελίου 
τοῖς ἀνϑρώποις χεχαρισμένον, αὐτῷ δὲ συναπάγεσϑαι τῷ μήτε ἐκ 

γόμου μήτε ἀπὸ πνεύματος ἁγίου ἔχοντί τι τῆς διδασκαλίας. | 

Σχόλιον xó. Καὶ εἶπεν »τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται 
πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, αἰτῶν τρεῖς ἄρτους; κ« καὶ λοιπόν »αἰτεῖτε, 

καὶ δοϑήσεται. τίνα γὰρ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα υἱὸς αἰτήσει ἰχϑὺν 
καὶ ἀντὶ ἰχϑύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ 7 ἀντὶ φοῦ σκορπίον; εἰ 00V 
ὑμεῖς πονηροὶ οἴδατε δόματα ἀγαϑά, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατήρ;« 

Ἔλεγχος χῦ. Ἠλήλεγκται δὲ τοῦ ἀπατηλοῦ ἡ ἐϑελοθρῃσκεία 
τῆς πολιτείας ἀπὸ τούτου τοῦ ῥητοῦ. οὐ γὰρ παρ᾽ αὐτῷ di ἐγκρά- 
τειαν m πολιτεία οὐδὲ διὰ μισϑὸν ἀγαϑὸν καὶ ἐλπίδα ἀγῶνος, ἀλλὰ 
διὰ ἀσέβειαν καὶ χαχοτροπίαν κακῆς ὑπονοίας. διδάσκει γὰρ οὗτος 
ἐμψύχων μὴ μεταλαμβάνειν, φάσχων ἐνόχους εἶναι τῇ κρίσει τοὺς 
τῶν χρεῶν μεταλήπτορας, ος ἂν ψυχὰς ἐσϑίοντας. ἡλίϑιον | δέ 
ἐστι τὸ πᾶν. οὐ γὰρ τὰ κρέα ἢ ψυχὴ ἀλλ᾽ ἐν τοῖς χθέασιν ἡ ψυχή, 
καὶ οὔτε ψυχὴν φαμὲν εἶναι τὴν ἐν τοῖς ζῴοις ὡς τὴν τῶν ἀνϑρώ- 
ποῶν τιμίαν, ἀλλὰ ψυχὴν εἰς τὸ ζῆν μόνον τὸ δῷον. 51... δὲ ὁ 

ἐλεεινὸς οὗτος ἅμα VID οὕτω φρονοῦσιν ὅτι 7j αὐτὴ ψυχὴ ἐν τοῖς 

ἀνθρώποις καὶ ζῴοις ὑπάρχει. τοῦτο γὰρ παρὰ πολλαῖς τῶν πε- 

πλανημένων αἱρέσεων μάτην ὑπολαμβάνεται. καὶ γὰρ καὶ Οὐαλεντῖνος 
καὶ Κολόρβασος, Γνωστικοί τε πᾶντες καὶ Μανιχαῖοι καὶ μεταγγισμὸν 

εἶναι ψυχῶν φάσχουσι καὶ μετενσωματώσεις τῆς ψυχῆς τῶν ἐν ἀγνωσία 
ἀνθρώπων, oc αὐτοί φασιν κατά τινα μυϑοποιίαν' ταύτην φασὶν 

ἐπιστρέφειν καὶ μετενσωματοῦσϑαι εἰς ἕχαστον τῶν ζῴων, ἕως ἂν 
ἐπιγνῷ καὶ οὕτω καϑαρϑεῖσα καὶ ἀναλυϑεῖσα μεταστῇ εἰς τὰ ἐπουράνια. 

Καὶ πρῶτον μὲν ἐλήλεγκται αὐτοῦ ἡ μάταιος πᾶσα τοῦ μύϑου 
κατασχευή. τούτων γὰρ τὴν ἀκχρίβειαν οὐδεὶς ἄλλος δύναται εἰδέναι 

6—10 Luk. 11,5.9a.11.12.13 — 14 ff vgl. oben 4,6; 5.100, Ὁ ff — 29 f bei Valentin 

u. Kolorbasos hat Epiph. nichts derartiges erwähnt, dagegen bei den Gnostikern 

(haer. 26, 9, Aff; I 285, 24ff), bei den Karpokratianern (haer. 21, 4, 4 u. 5, 485 

I 305, 5ff u. 306, 18ff) u. bei den Manichäern (haer. 66, 28, 11 u. δῦ, 11f) 

M 6-10 vgl. S. 110, 15—19 

su «— M 8 αἰτήσει S. 110, 18] αἰτήσας VM 9 ἢ 8. 110, 18] xat VM 

11 ἐλήλεγχται aus λέλεχται Veorr 19 μόνον + (ἔχειν) * 90 οὕτω] αὐτῶ M 

25 xarà — φασὶν — M | ταύτην *) ταύτας V M 

b 
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ὑπὲρ τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἐλϑόντα διὰ τὸ πρό- 

βατον τὸ πεπλανημένον» τουτέστιν διὰ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνϑρώπων᾽ 
ὃς τῶν αὐτῶν ἐπιμελόμενος ἐϑεράπευσε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς, 

(ὡς) σώματός τε καὶ ψυχῆς δεσπόζων καὶ | τῆς ἐνταῦϑα ζωῆς παρεχ- 
τικὸς ὧν καὶ τῆς μελλούσης" τοὺς μὲν τελευτήσαντας, φημὶ δὲ 4a- 
ζαρο» καὶ τὸν υἱὸν τῆς “χήρας καὶ τὴν ϑυγατέρα τοῦ ἀρχισυναγώγου 
ἀπὸ νεχρῶν ἐγείρας, οὐχ εἰς πονηρὸν αὐτοὺς φέρων, ὡς αὐτοὶ τὸ 
σῶμα φυλακὴν εἶναι δογματίζουσιν, ἀλλὰ ἀγαϑὸν ποιῶν | καὶ γινώ- 

σκχῶν ὅτι καὶ ἡ ἐνταῦϑα ἐν σαρκὶ παραμονὴ ὑπ αὐτοῦ ὥρισται καὶ 
ἢ μέλλουσα σαρχὸς καὶ ψυχῆς ἀνάστασις. καὶ εἰ πάλιν ἤδει ὅτι 
μία ψυχή ἐστιν ἢ ἐν ζῴοις καὶ ἐν ἀνθρώποις, ψυχῆς δὲ ἦλϑεν 
ποιήσασϑαι τὴν σωτηρίαν, οὐχ ἔδει αὐτόν, ἕνα καϑαρίσαντα δαιμο- 
γνιῶντα (λέγω δὴ τὸν ἀπὸ τῶν μνημείων | ἐξερχόμενο»») κελεῦσαι τοῖς 
δαίμοσιν ἀπελϑεῖν καὶ ἀποχτεῖναι δισχιλίους χοίρους, εἰ ἴσαι ἦσαν αἱ 

ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν χοίρων. πῶς “γὰρ μιᾶς ἐπιμελόμενος 
δισχιλίων ἐποίει 0As090v; εἰ δὲ πάλι» ὡς ὄφις σκολιεύῃ, μηχανώ- 

μενος καὶ λέγων ὅτι ἔλυσεν αὐτὰς ἀπὸ τῶν σωμάτων, ἵνα ἀνέλϑωσιν, 

ἔδει τὸν Δάζαρον λυϑέντα τοῦ σώματος μὴ ἐπιστρέψαι πάλιν εἰς τὸ 
σῶμα, μᾶλλον δὲ καὶ αὐτὸν» τὸν δαιμονγιῶντα λῦσαι τοῦ δεσμοῦ τοῦ 
σώματος. ἀλλ᾽ οὐκ ἐποίησεν οὕτως" προενόξι δὲ μᾶλλον οὕτω τοῦ 
σώματος εἰδὼς τὸ συμφέρον. 

Διέπεσεν 6 περὶ ψυχῆς σου λόγος, ο Magxiov, καὶ τῶν ἀπὸ σοῦ 

καὶ τῶν ἄλλων αἱρέσεων ὁρμωμένων. καὶ περὶ τῆς προσποιητῆς σου 

πολιτείας avdıs ἐρῶ, διὰ τὸ λέγειν σε πονηρὸν εἶναι καὶ ἀϑέμιτον 

τὸ σαρχῶν μεταλαμβάνειν. ἐλέγχει δέ σε ὁ σωτήρ, πλέον σου ἐπι- 
στάμενος καὶ διδάσκων τὸ χάλλιον ἀπὸ τοῦ τοιούτου ὁητοῦ᾽ λέγει 
γάρ »τίνα ὁ υἱὸς αἰτήσει ἰχϑύν, μὴ ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ἢ ἀντὶ φοῦ 
σχορπίον:« καὶ ὕστερόν φησιν »ei οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε 
δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέχνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 

5f vgl. Joh. 11, 1f Luk. 7, 11ff Mark. 5, 22ff — 13 vgl. Mark. 5, 1f -- 
13f vgl. Mark. 5, 13 — 27 Luk. 11, 11f — 28 Luk. 11, 13 

M 

4 (wc) * 9 τοὺς μὲν τελευτήσαντας Pet.] τοῦ μὲν τελευτήσαντος V M 

19f δαιμον! ὥντα, ı ausradiert V eorr 13 λέγω δὴ τὸν nachgetragen Veorr | 

é&eoyousvo[/|v, o aus ὦ V eorr 16 σχολιξύη, ἡ aus εἰ Veorr σχολιεύη Μ 19 δαιμο- 

γ!ὥντα, ı ausradiert Veorr- | τοῦ δεσμοῦ *| τοὺς δεσμοὺς V M 29 xai τῶν 

ἀπὸ σοῦ am Rande nachgetragen V corr 
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ὑμῶν ὁ &xovgürtoc;« el τοίνυν δόματα ἀγαϑὰ κέκληκεν ἰχϑὺν καὶ 1 
QOr, οὐ πονηρὸν τὸ μετὰ εὐχαριστίας &x ϑεοῦ χαρισϑὲν μεταλαμβα- 
νόμενον, καὶ ἐλήλεγκταί σου πανταχόϑεν ἡ κακοτροπία. 

Σχόλιον κε. Παρακέχοπται τὸ περὶ Ἰωνᾷ τοῦ προφήτου. εἶχεν 
5 ’ ς \ [7] M 2 ὃ on : I - 2 E δὲ E 
yag »» γενεὰ αὕτη, σημεῖον οὐ ὀοϑησεται αὐτῇ«. Οὐχ εἶχεν O6 περι 

10 

15 

20 

25 

\ x , , \ - 

Nivevn καὶ βασιλίσσης νοτου καὶ Σαλομῶνος. 
δὴ E N. uS 2 zi a x , > ’ 
EAsyyoc χε. Καὶ ἂν αὐτοῖς οἷς δοκεῖς παραχοπτειν οὐ δύνασαι, ἃ 

3 L a ^ > , ἊΝ 2 ?, A \ 4 2 - 

o Magxíov, λαϑεῖν τὴν ἀλήϑειαν. xav ἀφέλῃς γὰρ (r0) περὶ lova 

τοῦ προφήτου, ὃ τὴν οἰχονομίαν σημαίνει τοῦ σωτῆρος, ἀφέλῃς δὲ 
xal τὸ περὶ τῆς | βασιλίσσης τοῦ νότου καὶ Σαλομῶνος καὶ τῆς Nt- 
γευὴ τὴν σωτηριώδη ὑπόϑεσιν καὶ τοῦ Ἰωνᾶ τὸ χήρυγμα, αὐτὸς 0 
προκχείμενος | λόγος τοῦ σωτῆρός (08) ἐλέγχει. | λέγει γάρ "ἢ γενεὰ 
αὕτη σημεῖον αἰτεῖ, xol σημεῖον οὐ δοϑήσεται αὐτῇς, ὡς τῶν πρὸ P 332 

ταύτης τῆς γενεᾶς καταξιωϑεισῶν σημείων παρὰ 9:00 ἀπ᾽ οὐρανοῦ" 

oc ὁ μὲν Ἠλίας σημεῖον ἐποίει διὰ τοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ πυρὸς καταβε- 
βηχότος καὶ λαβόντος τὴν ϑυσίαν, καὶ Μωυσῆς τέμνει τὴν ϑάλασσαν 
καὶ τὴν πέτραν νύσσει καὶ προχέει ὕδωρ xoi μᾶννα ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
φέρει, καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ ἵστησι τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην. 
καὶ κατὰ πάντα τρόπον, κἂν χρύψῃ τὰ γεγραμμένα ὁ ἀπατεών, οὐδὲν 
βλάψει τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ Eavrov ἀπαλλοτριοῖ τῆς ἀληϑείας. 

Σχόλιον Xc. Avril τοῦ »παρέρχεσϑε τὴν χρίσιν τοῦ ϑεοῦς εἶχεν 

»παρέρχεσϑε τὴν χλῆσιν τοῦ ÜtoU«, 
"EAsyyoc %. Πόϑεν 00% ἐλέγχῃ, πόϑεν δὲ (ov) κατὰ σοῦ συν- ἃ 

αχϑῇ ἡ μαρτυρία; τὰ πρῶτα γὰρ συνᾷδει τοῖς μετέπειτα, ἐλεγχομέ- 
νῆς τῆς παρὰ σοῦ ῥᾳδιουργίας. ἐὰν γὰρ εἴπῃ »κατέχετε τὰς παραύδό- 
ὅεις τῶν πρεσβυτέρων ὑμῶν xai παρέρχεσϑε τὸ ἔλεος καὶ τὴν κρίσιν 
τοῦ ϑεοῦς, μάϑε ἀπὸ ποίου χρόνου αἰτιᾶται αὐτοὺς τοῦτο ἐπιτελοῦν- 

b 

9 vgl 1 Tim, 4,3 — 4 Luk. l1, 29 vgl. 30. 81 — 12 Ink. 11,29 — 
15 vgl. I Kón. 18, 33 — 101 vgl. Exod. 14, 21; 17, 6; 16, 151 — 18 vgl. Jos. 

10, 128 — 21 Luk. 11, 42 — 25 vgl. Luk. 11, 42 (Matth. 23, 23) 

M 4—6 vgl. S. 110, 20—22 21f vgl. S. 110, 23f 

2 εὐχαριστίας + (oc)? * 4 περιχέχοπται S. 110, 20 6 Nivevy καὶ 

S. 110, 21] < VM | Σαλομιμῶνος, o aus a Veorr 8 To) ἢ 9 ἀφέλι VM 

10 Σαλομῶντος VM 12 (oe) * 14 ταύτης Jül. Klosterm.] αὐτῆς VM 16 2a- 

βόντος] gayóvroc? * 21 u. 22 παρέρχεσϑαι V M. 21 εἶχεν 8.110,23] < V M 

23 οὐκ aus ovy Veorr | (ob) Pet. 25 τῆς] τοῖς M | παρὰ σοῦ] παρὰ coi? * | 

χατέχετε aus χατέχεται Ver 26 παρέρχεσϑε aus παρέρχεσϑαι V corr 
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τας, πότε δὲ ἡ παράδοσις αὐτοῖς γέγονε τῶν πρεσβυτέρων, καὶ εὑρή- 
σεις ὅτι τοῦ μὲν ᾿Αδδᾷ μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, τοῦ δὲ 
Axißa καὶ πρὸ τῶν Βαβυλωνικῶν αἰχμαλωσιῶν γεγένηται, τῶν δὲ 
υἱῶν ᾿Ασαμωναίου ἂν χρόνοις Aàs&avÓgov καὶ ᾿Αντιόχου, πρὸ τῆς 
τοῦ Χριστοῦ ἐνδημίας ἑκατὸν ἐνενήχοντα ἔτεσιν. ἄρα γοῦν καὶ &x- 
τοτε διὰ νόμου ἣν ἡ κρίσις xoi διὰ προφητῶν τὸ ἔλεος, xol παντα- 
χόϑεν ἐκπίπτει ὁ ἀγυρτώδης σου λόγος. 

Σχόλιον xt. » Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προ- 
φητῶν, καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν ἀπέχτειναν αὐτούς. | 

Ἔλεγχος xt. Ei τῶν προφητῶν ποιεῖται τὴν φροντίδα, τοὺς 
ἀποχτείναντας ὀνειδίζων, οὐχ ἀλλότριοι αὐτοῦ ἦσαν οἱ προφῆται, 
ἀλλὰ δοῦλοι καὶ Ux αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 

προαποσταλέντες προετοιμασταὶ τῆς ἐνσάρχου αὐτοῦ παρουσίας, οἱ 
καὶ ἐμαρτύρησαν τῇ καινῇ διαϑήκχῃ Movons μὲν λέγων »προφήτην 

ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ ϑεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέε, καὶ 
πρὸ αὐτοῦ Ἰακὼβ λέγων »ἐκ βλαστοῦ υἱέ μου Ἰούδα ἀνέβης, ἀνα- 
πεσὼν ἐχοιμήϑης" οὐχ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδας xoi μετ᾽ ὀλίγα 
"tac ἔλϑῃ ᾧ và ἀποκείμενα, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν, καὶ ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἔϑνη ἐλπιοῦσινς | ,"Hoatac δέ »i0o0, ἡ παρϑένος ἐν γαστρὶ ἕξεις, 

Ἱερεμίας δέ »xai ἄνϑρωπός ἐστιν, καὶ τίς γνώσεται αὐτόν;ς, Μιχαίας 
»χαὶ σὺ Βηϑλεέμκ καὶ μεϑ'᾽ ἕτερα »éx σοῦ μοι ἐξελεύσεται ἡγούμενοςς 

xal τὰ ἑξῆς, ὃ δὲ Μαλαχίας. »ἐξαίφνης εἰς τὸν ναὸν ἥξει κύριοςς, ὁ 
δὲ Δαυίδ »einev ὁ κύριος τῷ xvolo μου, χάϑου ἐκ δεξιῶν uov« xal 
τὰ ἑξῆς. καὶ πολλὰ ἔστιν | λέγειν, καὶ αὐτοῦ λέγοντος τοῦ σωτῆρος 

a > A 2 ’ > ’ »* * 2 = \ “τ - 

»εἰ Μωυσῇ ENIOTEVETE, éxiOTEUETE αν καὶ ἐμοί. ξχεῖνος yag περὶ ἐμοῦ 

ἐγραψεγκ«. 

2—5 vgl. zu haer. 15, 2, 1; 1209, 29ff. Das πρὸ τῶν Βαβυλωνιχῶν αἰχμαλω- 

σιῶν für Akiba stimmt mit den Angaben der beiden früheren Stellen insofern über- 

ein, als die dortige Aufzählung offenbar im Sinn einer zeitlichen Aufeinanderfolge 

gemeint ist — 8 Luk. 11, 47 — 14 Deut. 18, 15 — 16 Gen. 49, 9f — 18 Gen. 

49, 10 — 19 Jes. 7, 14. — 20 Jerem. 17, 9 — 21 Mich. 5, 2 — 22 Mal. 3, 1 

23 Psal. 109, 1 — 25 Joh. 5, 46 

M 81 νρ]. 5. 111, 11 

lf εὑρήσεις Pet.] εὕρεσις V M 2 Adda *, vgl. I 210, 3 u. S. 459, 28] Aaó 

VM 6 χρίσις *] χλῆσιςω V M 8 μνήματα ὃ. 111, 1 12 δοῦλοι xai + προη- 

τοίμασται V M, vgl. Z. 13 18 προητοίμασται aus προετοιμασταὶ Veorr προη- 

τοίμασται M 14 ἐμαρτύρησαν *] μαρτυρήσαντες V M 90 Ἰηρεμίας, ἡ auf 

Rasur V 23 χάϑου-- μου « V 

D341 

ü 
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Σχόλιον xy. Ox εἶχεν »διὰ τοῦτο εἶπεν ἢ σοφία τοῦ ϑεοῦ, 
ἀποστέλλω εἰς αὐτοὺς προφήτας. καὶ περὶ αἵματος Ζαχαρίου καὶ 
Aßei καὶ τῶν προφητῶν ὅτι ἐχζητηϑήσεται ἐκ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

Ἔλεγχος xj. Καὶ ἐν τούτῳ σοι πολλὴ αἰσχύνη, ὦ Maoxiov, 
τοῦ χαραχτῆρος τῆς ἀληϑείας σῳζομένου καὶ τῆς παρεχτομῆς τῶν 
κλεμμάτων σου εὐρισχομένης ἀπὸ τοῦ ἀντιγράφου τοῦ κατὰ Aovxav 
εὐαγγελίου, τῶν τόπων εὐὑρισχομένων καὶ τῶν παρὰ 600 ἀφαιρεϑέν- 
τῶν ἐλεγχομένοων. 

Σχόλιον κϑ. »4Aéyo τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηϑῆτε ἀπὸ τῶν 
2 , \ - ? \ > τ 
ἀποχτενόντωῶν τὸ σῶμα, φοβήϑητε δὲ | τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι Ὁ 842 

ἔχοντα ἐξουσίαν βαλεῖν εἰς γέενναν«. οὐχ εἶχεν δέ »οὐχὶ πέντε 
στρουϑία ἀσσαρίων δύο πωλεῖται, καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐχ ἔστιν ἐπι- 
λελησμένον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ;« 

Ἔλεγχος κϑ. Τό »Aéyo [ἐγὼ] τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηϑῆτε 
ἀπὸ τῶν ἀποχτενλόντων τὸ σῶμα, φοβήϑητε δὲ τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν 
τοῦ μετὰ τὸ ἀποχτεῖναι τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν βαλεῖν εἰς yésvvav« 
ἀναγκάζει σε, ὦ Μαρχίων, καὶ τὰ ἕξῆς τῆς παραβολῆς ὁμολογῆσαι. 
ἄνευ γὰρ τοῦ ϑεοῦ οὐδὲν γίνεται, κἂν ἀπᾶρῃς τὸ περὶ τῶν στρου- 

ϑίων. ἀπολόγησαι οὖν περὶ τῶν ἐν τῷ ῥητῷ χαταλειφϑέντων 
ὑπὸ σοῦ, ὦ Μαρχίων, καὶ ἀπόχριναι ἡμῖν τί διανοῇ περὶ τοῦ ἐξουσίαν 
ἔχοντος. εἰ γὰρ φαίης αὐτὸν εἶναι τὸν πατέρα τοῦ Χριστοῦ, τὸν 
παρὰ σοὶ ἀγαϑὸν λεγόμενον ϑεόν, εἰ καὶ κακῶς διαιρεῖς, ὅμως, ἐπειδὴ 
ἔχει τὴν ἐξουσίαν, δέδωκας αὐτὸν χριτὴν Ovra xol ἑκάστῳ νέμοντα 

b! > 2 Y 2 - b! LY i x 

To χατ ἀξίαν. εἰ δὲ οὐ τοῦτον λέγεις, ἀλλὰ τὸν δημιουργὸν τὸν 
' * , 2 ’ , i] 

παρὰ σοὶ φύσει χριτὴν ἀδόμενον, λέγε μοι τίς τούτῳ δέδωκε τὴν 

1 Luk. 11, 49 vgl. 51. 50 — 9 Luk. 12, 4a. 5b. 6 

M 1—3 vgl. S. 111, 3—5 9—18 vgl. S. 111, 6—10 

1 δὲ hinter εἶχεν getilgt Ver — 8 ἐκ S.111,5] ἀπὸ VM 6 εὑρισχο- 

μένης) lies éAsyyouévgc? * TE ἀφαιρεϑέντων ||] , évrov auf Rasur u. nachher 

noch Rasur von 6 Buchstaben Vcor; lies wohl ἀφαιρεϑεισῶν μαρτυριῶν * 

9 λέγω IE VM — 8. 111, 6; vgl. Z. 14 101 τὸν μετὰ τὸ --- βαλεῖν sic 

γέενναν] τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν τὸ μετὰ τὸ ἀποχτεῖναι τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν βαλεῖν 

εἰς γέενναν Μ 10 ἀποχτεῖναι] ἀποϑανεῖν, getilgt u. dafür ἀποχτεῖναι am Rand 

gesetzt Eo 11 vor ἐξουσίαν + τὴν V 12 πωλοῦνται 8.111,9 14 [ἐγὼ] * 

15 ἀποκχτενόντων, v oben drüber V eorr 16 τοῦ τὸν V v0 M | γέεναν, 

v oben drüber V eorr 18 ἀπάρῃς Ἢ ἐπάρης VM 19 χκαταλήφϑέντων, &L 

V eorr 20 ἀπόχρινε V ἀποχρίνεται M. 99 vor παρὰ + xoi M nachgetragen 

V eorr 24 τοῦτον *]| τοῦτο V M 

b 
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Ἄς 

» , 2 M νομήν C DI 2 , 2 * ΝΡ» , »! n. 

ἐξουσίαν; εἰ γὰρ dp ξαυτοῦ ἔχει, ἄρα μέγας ἐστὶ καὶ ἐξουσίαν ἔχει 
\ € , , - € \ , 

εἰ δὲ τοῦ χρίνειν ἐξουσίαν ἔχει, καὶ τοῦ σῴζειν. ὁ yàg δυνάμενος 
, s . = > , χρίνειν δύναται καὶ ἀπολύειν. — xoi| ἄλλως" si τοῦ χριτοῦ βαλλον- 

ς ς δὴ 2 7 > , € 

τος τὰς ψυχὰς εἰς γέενναν ὁ ϑεὸς ὁ ἀγαϑὸς οὐ ῥύεται αὐτὰς, ὁ παν- 
= 2 A , A -.μ »* > , ai) x 

5 ταχόϑεν τῶν αὐτῶν ἐπιμελόμενος ψυχῶν, πῶς av εἴη ἀγαϑὸς; ἡ γὰρ 
C 3 A N 2 > "- 

ὅτι ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐστι xol οὐ δύναται dx χειρὸς αὐτοῦ ῥύεσϑαι, 
("^ € P , > , ,. ^ en 1€: 3 , > , > LI 

7 Oti ὄυναται μέν, ov βούλεται δέ" καὶ zov ἡ ἀγαϑότης; el δὲ, éxeiór) 
- € € - 

αὐτὸς ἔχτισεν, ἐξουσίαν ἔχει καὶ κρίνειν, πῶς ὁ ἄνω ϑεὸς 0 ὑπὸ σοῦ 
\ A * > - 9 

μυϑευόμενος τινὰς μερικῶς σῴζει; εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων 
[4 [2 = 2 , > - ape. bj ^ 2 [4 

10 Aaußavov σῴζει, πλεονεχτεῖ ἀλλοτρίων ἐρῶν" εἰ δὲ οὐ Paoxeıg πλεο- 
5; Α Ἁ > ^ , 

νεξίαν εἶναι διὰ τὸ εἰς ἀγαϑὸν τὸ ἔργον γίνεσϑαι | καὶ σωτήριον, 
[4 2 * s 3 ^ 2 - 2 * 

προσωπολήπτην αὐτὸν | ποιεῖς, μὴ τὸ ἀγαϑὸν ἴσως πᾶσιν, ἀλλὰ 
μερικῶς ποιοῦντα. 

AV > x -- ς - 2 , - 

Σχόλιον A. vt τοῦ »ὁμολογήσει ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ 
15 ϑεοῦς »ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦς λέγει. 

Ὑ zm , \ \ , 
EAseyxoc Δ. Πανταχοϑεν ἐλέγχεται μὴ κατὰ ϑεὸν πορευόμενος, 

» 5 ’ ’ , \ 35 MW ς = 
κἂν TE Ev Poaxvrarm A0yo παραλλαξῇ τὴν ἀληϑειαν. 0 τολμῶν 

, , - 2220 > - 2 ς - 2 

γὰρ τι παραλλάσσειν τῶν γεγραμμένων ἀπ ἀρχῆς ovx ἐν οδῷ ἀλη- 

ϑείας ἵσταται. 
, NEE 2 ς * 

20 Σχόλιον Aa. Ox ἔχει τό »0 ϑεὸς ἀμφιέννυσι τὸν χόρτονκ«. 
» PISCIS b] x \ 2“ \ , € 5 € \ - 

λεγχος λα. Ei καὶ μὴ ξᾷς τὰ γεγραμμένα, ὡς εἶχεν ὑπὸ τοῦ 
= Pj P] 3 , , - 2 

σωτῆρος εἰρημένα, ἀλλ οὖν γε σῴζονται οἱ τόποι ἐν τῷ tUGyye- 
- ς , a > , \ \ \ \ , 

Aio τῆς αγίας ἐχκλησίας, xav ἀρνησῃ σὺ vov ϑεὸν vov zavta πε- 
, R > > NET τ - 

ποιηκχότα καὶ πάντων ἐπιμελόμενον τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἄχρι καὶ τοῦ 
[4 * € \ - - 

25 χόρτου xoi ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ὁμολογούμενον. 
, IR ς - ^ 3 o - 

Σχόλιον Ag. »Ὑμῶν δὲ 0 πατὴρ οἶδεν ott χρήζετε τούτωνε, τῶν 
- P 

σαρκικῶν δῆ. 
2! ya ERAS 5 ς Ω Ἢ - 

ἔλεγχος AQ. Oiósv ὁ πατὴρ ott χρήζουσιν oí μαϑηταὶ τῶν σαρ- 
2 ᾿ς 4 ἊΣ εἰ = > » 

κικῶν χρειῶν καὶ προνοεῖ τῶν τοιούτων. προνοεῖ δὲ οὐκ ἐν GAAQ 
- 2 DEN, - 2 > ug 2 , 1 , - (e 

30 αἰῶνι ἀλλ ἐνταῦϑα, οὐχ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις τὴν προνοιαν τῶν ξαυ- 
^A , 2 * 5 cC 2 > - , 

τοῦ δούλων ποιούμενος ἀλλὰ ἐν τοῖς ὑπ αὐτοῦ ἐχτισμένοις. 

14f Luk. 12, 8 — 20 Luk. 12, 28 — 26f Luk. 12, 30b 

V M  14fvglS.111, 11. 20 vgl. S. 111,18 26f vgl. S. 111, 14f 

4 yéevav V 5 ἐπιμελούμενος V M 8 πῶς, x auf Rasur Vcorr 10 ἐρῶν 

aus αἱρῶν V eorr 14 lies ὁμολογήσω Zahn 14f τοῦ ϑεοῦ S.111, 11] C VM 

15 ἐνώπιον S. 111, 11] éxsivoc V M 21 ἐᾷσιῃ!, 1—2 Buchstaben wegradiert 

Veorr 94 ἐπιμελό μενον; v ausradiert V corr 25 ὑπὸ nachgetragen V corr 

27 δή S. 111, 15] < VM 31 μιεχτισμένοις, x vorn wegradiert V eorr 

ἃ P335 
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Σχόλιον 2y. » Ζητεῖτε δὲ τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, καὶ ταῦτα 

πᾶντα προστεϑήσεται ὑμῖνκ«. 

Ἔλεγχος Ay. Εἰ τῶν ἄλλου τρεφόμεϑα καὶ ἄλλος ϑεὸς τῆς βα- 

σιλείας τῶν οὐρανῶν ὑπάρχει, πῶς ἔτι ὁ λόγος συμφωνήσει; ἢ γὰρ 
ὅ αὐτοῦ ἐστι τὰ ἐνταῦϑα καὶ αὐτοῦ ἔστιν ἡ βασιλεία" διὸ προστίϑησι 

πᾶντα | τὰ ἐνταῦϑα, ovra αὐτοῦ, διὰ τὸν κάματον τοῦ πόϑου τῆς 
αὐτοῦ βασιλείας" ἢ αὐτοῦ μὲν ἡ βασιλεία καὶ ὁ ἐκεῖ αἰών, τοῦ δὲ 
δημιουργοῦ τὰ ἐνταῦϑα, καὶ συνευδοχεῖ ὃ δημιουργὸς τῇ τοῦ ἄνω 
βασιλείᾳ, ἀντιλαμβανόμενος τῶν τὴν δικαιοσύνην τοῦ ἄνω καὶ βασι- 

10 λείαν ζητούντων. μᾶς de οὔσης, “εὐδοκίας καὶ οὐχὶ διαφερομένης 

οὐχέτι δύο ἀρχαὶ ἢ τρεῖς" τῷ γὰρ ὄντι εἷς ἐστιν ὁ ϑεός, ὁ τὰ πάντα 
ποιήσας, ποιήσας δὲ καλῶς καὶ οὐκ ἐναντίως. ἡμῶν δέ ἐστι τὸ ἀμαρ- 
τἄνειν καὶ σφάλλεσθαι ἐν τῷ ϑέλειν καὶ ἐν τῷ un ϑέλειν. 

Σχόλιον Ad. ᾿Αντὶ τοῦ »0 πατὴρ ὑμῶν« »ὁ πατήρς εἶχεν. 

15 "EAsyyoc A0. Καὶ ἐν τούτῳ οὐδὲν ἡμᾶς ἀδικήσεις, ἀλλὰ ἔτι ἐπι- 
βεβαιώσεις. τὸν γὰρ αὐτοῦ πατέρα προνοεῖν τῶν ἐνταῦϑα ὡμολόγη- 
σας τὸν σωτῆρα εἰρηκέναι. 

Σχόλιον As. ᾿Δντὶ τοῦ swiss ἢ τρίτῃ φυλακῆῇκ« εἶχεν »ξσπερινῇ 
φυλακῇς«. 

20 Ἔλεγχος Ac. ᾿Ελήλεγκται ὁ κτηνώδης μεταστρέψας τοὺς ϑείους 
λόγους ἀνοήτως πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ὑπόνοιαν. οὐ γὰρ ἡμεριναὶ γίνον- 
ται φυλακαὶ ἀλλὰ νυχτεριναί, ἀπὸ ἑσπέρας εἰς τὴ» πρώτην τὴν προκοπὴν 

ἰφυλακὴ» τῆς ἐπεχτάσεως ἔχουσαι καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς ἕω εἰς τὴν ξσπέ- 
ραν, ὡς οὗτος ἁλίσκεται EndionoynoRE, 

25 Σχόλιον ἧς. »Πξει ὃ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου καὶ διχοτομήσει 

αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων ϑήσεις. 

"EAsyyoc Ag. Τίς ὁ διχοτομῶν τὸν δοῦλον; λέγε. εἰ μὲν ὁ δη- 
μιουργὸς καὶ κριτὴς παρὰ σοῦ λεγόμενος ϑεός ἐστιν ὁ τοῦτο μέλλων 
πράσσειν, ἄρα αὐτοῦ εἶσιν οἱ πιστοί ἐπιτιμῶν γὰρ τῷ μὴ καλῶς 

80 πράττοντι δούλῳ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων τίϑησιν. εἰ δὲ 
ὁ πατὴρ τοῦ Χριστοῦ ἐστιν ἢ αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὁ μέλλων τοῦτο ἐπι- 

1 Luk. 12, 31 — 14 Luk. 12, 32 — 1851 Luk. 12, 38 — 25 Luk. 12, 46 

V M 1 νρῖ. 8. 111,16 14 vgl S. 111, 18 181 vgl S. 112,1 90} vgl. 
S. 112, 2f 

, hs ; 
1 de S. 113, 16] < VM 18 εσπερινὴν φυλαχὴν 8.119,1 20 ἐλελεγχται, 

n drüber Veorr 92 τὴν πρώτην] ergänze ὥραν 22 προχόπτην M 23 [gv- 
* λαχὴν] 
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-ν x = , - b 

τελεῖν, σαφῶς τὴν μαρτυρίαν παρὰ σαυτῷ φυλάττεις κατὰ σοῦ ovGGV. 
eG ΠῚ Bi! ᾿Ὶ Bi! 2 -Ό - , , 

ὁμολογῶν γὰρ N ἄριστον 7 τὸν αὐτοῦ πατέρα τοῦτο πράττειν μελ- 

λοντα ἀναμφιβόλως ὡμολόγησας τὸν αὐτὸν κριτὴν τὸν αὐτὸν ἀγαϑὸν 

καὶ ἕνα ὄντα (τὸν) τῶν ὧδε καὶ τῶν ἐχεῖ προνοούμενον. | D 345 
ΕῚ € 

5 Σχόλιον AP: »Mn ποτε κατασύρῃ 08 πρὸς τὸν χριτὴν καὶ ὁ 

κριτὴς παραδώσει σε τῷ πράκτορικ«. | | P 336 

EAeyxoc AC. Κριτὴν λέγεις τὸν δημιουργόν, πράκτορα δὲ ἕχα- a 

ὅτον τῶν αὐτοῦ ἀγγέλων, μέλλοντας ἀπαιτεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς τὰ 

πεπραγμένα. ποῖα δὲ ἀλλ᾽ ἢ τὰ σφάλματα xci ἁμαρτήματα, ἃ καὶ ὃ 
10 Ἰησοῦς βδελύσσεται, ἃ καὶ σὺ ἀπαγορεύειν λέγεις; εἰ τοίνυν ἃ 0 aya- b 

ϑὸς ϑεὸς βδελύσσεται, καὶ ὁ κριτὴς καὶ δημιουργὸς τὰ αὐτὰ βδελύο- 
σεται, εἷς ἐστι καὶ ὁ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἔργου δειχνύμενος καὶ τῆς μιᾶς 
εὐδοκίας. 

Σχόλιον λη. Ἣν παρακεχομμένον ἀπὸ τοῦ »ἠλϑόν τινες ἀναγ- 

15 γέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα συνέμιξε Πιλᾶτος 

μετὰ τῶν ϑυσιῶν αὐτῶν« ἕως ὅπου λέγει περὶ τῶν ἐν τῷ Σιλωὰμ 

δέχα καὶ ὀκτὼ ἀποθανόντων ἐν τῷ πύργῳ, καὶ τό »ἐὰν μὴ μετανοή- 
δητες καὶ (τὰ ἑξῆς) t ἕως τῆς παραβολῆς τῆς συκῆς, περὶ ἧς εἶπεν ὃ 
γεωργὸς ὅτι »σχάπτω καὶ βάλλω κόπρια καὶ ἐὰν μὴ ποιήσῃ, ma 

20 "Eieyyos An. Τούτων πάντων ἐποιήσατο τὴν ἀφαίρεσιν ὃ συλη- ἃ 

τής, κρύψας ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἀλήϑειαν, διὰ τὸ τὸν κύριον συμπεφο- 
νηκέναι τῷ καλῶς δικάσαντι τοὺς τοιούτους Πιλάτῳ καὶ ὅτι καλῶς 
οἱ ἐν τῷ Σιλωὰμ ἀπέϑανον ἁμαρτωλοὶ ὄντες καὶ ὑπὸ ϑεοῦ οὕτως 

| τιμωρηϑέντες. ὅταν δὲ ῥδᾳδιουργήσωσίν τινὲς βασιλικὰ προστάγματα, b 

25 ἀπὸ τῶν | ἀρχείων τὰ ἀντίγραφα προφερόμενα ἠσφαλισμένως ἔχοντα ὃ614 

ἐλέγχει τοὺς ἄφρονας. οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ οἴχου τουτέστιν 
τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ ἐχκλησίας προφερόμενον τὸ εὐαγγέλιον ἐλέγχει 

τοὺς ἀφανιστὰς τῶν καλῶν ἐνδυμάτων μύας. 

Σχόλιον λϑ. »Ταύτην δὲ ϑυγατέρα ᾿Αβραάμ, ἣν ἔδησεν ὁ Da- 
30 Tavase. 

"EAsyyoc λϑ. El τῆς ϑυγατρὸς τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐπιμελεῖται ἐλϑὼν 
ὁ κύριος, οὐχ ἀλλότριος αὐτοῦ ἐστιν ὁ | ̓ Αβραάμ. ὁμολογεῖ γὰρ D346 

5f Luk. 12, 58b — 14 Luk. 13, 1—9 — 991 Luk. 13, 16 

V M  5fvgl. 5. 12, 47. 14—19 vgl. S. 112, 61 —— 29 vgl. S. 112, 12 

9 vor τὸν avtó»? -- καὶ M. hineingeflickt V corr 4 (ró») ἢ 9 χατασύρῃ 

8.112, 4] χαταχρίνη VM | πρὸς τὸν auf Rasur Veorr 11 vor δημιουργὸς -ἰ- ὁ V 

17 τό ἢ ὅτι VM 18 (τὰ ἑξῆς) * 19 vor σχάπτω + καὶ S. 112, 11 

25 ἀρχείων Pet.] ἀρχαίων VM (vgl. Zahn zu Ign. ad Philad. 8,2) 29 ἣν — S. 112, 12 



10 

15 

20 

90 

Panarion haer. 42, 11, 15 refut. 36—41 (Mareion) 141 

αὐτὸν αὐτῷ εὐηρεστηχέναι, οἶχτον sic τὴν αὐτοῦ ϑυγατέρα ἐνδει- 
κγνύμεγος. 

Σχόλιον u. Παρέκοψε πάλιν τό »τότε ὄψεσϑε ᾿Αβραὰμ καὶ 
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας £v τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

ϑεοῦς. ἀντὶ δὲ τούτου ἐποίησεν »0te πᾶντας τοὺς δικαίους ἴδητε ἐν 

τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένουος« — ἐποίησε δέ »xgavov- 
μένουςς« — κἔξος, »ἐκεῖ ἔσται ὁ χλαυϑμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν- 
των«.] 

Ἔλεγχος u. Πῶς τὰ ἴχνη τῆς ἀληϑείας φαίνεται. οὐ γάρ τις 
ὁδὸν δύναται ἀποκρύψαι. πλανῆσαι μὲν γὰρ ἀνϑρώπους δύναται ἐξ 
αὐτῆς καὶ ἀποχρὕψαι αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἀγνοούντων, ἀπὸ δὲ τῶν ἐν 

πείρᾳ αὐτῆς γεγονότων ἀδύνατον. οὐ γὰρ δύναται τὴν γῆν, ἔνϑα ἦν 
ἡ ὁδός, ἀφανίσαι. x&v TE αὐτὴν ἀμαυρώσῃ, τοῦ δὲ τόπου παραμέ- 
vovTos τῆς ὁδοῦ ὑπὸ τῶν γινωσχόντων ἐλέγχεται ὁ τὴν ὁδὸν ῥᾳ- 
διουργήσας. ὅρα δὴ τὰ ἴχνη τῆς ἀκολουϑίας. τὸν γὰρ λόγον τοῦ- 
τον πρὸς τίνα ἔλεγεν ἀλλ᾽ ἢ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους; καὶ εἰ πρὸς τοὺς 
Ἰουδαίους, ἤδη ἔδειξεν αὐτοὺς ἔνδον καὶ ἐκβαλλομένους ἀπὸ τῶν 

δικαίων. τίνες δ᾽ ἂν εἶεν (οὗτοι ἀλλ᾽ ἢ οἱ αὐτῶν πατέρες, ᾿Αβραὰμ 
xci ᾿Ισαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ οἱ προφῆται; οὐ γὰρ εἶπεν »όψεσϑε δικαίους 
εἰσερχομένους καὶ ὑμᾶς μὴ εἰσερχομένους«, ἀλλά »ὄψεϑε τοὺς δικαίους 
ἐν τῇ βασιλείᾳ, ὑμᾶς δὲ ἐχβαλλομένους«. xol περὶ μὲν τοῦ »ἐχβαλλο- 
μένουες μελλητιχῶς ἀπεφήνατο, τοὺς δὲ δικαίους ἤδη ὄντας 

ἀπέδειξεν 00% ἀλλοτρίους τούτων κατὰ τὴν σάρχα οὐδὲ κατὰ τὴν 
κλῆσιν, ἀλλὰ μετὰ τούτων κληϑέντας, ἤδη δὲ δεδικαιωμένους πρὸ 
τῆς ἐνσάρχου αὐτοῦ παρουσίας. εἰ δὲ καὶ ἔξω μένοντας *, Oc τῶν 

πατέρων £60) ὄντων" πόϑεν δὲ βρυγμὸς ὀδόντων γίνεται ἐν τῇ κρίσϑι, 
ὦ ἠλίϑιε, ἐὰν μὴ ἀνάστασις σωμάτων γένηται; 

Σχόλιον μα. Παρέχοψε πάλιν τὸ »ἤξουσιν ἀπὸ ἀναϊτολῶν καὶ 

δυσμῶν καὶ ἀνακχλιϑήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳς xal τό »oi ἔσχατοι 
ἔσονται πρῶτοις xal τό »προσῆλϑον οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, ἔξελϑε 

9—8 Luk. 13, 28 — 28 Luk. 13, 29—35 

—M 3-8 vgl. S. 112, 13—17 ^ 98—8.142,7 vgl. S. 112, 18—113, 4 

1 εὐηρεστηχέναι, ἡ auf Rasur V oorr εὐαρεστηχέναι M. 3 τὸ < S8. 112, 18 

5 ὅτε Corn., viell. besser ὅταν Jül.] ὅτι VM ebenso S.112,15 6 ἐποίησε durch- 

gestrichen u. dafür προσέϑηχεν am Rand gesetzt Veorr προσέϑηχεν M 4 vor 

ἐχεῖ + xal S. 112, 16 | ἔστιν S. 112, 17 13 δὲ *] ve VM 161 xai s( — 

Ἰουδαίου. <M 17 αὐτοὺς + (γεγενημένους) * 18 (οὗτοι * 19 xai! <M 

90 ἀλλ᾿ Μ 24 ἤδη δὲ *] τοὺς ἤδη VM 25 * ergänze etwa (τοὺς Ἰουδαίους 

ἐσήμανεν, ἀλλ᾽ οὖν γε οὐ πάντας * 80 οἱ S. 112, 19] — VM 

Je 

a 
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καὶ πορεύου, ort Πρῴδης σε ϑέλει ἀποχτεῖναις καὶ TO »εἶπεν᾽ πορευ- 
ϑέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεχι ταύτῃ. ἕως ὅπου εἶπεν »οὐχ ἐνδέχεται 
προφήτην | ἀπολέσϑαι ἔξω Ἱερουσαλήμε καὶ τό »Ἱερουσαλήμ, Ἱερου- 
σαλήμ, ἢ ἀποχτένουσα τοὺς προφήτας καὶ λιϑοβολοῦσα τοὺς ἀπε- 

σταλμένουςς καὶ TO »z0AAcxtc ἠϑέλησα ἐπισυνάξαι oc ὁρνις τὰ τέχνα 
σους xal τό »ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶχος ὑμῶν« καὶ τὸ »οὐ μὴ ἴδητέ με, 
ἕως οὗ εἴπητε, εὐλογημένοςκ«. 

"EAsyyoc uc. Ὅρα τὴν τοσαύτην τόλμαν" πόσην ποιεῖται ἀφαί- 
ρεσιν τοῦ δὐαγγελίου; oc εἴ τις λάβῃ ζῷον xol ἐχτέμῃ αὐτοῦ τὸ 
ἥμισυ τοῦ σώματος καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τοὺς ἀγνοοῦντας πειράσεται 

πείϑειν, τοιοῦτο εἶναι τὸ ζῷον λέγων καὶ μηδὲν an αὐτοῦ ἀφαι- 
ostod.aı. | | ie 

Σχόλιον ug. Πάλιν παρέχοψε πᾶσαν τὴν παραβολὴν τῶν δύο 
υἱῶν, τοῦ εἰληφότος τὸ μέρος τῶν ὑπαρχόντων καὶ ἀσώτως δαπανγή- 

- - » 

σαντος χαὶ τοῦ QAÀAOU. 

Ἔλεγχος ug. Οὐδὲν διοίσει τὸ ἀχόλουϑον τῆς δᾳδιουργίας ἀπὸ 
τῶν πρότερον ξαυτῷ τετολμημένων" ξαυτῷ δὲ τὸ ἐπιζήμιον ἐπάγε- 
ται, μενούσης τῆς κατὰ ϑεὸν ἀληϑείας. 

Σχόλιον uy. »Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου καὶ πᾶς 
εἰς αὐτὴν βιάζεταικ. 

Ἔλεγχος Uy. Ei νόμον τάσσει καὶ προφήτας ἀποκαλεῖ καὶ οὐκ 
ἀνομίαν δηλοῖ τὸν νόμον οὐδὲ ψευδοπροφήτας φάσχει τοὺς προφή- 
τας, σαφῶς ὁμολογεῖται μεμαρτυρηκέναι τὸν σωτῆρα τοῖς προφήταις 
καὶ δέδεικται ος περὶ αὐτοῦ προεφήτευσαν. 

Σχόλιον ud. Περὶ τοῦ πλουσίου καὶ Λαζάρου τοῦ πτωχοῦ, ὅτι 
ἀπηνέχϑη ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Aßoaau. | 

Ἔλεγχος ud. Ἰδού, καὶ ἐν ζῶσι καὶ μακαριζομένοις καὶ ἐν κλη- 
ρονομίᾳ ἀναπαύσεως ὁ ᾿Αβραὰμ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἐγκατελέχϑη καὶ Aa- 
ζαρος ἐν κόλποις αὐτοῦ κατηξίωται. μηκέτι τοίνυν, Παρκίων, τὸν 

"Afocàu βλασφήμει, τὸν ἐπιγνόντα τὸν ξαυτοῦ δεσπότην καὶ εἰπόντα 
αὐτῷ »xópi ὁ χρίνων πᾶσαν τὴν yzv«. ἰδοὺ γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

13—15 Luk, 16, 11 — 19 Luk. 16,16 — 25f Luk. 16,22 — 31 Gen. 18, 25 

M  13—15 vgl. 8. 113, 5—7 19f vel 5.119. 8f 55 1 vgl. S. 113, 10f 

1 sims» 119, 931] < VM 9 ὅπου] ὅτου S. 112, 92 3 xaltó —M 

4 ἀποκτένουσα, v drüber V cor 6 ὑμῶν - ἔρημος M V op «S. dS 

13 ἀπέχοψε 8.118,5 | τὴν παραβολὴν πᾶσαν S. 118, 5 14f xal ἀσώτως óa- 

πανήσαντος < 8. 118, 6 17 Eavro!] αὐτῷ Jül. 98 ὁ hineingeflickt Veorr | 

ἐγκατελέγχϑη M 
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κυρίου ἐμαρτυρήϑη εἶναι δίκαιος καὶ οὐκ ἀλλότριος τῆς παρὰ τοῦ 
σωτῆρος ἐπαινουμένης Long. 

Σχόλιος u&. »Νῦν δὲ ὅδε παρακαλεῖται. ὁ αὐτὸς “άζαρος. 
Ἔλεγχον ue. Εἰ παρακαλεῖται Λάζαρος ἐν κόλποις ᾿Αβραᾶμ, οὐχ 

ἐχτὸς τῆς παρακλήσεως τῆς ζωῆς ὑπάρχει ὃ ᾿Αβραάμ. 
Σχόλιον uc. Εἶπεν ’Aßoacu »ἔχουσι Movoéa καὶ τοὺς προφή- 

τας, ἀχουσάτωσαν αὐτῶν, ἐπεὶ οὐδὲ τοῦ ἐγειρομένου ix νεχρῶν 
ἀκούσουσινς«. 

Ἔλεγχος με. Οὐχ ὡς ἔτι ἐν τῷ κόσμῳ ὧν καὶ ὡς ἠπατημένος | 
> \ - , [4 2 c 

Αβρααμ μαρτυρεῖ τῷ voum JMovoétog xol τοῖς προφήταις οὐδὲ ὡς 

οὐκ εἰδὼς τὰ ἐκ τούτων ἀποβησόμενα, ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐν πείρᾳ yevé- 
ὅϑαι τῆς ἐχεῖ ἀναπαύσεως. μετὰ γὰρ τελευτὴν μαρτυρεῖται ὑπὸ τοῦ 
σωτῆρος ἂν τῇ παραβολῇ τοῖς τοῦ νόμου δόγμασι καὶ προφητῶν τὴν 
σωτηρίαν κτησάμενος καὶ ταῦτα πρὸ τοῦ νόμου πράξας. ὁμοίως | 
δὲ χαὶ τοὺς μετὰ ταῦτα τὸν νόμον φυλάξαντας καὶ προφήταις ὑπα- 
κούσαντας εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ εἶναι καὶ εἰς τὴν ζωὴν μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀπιέναι" ὧν εἷς ἦν Δάζαρος, ὁ διὰ νόμου καὶ προφητῶν καταξιωϑεὶς 

ζωτικοῦ χόλπου τῆς τοῦ ᾿Αβραὰμ μακαριότητος. 

Σχόλιον ut. llagéxows To »λέγετε ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί. 2ouev' ὃ 
ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήχαμεδνκ«. 

Ἔλεγχος us. Καὶ τὸ ἀσφαλὲς τῆς τοῦ κυρίου διδασκαλίας οὐ 
παραδέχεται. ἐπασφαλιζόμενος γὰρ τοὺς | ἑαυτοῦ μαϑητάς, ἵνα μὴ 
διὰ τῆς ὑπερηφανίας ἀπολέσωσι τὸν μισϑὸν τοῦ ἔργου, ταπϑινοφρο- 
νεῖν ἐνουϑέτει. οὗτος δὲ οὐ παραδέχεται τύφῳ γὰρ κατὰ πάντα 
ἐπήρϑη καὶ οὐκ ἀληϑείᾳ. 

Σχόλιον μη. Ὅτε συνήντησαν οἱ δέκα λεπροί. ἀπέχοψς δὲ 
\ 2 2 - 

πολλὰ καὶ ἐποίησεν »ἀπέστειλεν αὐτοὺς λέγων, δείξατε ξαυτοὺς τοῖς 
- 2 Φ * 

ἱερεῦσι. xol ἄλλα ἀντὶ ἄλλων ἐποίησε, λέγων Ovi »πολλοὶ λεπροὶ 
3 c 2 - ’ > M 

ἤσαν ἐν ἡμέραις EAt00í0U τοῦ προφήτου xoi ovx ἐκαϑαρίσϑη εἰ μὴ 
30 Nesuav ὁ Σύροεκς. 

Y 

9 Luk. 16,25b — 6 Luk. 16,29.31 — 19 Luk. 17,10 — 26 Luk. 17,12. 14 

vgl. Luk. 4, 27 

M 9 vgl. 5. 113, 12f 6—8S vel. S. 113, 13f 19f vgl. S. 113, 15f 

926—830 vgl. S. 113, 17—114, 2 

3 öde Zahn] ὧδε V M ebenso S. 113, 12 7 & 8.113, 14] ἀπὸ VM 

8 ἀχούουσιν M u. S. 113, 14 9 xai ὡς auf Rasur V oorr 11 οὐχ aus οὐχ 

V eorr 13 προφητῶν *] προφήταις V M5; προφήταις (ὑπαχούσας) Jül. 19 ὅτι 

5, 113, 15] < VM | ὃ] ó V 29 ἐχαϑαι!ροίσϑη!!!!, e| aus &ı, am Schluß wohl 

σαν wegradiert V eorr 
4 
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Ἔλεγχος un. Καὶ ἐνταῦϑα προφήτην τὸν Πλισσαῖον καλεῖ ὁ 
κύριος καὶ ἑαυτὸν πληροῦντα τὰ ἰσοτύπως παρ᾽ ἐκείνου προγεγενῆη- 
μένα, ἵνα ἐλέγξῃ Μαρκίωνα καὶ πάντας τοὺς ἀϑετοῦντας ϑεοῦ προ- 

φήτας. 
5 Σχόλιον us. »Ἐλεύσονται ἡμέραι, ὅταν ἐπιϑυμήσητε ἰδεῖν μίαν 
τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπους. 

Ἔλεγχος μϑ. Ei ἡμέρας ἀριϑμεῖ καὶ χρόνον σημαίνει καὶ υἱὸν 
ἀνϑρώπου λέγει Eavrov, ἄρα καὶ μέτρον ἡλικίας ὑπέδειξε καὶ ἡμερῶν 

τοῦ χηρύγματος ἡ ὑπόδειγμα. οὐκ ἄσαρχος οὖν ὁ Λόγος, ἀλλ᾽ ἐν σώ- 
10 ματι 7) εὐδοχία. | 

Σχόλιον v. »Einev τις πρὸς αὐτόν" διδάσκαλε ἀγαϑέ, τί ποιή- 
σας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δέ" μή ue λέγε ἀγαϑόν' εἷς ἐστιν 
ἀγαϑὸς ὁ Beoce. προσέϑετο ἐχεῖνος »0 πατήρ«ς καὶ ἀντὶ τοῦ »τὰς 

ἐντολὰς oldag« λέγει »τὰς ἐντολὰς οἶδας. 

15 Ὄλεγχος ». Ἵνα μὴ δείξῃ τὰς ἐντολὰς 7/07 προγεγραμμένας, 
λέγει | »τὰς ἐντολὰς oldac. τὸ δὲ ὅλον κεφάλαιον φανερὸν ὑπάρχει 

ἀπὸ τῆς ἀχολουϑίας. xoi εἰ πατέρα ἀγαϑὸν φάσκχει xal ϑεὸν Oro- 

μάζει, καλῶς ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ διδάσχει τὸν βουλό- 

0620 

μενον τὴν ζωὴν | κληρονομῆσαι xoi οὐχ ἀϑετεῖ οὐδὲ ἀπωϑεῖται, ἀλλὰ P840 
20 μᾶλλον ἐπιμαρτυρεῖ τοὺς ἐν νόμῳ πολιτευσαμένους ζωὴν αἰώνιον 

, F * , , 

κεκληρονομηκέναι, Μωυσέα re καὶ τοὺς ἄλλους προφήτας. 
Σχόλιον va. »Ἐγέ δὲ ἐν τῷ ἐγγί τὸν τῇ 1εριχὰ χολιον va. »Eyévero 08 Ev τῷ ἐγγίζειν avrov τῇ legtyo 

\ b) DR? -. C^ , > , , vg ἢ ER ς 

τυφλος Eßoa‘ Imoov vie Δαυίδ, ἐλέησον με. xol ovs ἰαϑη, φησίν" ἢ 

πίστις σου σέσοκέν δες. 
” --- - b 2 - \ > 

25 Eisyyxoc va. Ev πίστει οὐχ Evı ψεῦδος" εἰ γὰρ ψεύδεται, οὐ 
πίστις. λέγει γοῦν" υἱὲ Δαυίδ, καὶ ἐπαινεῖται καὶ κομίζεται τὸ αἴτημα 

» c S 2 ? c , > $^ 12€ 
ὁ τὸ ονομα ὁμολογήσας καὶ οὐκ ἐπετιμήϑη oc ψεύστης, ἀλλὰ ὡς πι- 

x 2 € x - 29 , 

στὸς ἐμαχαρίσϑη. οὐχ ἄρα ἄσαρχος ὁ διὰ τὴν ἐπίκλησιν TOU ὀνόμα- 
, - - \ , > - \ 3 ^ 2 

τος χαρισάμενος τῷ τυφλῷ TO βλέπειν. ἀληϑινῶς γὰρ ἣν καὶ οὐ 
- . \ x , ) x - C vo. 

30 δοκήσει, ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ oaoxa ἀπὸ εᾶαρίας τῆς αγίας 
\ M 7 Gu , 

παρϑένου xoi διὰ πνεύματος ayiov γεγεννημένος. 

ὅ Luk. 17, 22 — 11 Luk. 18, 18. 19. 20 — 22 Luk. 18, 35. 38. 42 

V M 585fvgl.S. 114, 3f. 11—14 vgl. 8. 114, 5—9 292. 94 vgl. S. 114, 9—11 

5 ἰδεῖν 8. 114,8 C VM 8 ξαυτόν, & vorgesetzt V corr 9 t ὑπόδειγμα] 

lies etwa 0pov * 10 ἡ auf Rasur Veor 12 ὁ δὲ angeflickt Veorr — 5, 114, 6 | 

λέγετε S8. 114,6 13 ὃ 9sóc < S. 114, 0f | προσέϑηχε S. 114, € | éxeivoc] 

τὸ ὅτι S. 114,7 15 [ui]? * (Sinn: „als ob Marcion selbst beweisen wollte .., 

läßt er ihn sagen“) 29 αὐτὸν: < 8.114,9 31 [xoi]? * 
» 
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Σχόλιον vg. Παρέχοψε τό »παραλαβὼν τοὺς δώδεκα ἔλεγεν" 
ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τελεσϑήσεται πᾶντα τὰ γεγραμ- 
μένα ἐν τοῖς προφήταις περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου. παραδοϑήσεται 
γὰρ καὶ ἀποχτανϑήσεται καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεταικ. ὅλα ταῦτα 

9 παρέκοψεν. 

Ἔλεγχοενβ. Ἵνα ἐν μηδενὶ ὀρϑοποδήσῃ, μὴ ὀρϑοποδῶν δὲ 
ἐλέγχηται ῥᾳδιουργῶν κατὰ πάντα τρόπον. ἔχρυψε γὰρ τὰ nca, ἵνα 
δῆϑεν τὰ περὶ τοῦ πάϑους ἀρνήσηται. ὕστερον δὲ ὁμολογοῦντι αὖ- 

τὸν ἐσταυρῶσϑαι εἰς μάταιον αὐτῷ ὁ πόνος τῆς ῥᾳδιουργίας ἔσται. 

10 Σχόλιον »y. Παρέχοψεν τὸ χεφάλαιον τὸ περὶ τῆς ὄνου καὶ 
Βηϑφαγὴ καὶ τὸ περὶ τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἱεροῦ, διότι γεγραμμένον 

ἦν »0 oixóc μου οἶχος προσευχῆς κληϑήσεται, καὶ ποιεῖτε αὐτὸν σπή- 

λαιον λῃστῶνκ«. 

Ἔλεγχος vy. Τὸν ἔλεγχον ἑαυτῆς ἡ κακία οὐχ ὁρᾷ, τυφλώττει 
15 γάρ. οἴεται δὲ δύνασϑαι ἀποχρύπτειν τὴν τῆς ἀληϑείας ὅδόν, ὅπερ 

ἐστὶν ἀδύνατον. εὐϑὺς γὰρ | ἀνεπήδησε, παραλιπὼν 04e τὰ κεφά- 
λαια τὰ προειρημένα διὰ τὸν μαρτυρηϑέντα τόπον τοῦ ναοῦ ovra 

αὐτοῦ ἴδιον καὶ εἰς ovoua αὐτοῦ φχοδομημένον καὶ ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ 
χαταλιπὼν πᾶσαν τὴν ἀχολουϑίαν τῆς ὁδοιπορίας, πῶς τε ἦλϑεν εἰς 

20 Βηϑφαγή" φύσει γὰρ λεωφόρος ἣν παλαιά, ἄγουσα εἰς Ἱερουσαλὴμ 

διὰ τοῦ 00005 τῶν ἐλαιῶν, | οὐκ ἄγνωστος οὐσα τοῖς καὶ τὸν τό- 
πον | ἱστοροῦσιν. ἵνα δὲ ἐλεγχϑῇ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος, φησίν 
»ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσχοντος αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ, ἐζήτη- 
σαν ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας xci ἐφοβήϑησανς, ὡς ἔχει τὸ 

25 μετὰ τοῦτο κεφάλαιον vo. πῶς οὖν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἐγένετο ἐν τῷ ἱερῷ, 
ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὁδοιπορίας γνωσϑήσεται καὶ τοῦ τῆς ὁδοῦ διαστή- 
ματος" ἀλλὰ ἵνα ὀφϑῇ 0 ῥαδιουργὸς παραχρύψας τὰ ἐν τῇ ὁδῷ 
γενόμενα xal ἂν τῷ ἱερῷ ῥηϑέντα Ox αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος πρὸ τού- 
τουτοῦ λόγου, λέγω δὴ (TO) »0 οἶχός μου οἶχος προσευχῆς κληϑήσεταις« 

30 χαὶ τὰ ξξῆς oc ἔχει ἡ προφητεία. 

Σχόλιον vd. »Καὶ ἐζήτησαν ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας 

καὶ ἐφοβήϑησανγκ«. 

1 Luk. 18, 31—33 — 10 Luk. 19, 29ff. 46 --- 23 u. 31 Luk. 20, 19 

V M 1-5 vel S. 114, 12—16 10—13 vgl. 8.114, 17—115,2 81 ἢ vgl. S. 115, 3f 

4 γὰρ xai < 8.114,14 | ἀναστήσεται S. 114, 15] ἐγερϑήσεται VM 10 τὸ 

περὶ < S. 114, 17 11 διότι] τι S. 114, 18 19 ἦλθον V — 20f λεωφόρο---- 

ovx am Rande nachgetragen Veorr 99 {τὸν * 
Epiphanius II. 10 
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Ἔλεγχος vó. ᾿Εϑεωρήϑη καὶ ἡρμηνεύϑη ἐν τῷ πρὸ τούτου 

ἐλέγχῳ σὺν τῇ φράσει μετ᾽ ἐπιτομῆς τῆς προσηκούσης. 

Σχόλιον γε. Πάλιν ,ἀπέχοψε τὰ περὶ τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ ἐχ- 

δεδομένου γεωργοῖς καὶ τό »τί οὖν ἐστι τό" λίϑον ὃν ἀπεδοκίμασαν 
5 οἱ οἰχοδομοῦντες;; « 

3 —— Ρ] ς -- 2 - x 

Eieyxos DE. Οὐδὲν ἡμᾶς ἀδικήσει, τοῦτο. κἂν TE γὰρ αὐτὸ 
AEQUO VI, οὐχ ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπέκοψεν, ἀλλὰ ξαυτὸν καὶ τοὺς αὐτοῦ ἐζη- 

μίωσεν" ἱκανὸς γὰρ ὃ xar αὐτοῦ ἔλεγχός ἐστι διὰ πλειόνων μαρ- 
τυριῶν. 

10 Σχόλιον vc. ᾿Απέκοψε τό »ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, Μωυσῆς 
ἐμήνυσε ἐπὶ τῆς βάτου, καϑὼς λέγει | κύριον τὸν ϑεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ 
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. ϑεὸς δέ ἐστι ζώντων καὶ οὐχὶ νεχρῶνκ«. 

Ἔλεγχος νς. Oavudoaı ἔστιν ἐπὶ τῇ ἀνοίᾳ τοῦ ματαιόφρονος, 
πῶς οὐχὶ νοεῖ ὅτι ἴση αὕτη ἡ μαρτυρία τυγχάνει τῇ τοῦ Δαζάρου 

15 τοῦ πτωχοῦ xal τῇ παραβολῇ τῶν μὴ συγχωρουμένων εἰς τὴν βασι- 

λείαν εἰσελϑεῖν᾽ ὧν παραβολῶν τὰ λείψανα εἴασε καὶ οὐ παρέχοψεν, 

ἀλλὰ ἐπὶ τῇ αὐτοῦ αἰσχύνῃ καταλέλοιπεν τό »ἐχεῖ ἔσται ὁ κλαυϑμὸς 
καὶ 0 βουγμὸς τῶν odovrmve. δακτύλου δὲ ἐμβρεχομένου εἰς ὕδωρ 

μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἀπαλλαγὴν καὶ γλώσσης καταψυχομένης ὕδατι, ὡς 
90 ὃ πλούσιος ἔφη τῷ Aßoaau διὰ τὸν Λάζαρον, καὶ βρυγμοῦ ὀδόντων 

καὶ κλαυϑμοῦ γινομένου, ἀναστάσεως σωμάτων ἐστὶ σημεῖον, κἂν 

παραχόψῃ ὁ κτηνώδης τὰ ὑπὸ κυρίου περὶ ἀναστάσεως νεχρῶν ἀλη- 
ϑῶς εἰρημένα. | 

Σχόλιον vi. Οὐκ εἶχε ταῦτα »orı δὲ ἐγείρονται οἱ νεχροὶ καὶ 
25 Μωυσῆς ἐμήνυσε λέγων ϑεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ ϑεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ ϑεὸν Ἰακὼβ 

ϑεὸν Covtov«. 

Ἔλεγχος v6. Διὰ τὸ δευτερῶσαι τὸν σωτῆρα τὴν παραβολήν, 
διττῶς παρ᾽ ἡμῶν ἐντέτακται, ἵνα μὴ arsızalousvor τῷ ἀγύρτῃ Mag- 
κίωνι | ἡμεῖς παραλείψωμέν τι τῶν γεγραμμένον. ἤδη (δὲ) ἐν τῷ 

io 

30 ἀνωτέρῳ ἐλέγχῳ γεγένηται ἡ κατὰ τῆς αὐτοῦ ῥᾳδιουργίας ἀντίρρησις. 

9 Luk. 20,0ff.17 — 10 Luk.20,87f — 17 vgl. 8.141, 7f — 24 Luk. 20, 37f 

V M 8—5 vgl. S. 115, 5—7 10—12 vgl. S. 115, S—10 24—26 vgl. 

S. 115, 11—13 

1 ἡρμηνεύϑη, ? auf Rasur Veorr — 8 τὰ περὶ] τὴν. S. 115, 5 9f ἐχδεδω- 

μένου M Al ἐπὶ *] πεοὶ V M ebenso S. 115,9 | χαϑὼς S. 115, 9] óc VM 
| χύριον S. 115, 9] ὁ χύριος V M 18 ἐνβοεχομένου V 96 ϑεὸς ζώντων 

S. 115, 12 99 ἤδη zweimal geschrieben V, das erste getilgt Veorr | (de) * 
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Σχόλιον νη. Πάλιν xagéxows τό »ϑρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
οὐ μὴ ἀπόληταικ. 

re an 

Σχόλιον vs. πάλιν παρέκονψε ταῦτα »τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ 
φευγέτωσαν εἰς τὰ 0Qn« καὶ τὰ ἑξῆς, διὰ τὰ ἐπιφερόμενα ἐν τῷ δητῷ 
»ἕως πληρωϑῇ πάντα τὰ γεγραμμένας. 

Ἔλεγχος νϑ. Δοκεῖ λήϑην χεχτημένος. τοὺς ἅπαντας ἴσως αὐτῷ 

ἀνοήτους εἶναι καὶ 00x οἶδεν ὅτι xav | μικρὸν ῥητὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ χκατα- 
λειφϑῆῇ, ἔλεγχον ποιεῖται xol πολλῶν ἕχαστον ῥητῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

παρακοπέντοων. οὐδὲν τοίνυν κωλύσει τὸν βουλόμενον ἀντιπαρα- 
ϑεῖναι ταύταις ταῖς παραχξδχομμέναις μαρτυρίαις τὰ παρ᾽ αὐτοῦ 

ὁμολογηϑέντα. δειχϑήσεται. γὰρ σύμφωνα orta τούτοις τοῖς ὑπ᾽ 

ἐκείνου περικοπεῖσιν x ἐν οἷς ἔλεγεν. ὁ “Αβραὰμ μετὰ τὴν τελευτήν, 

16 ὅτι »ἔχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας, ἀκουσάτωσαν αὐτῶν«. ἃ 

ἔλεγον γὰρ oí προφῆται xci Μωυσῆς, ἐκ ϑεοῦ πατρὸς nv καὶ ἐξ αὐ- 

τοῦ τοῦ κυρίου υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἃ ἔδει γε- 
γραμμένα ὄντα πληροῦσϑαι. 

Σχόλιον &. υΣυνελάλησε τοῖς στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτὸν πα- 
20 ραδῷ avroice. 

” art = - 

Βλεγχος ἔξ. Ὦ φρενοβλάβεια τοῦ Magxiwvog. »συνελάλησενε, τίς 
2 πον 2x1 URN \ 5 2 > 2 c \ π᾿ 
ἀλλ᾽ ἡ Ιουδας; To τί ποιῆσαι ἀλλ N παραδοῦναι τον σωτῆρα; παρα- 
διδομένου δὲ τοῦ σωτῆρος οὐχέτι δόχησις ὁ παραδιδόμενος, ἀλλὰ 

ἀλήϑεια. εἰ γὰρ πνεῦμα ἢν μόνον, nenn ἀνθρώποις οὐ magedi- 

doro: ἀλλὰ ἄνϑρωπος ὧν ὑπὸ ἁφὴν γέγονεν, σάρκα (Te) ἐνδυσάμενος εἰς 
- 2 , 2 , \ χεῖρας ἀνθρωπίνης φύσεως Eavrov ἑκὼν παρεδίδου. ταἀναντία δὲ 

ς 2 , N \ x , ’ 

ἑαυτοῖς ὑπὸ ἀνοίας φϑέγγονται. xal γὰρ καί ποτε διαλεγόμενος τισι 
= > = = = 5 ς - 2 

τῶν αὐτοῦ ucOn ro» Maoxımvıory τινι καὶ λέγων ὡς Ev τῷ svay- 

1 Luk. 21, 18 — 5 Luk. 21, 21} — 15 Luk. 16, 29 — 19 Luk. 22, 4 

M  1fvgl 8. 11ὅ, 14f  5—7 vgl. S. 115, 16—18 191 edis 8. 116, 19 

9 in V kein Anzeichen einer Lücke; in M 3—4 Linien freigelassen 6 τὸ 

ἐπιφερόμενον ἃ. « ἐν τῷ δητῷ > BIST 7 πάντα Ss 110, 18 <= VM 

8 ἰσως *] toovs VM 9 (CM μικρὸν, die Zahlen drüber V corr 9f xara- 

ληφϑῆ M. 10 ποιεῖται + πόσω μᾶλλον M nachgetragen Veorr  ἕχαστον ge- 

tilgt Veorr « M 14 » (rà περιλειφϑέντα) * | 0 V | μετὰ τὴν τελευτήν 

vgl 8.143,9 |. 18 ὅτι ἢ τὸ VM 19 vor τὸ πῶς + xol S. 115, 19 
24} παρεδίδετο, o drüber Veorr 25 ἄνθρωπος ἢ 9600 VM | (re) * T δια- 

λεγόμενοι M 
105 
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148 Epiphanius 

γελίῳ ἔχει ὅτι παρέλαβεν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον πειρασϑῆ- 
ναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ὅτι πῶς ἠδύνατο (0) Σατα- 
νᾶς | τὸν ὄντα ϑεὸν xal μείζονα αὐτοῦ ὑπάρχοντα καὶ κύριον αὐτοῦ 
(ὡς ὑμεῖς λέγετε) πειράσαι, τὸν Ἰησοῦν τὸν αὐτοῦ δεσπότην; ἐγὼ δὲ 
ἐν τῇ τοῦ ϑεοῦ βοηϑείᾳ ἐξ ὑπογύου λαβὼν σύνεσιν ἀπεχρινάμην 
αὐτῷ λέγων" οὐ πιστεύετε ὅτι ἐσταυρώϑη ὁ Χριστός; ὁ δὲ ἔφη" ναί, 

καὶ οὐχ ἠρνήσᾶτο. τίνες οὖν αὐτὸν ἐσταύρωσαν; ὁ δὲ ἔφη" ἄνϑρω- 
ποι. εἶτα ἔφην αὐτῷ᾽ τίς δυνατώτερος, ἄνϑρωποι ἢ ὁ διάβολος; ὁ 
δὲ | ἔφη" ὁ διάβολος. ὅτε δὲ τοῦτο εἶπεν, ἀπεχρινάμην᾽ εἰ ὁ διάβολος 

ἰσχυρότερος ἀνϑρώπων ὑπάρχει, ἄνϑρωποι δὲ οἱ ἀσϑενέστεροι Χρι- 
στὸν ἐσταύρωσαν, οὐ ϑαῦμα εἰ xal ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἐπειράσϑη. 
πάντα γὰρ ϑέλων xoi οὐ μετὰ ἀνάγχης ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτὸν δέδωκεν 
ὁ Χριστός, πάσχων ἐν ἀληϑείᾳ, οὐ κατὰ ἀσϑέγνειαν ἀλλὰ κατὰ προ- 
αἰρεσιν, εἰς ὑπογραμμμὸν ἡμῶν καὶ τὰ πρὸς τὸν διάβολον [καὶ] εἰς 
σωτηρίαν ἡμῶν ἐν τῷ πάϑει τοῦ σταυροῦ x, elc κατάχρισιν ἁμαρτίας 
καὶ ἀϑέτησιν τοῦ ϑανάτου. 

Σχόλιον $a. »Kol εἶπεν τῷ Πέτρῳ καὶ τοῖς λοιποῖς" ἀπελ- 

ϑόντες ἑτοιμάσατε ἵνα φάγωμεν τὸ Πάσχακ«. ᾿ 

Ἔλεγχος ξα. ΜΝέφος βελῶν κατὰ σοῦ ἐν μιᾷ μαρτυρίᾳ τὸ ῥητὸν 
περιέχει, ὦ Μαρκίων. εἰ γὰρ προστάσσει ἑτοιμάζεσϑαι αὐτῷ φαγεῖν 
τὸ Πάσχα, Πάσχα δὲ πρὸ τοῦ παϑεῖν τὸν Χριστὸν ἐπετελεῖτο, πάν- 
τῶς ὅτι ἀπὸ νόμου τὴν σύστασιν εἶχεν. κατὰ νόμον δὲ τοῦ Χριστοῦ 
πολιτευομένου σαφὲς ἢν ὅτι οὐ νόμον ἦλϑεν καταλῦσαι, ἀλλὰ πλη- 
ρῶσαι. εἰ δὲ νόμον βασιλεὺς οὐ καταλύει, οὐκ ἀκαϑοσίωτος ἡ ἐν τῷ 
νόμῳ διάταξις οὐδὲ τῷ βασιλεῖ ἀπειρημένη. εὐχαϑοσιώτου de ὄντος 
τοῦ νόμου καὶ τῆς διατάξεως ὁμολογουμένης, εἴ τι προσϑείη βασιλεὺς 
τῇ διατάξει ἐπὶ μείζονι δωρεᾷ, κατ᾽ ἐξουσίαν ἡ φαιδρότης γίνεται 
τῆς προσϑηκης. ἑγὸς δὲ xoi τοῦ αὐτοῦ τῆς νομοϑεσίας οὔσης 

καὶ τῆς κατὰ προσϑήχην δωρεᾶς, παντί τῳ δῆλόν ἐστι καὶ σαφὲς ὡς 
00% ἐναντιοῦται τῷ νόμῳ ὁ τὴν προσϑήκην ποιησάμενος. ἀποδέ- 
δειχται τοίνυν 00x ἐναντία τις οὐϊσα ἡ παλαιὰ διαϑήκη τοῦ εὐαγγε- 

1f vgl. Matth. 4,1 — 17 Luk. 99, 8 — 98 vgl. Matth. 5, 17 

M — 17f vgl. S. 115, 20f 

9 (0)* 6 öl nachgetragen Veorr 8 ἄνϑρωποι ἄνθρωπος VM 10 oi 

oben hinein Veorr 13 πάσχων Pet.) πάσχειν V M 14 τὰ oben hinein Veorr | 

[καὶ] * — 18 κ (dvanınoav)* 591 πάντοο M 24 oix ἀκαϑοσίωτος] οὐχαϑο- 

σίωτος M 96 εἶ τι auf Rasur Veorr 
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λίου οὐδὲ τῆς τῶν προφητῶν ἀκολουϑίας. κατὰ σαυτοῦ δέ, ὦ Μαρ- 

κίων, ἐπήγαγες πολυτρόπως τὸν ἔλεγχον, μᾶλλον δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ἀληϑείας ἀναγκαζόμενος. Πάσχα γὰρ τὸ παλαιὸν οὐδὲν nv ἀλλὰ 

προβάτου ϑῦμα καὶ κρεῶν ἐδωδή, ἐμψύχου TE μετάληψις μετὰ ἀζύ- 

OP: καὶ τίς = ἠνάγκασεν μὴ ἀφανίσαι τέλεον τὸν χατὰ σοῦ ἔλεγχον 

ἢ (ὡς εἶπον) αὐτὴ ἡ ἀλήϑεια; | ἣν γὰρ σὺ βδελύττῃ σαρχοφαγίαν, 0 
E Ἰησοῦς μετὰ τῶν ξαυτοῦ μαϑητῶν Be Bocoxev, ἐπιτελῶν τὸ 

Πάσχα τὸ κατὰ νόμον. xal μὴ λέγε ὅτι ὃ ἔμελλε μυστήριον ἐπι- 

τελεῖν, τοῦτο προωνόμαζε λέγων" ϑέλω μεϑ᾽ ὑμῶν φαγεῖν τὸ Πάσχα. 
ἵνα γὰρ κατὰ πάντα τρόπον καταισχύνῃ σε ἡ ἀλήϑεια, οὐχ iv τῇ 
ἀρχῇ ποιεῖ τὸ μυστήριον, ἵνα μὴ ἀρνήσῃ, ἀλλὰ φησι" μετὰ τὸ δει- 
πνῆσαι λαβὼν τάδε καὶ τάδε, [xoi] εἶπεν, τοῦτό ἐστι vaÓs καὶ τάδε, 

καὶ οὐκ εἴασεν οὐζϑένα) τόπον τῇ δαᾳδιουργίᾳ. ἔδειξε γὰρ ὅτι μετὰ 
τὸ βεβρωχέναι τὸ Πάσχα τὸ χατὰ τοὺς Ἰουδαίους τουτέστιν μετὰ τὸ 

δειπνῆσαι, ἧκεν ἐπὶ τὸ cum 

Σχόλιον ξβ. »Kal aveneoe καὶ ol δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ, 
καὶ εἶπεν" ἐπιϑυμίᾳ ἐπεϑύμησα τοῦτο τὸ Πάσχα φαγεῖν μεϑ᾽ ὑμῶν 

πρὸ τοῦ us παϑεῖνκ«. 

Ἔλεγχος 88. ᾿Δἀνέπεσεν ὃ σωτήρ, ὦ Μαρχίων, καὶ οἱ δώδεκα 
ἀπόστολοι μετ᾽ αὐτοῦ. εἰ ἀνέπεσε καὶ συνανέπεσον, οὐ δύναται μία 
λέξις τὴν σημασίαν ἔχειν ἑτέραν xol ἑτέραν, xav τὲ τῇ ἀξίᾳ καὶ τῷ 
τρόπῳ ἔχοι τὴν διαφοράν. ἢ γὰρ δώσεις καὶ τοὺς δώδεκα δοκήσϑι 
ἀναπεπτωκέναι ἢ καὶ αὐτὸν ἀληϑείᾳ σάρκα ἔχοντα ἀληϑινῶς ἀνα- 
πεπτοωκέργαι. χαί »ἐπιϑυμίᾳ ἐπεϑύμησα τοῦτο τὸ Πάσχα φαγεῖν 
uso! ὑμῶν πρὸ τοῦ us παϑεῖνε, ἵνα δείξῃ Πάσχα πρὸ τοῦ πάϑους 
αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ προτυπούμενον xci γινόμενον τὸ βέβαιον αὐτοῦ 
τοῦ πάϑους xai ἐντελέστερον προσχαλούμενον᾽ καὶ ὑποδεικνύων, Oc 
καὶ ὃ ἅγιος ἀπόστολός φησι (ott) »παιδαγωγὸς ἡμῖν γέγονεν 0 νόμος 

11 vgl. Luk. 99, 198 I Kor. 11, 248 — 16 Luk. 99, 148 — 98 Gal. 3, 24 

M 1—5 u. 6—15 Concil. Nymphaeae hab. Mansi XXIII 308 B (Lemma: Idem 

eodem. contra Marcionitas in redargutione L.X V de littera evangelit, quae redar- 

gutio sie incip: Nubem sagittarum contra te) 16—18 vgl. S. 115, 22—24 

1 σαυτοῦ ó$ aus σοῦ τοῦδε Veorr 3 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ M Veor 4 ἐμψύχων M 

12 [χαὶ] *, < Cone. Nymph. 13 ov(óévo) ἢ, < Conc. Nymph. 14 τουτέστιν) 

et Conc. Nymph. 20 συνανέπεσον, ovv vorn angeflickt Ver 21 ἑτέραν xol 

ἑτέραν, v beidemale angeflickt u. hinter zweitem ἑτέραν Rasur v. 6—7 Buchst. V corr; 

lies vielleicht ἑτέρᾳ χαὶ ἑτέρᾳ ληπτέαν * 26 [γινόμενον] ἡ * 27 ὑπο- 

δεικνύοι! !ν, o aus ὦ V corr 28 (Ori) * | 

) 6628 
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εἰς Χριστόν«. εἰ δὲ παιδαγωγὸς 0 νόμος εἰς Χριστόν, οὐκ ἀλλότριος 
Χριστοῦ ὁ νόμος. 

Σχόλιον &y. Παρέχοψε τό »λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μὴ φάγω αὐτὸ7ΛΠῤΠΠῆ 
ἀπάρτι, ἕως ἂν πληρωϑῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦκ«. | | un | 

"EA £706 &y. Τοῦτο περιεῖλεν acci ἐρρᾳδιούργησεν, ἵνα δῆϑεν μὴ ἃ 
ποιήσῃ iv βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ βρωτὰ ἢ xova' οὐχ εἰδὼς Ó κτηνώδης 
ὅτι ἀντιμίμημα τῶν ἐπιγείων δύναται εἶναι πνευματικὰ καὶ ἐπουράνια, 
μεταλαμβανόμενα ec ἡμεῖς ovx οἴδαμεν᾽ μαρτυρεῖ γὰρ πάλιν ὁ σωτὴρ b 
καὶ λέγει ὅτι γκαϑήσεσϑε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου, ἐσϑίοντες καὶ πίνον- 

τες ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶνκ. ἢ παρέκοψε πάλιν ταῦτα, ἵνα e 

Inden ποιήσῃ τὰ ὃν τῷ νόμῳ μὴ ἔχοντα τόπον ἐν τῇ Bau τῶν 

οὐρανῶν. πόϑεν oov Ἠλίας xai Μωυσῆς ὥφϑησαν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ 

ὄρει ἐν δόξῃ; ἀλλ᾽ οὐδὲν δυνήσεταί τις πρὸς τὴν ἀλήϑειαν. Ó 630 

Σχόλιον ἐδ. Παρέκοψε TO »0TE ἀπέστειλα ὑμᾶς, μή τινος vOTE- 
ρήσατε; « χαὶ τὰ ἑξῆς διὰ τό »xcl τοῦτο τὸ mo δεῖ τελεσϑῆ- 
ναι, τό" xal μετὰ ἀνόμων OPER ONE 

Ἔλεγχος ξδ. Κἂν παραχόψῃς τὰ ῥήματα, ἀπὸ τοῦ ἔργου φαί- 

γονται αὐτῶν οἱ τόποι, προάγοντος τοῦ νόμου καὶ προχηρυττόντων 
τῶν προφητῶν xoi κυρίου πληροῦντος. 

Σχόλιον ξε. »᾿Δπεσπάσϑη ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίϑου βολὴν καὶ ϑεὶς 
τὰ γόνατα προσηύχετοκ«. 

Ἔλεγχος ξε. Occ τὰ γόνατα ὁρατῶς ἔϑηκχε καὶ αἰσϑητῶς ἐπε- ἃ 
τέλεσεν. εἰ δὲ αἰσϑητῶς, κατὰ τὸ εἶδος κ τὸ ἔργον ἐποίησε τῆς γονυ- 
κλισίας" οὐκ ἄρα ἄνευ σαρχὸς ἐνεδήμησεν 0 μονογενής. αὐτῷ y b 
»χάμψει πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων xci καταχϑονίωνς«, ἐπου- 
ραγίων πνευματιχῶς, ἐπιγείων αἰσϑητῶς, καταχϑονίων τῷ ἰδίῳ εἴδει. 
ὧδε δὲ τὰ πάντα ἐν ἀληϑείᾳ ἐπετέλει, ὁρώμενος καὶ ὑπὸ ἁφὴν τοῖς 
μαϑηταῖς εὑρισκόμενος καὶ μὴ φαντάζων. 

Σχόλιον &. » Καὶ ἤγγισε καταφιλῆσαι αὐτὸν Ἰούδας καὶ sizev«. | D357 

3 Luk. 22,16 — 9 Agraphon vgl. Matth. 19, 28 Luk. 22,30 — 13 vgl. ΠΟΥ. 

18,8 — 14 Luk. 22, 35.37 — 20 Luk. 22,41 — 25 Phil. 2,10 — 29 Luk. 22, 47f 

M δὲ vgl S. 110, 25f 14-16 vgl. S. 116, 1-3 — 90f vgl. S. 116, 4f 
vgl. S. 116, 6 

3 200.8. 115595] «VM. ELO» SE 5, 265 ἐραδιούργησεν, o oben 

drüber V eorr 4 ἀντιμίμημα, ἀντι vorn zugesetzt V corr 9 χαϑίσεσϑε V M. 

28 εἰ δὲ] ἡ δὲ M | κα (ἀνθρώπινον) * 26 πνευματιχῶς *] πνευματιχῶν V M | 

αἰσϑητῶς ἢ αἰσϑητῶν V M 98 φαντάζων Corn. φαντάζου VM 99 Ἰούδας 

«S. 116,6 
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Ἔλεγχος ἔς. Ἤγγισε σαρκὶ ὄντι δεσπότῃ καὶ ϑεῷ σῶμα λαβόντι, 

καταφιλῆσαι ἀληϑινὰ χείλη καὶ οὐ δοκήσει ὄντα καὶ φαντάζοντα. 

Σχόλιον &&. Παρέχοψεν ὃ ἐποίησε Πέτρος, 0ve ἐπάταξε καὶ ἀφεί- 

λετο τὸ οὖς τοῦ δούλου τοῦ ἀρχιξρέος. | P346 

Ἔλεγχος 86. Δοχῶν eis τιμὴν Πέτρου ὁ ἀπατεὼν κρύπτειν τὸ ἃ 
ἐν ἀληϑείᾳ γενόμενον τῆς δοξολογίας τοῦ σωτῆρος τὸ ῥητὸν τεμών, 
ἀπέχρυψεν. ἀλλὰ οὐδὲν ὠφελήσει" κἂν τε γὰρ αὐτὸς ἀποχόψῃ, ἡμεῖς b 

οἴδαμεν τὰ ϑεοσήμεια. μετὰ γὰρ τὸ ἀποκόψαι τὸ ὁτίον ὁ κύριος 
πάλιν λαβὼν ἰάσατο, ἵνα ἀποδειχϑῇ ὅτι ϑεός ἐστι καὶ ϑεοῦ ἔργον 

ἐπετέλεσεν. | 

Σ,χόλιον £g. γΟἱ συνέχοντες ἐνέπαιζον δέροντες xoi τύπτοντες 

καὶ λέγοντες" προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 

Ἔλεγχος ἕξη. Ὅτι τὸ συνέχοντες καὶ τὸ ἐνέπαιζον καὶ τὸ δεῖραι 
καὶ τὸ τύψαι χαὶ τὸ προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας σε, τοῦτο οὐ 
δόκησις ἦν, ἀλλὰ ἁφῆς ἐστι σωματικῆς καὶ ἐνσάρχου ὑποστάσεως δη- 
λωτικόν, καὶ παντί τῳ δῆλόν ἐστι, x&v vs σὺ τυφλωϑείς, Παρχίων, 
μὴ ϑέλοις ὁμολογεῖν τὴν ἐναργῆ ϑεοῦ ἀλήϑειαν. | . 0032 

Σχόλιον &9. Προσέϑετο μετὰ τό »τοῦτον ηὕραμεν διαστρέ- 
φοντα τὸ ἔϑνοςς »xoi καταλύοντα τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήταες. 

Ἔλεγχος &0. Πόϑεν οὐ φωραϑήσῃ, πόϑεν 00% ἐλεγχϑήσῃ, δια- ἃ 

στρέφων τὴν ὁδὸν κυρίου; ὅταν γὰρ ἐνταῦϑα προσϑείης τὸ μὴ γε- 
γραμμένον, συκοφαντῶν σεαυτὸν --- οὐγὰρ ἂν εἴποιμι τὸν κύριον — (καὶ 
λέγων ὅτι τοῦτον ηὕραμεν καταλύοντα. τὸν νόμον xoi τοὺς προφή- 

τας, τὸ ἀντίζυγον τούτου ἐλέγξει σε, © ματαιόπονε, αὐτοῦ τοῦ σω- 

τῆρος λέγοντος »oUx ἦλϑον καταλῦσαι τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας, 

ἀλλὰ πληρῶσαι«κ. οὐ δύναται τοίνυν ὁ αὐτὸς (0) λέγων »οὐκ ἦλϑον b 
καταλῦσαι. διὰ τὸ καταλύειν  χατηγορεῖσϑαι. οὐ γὰρ εἶχεν οὕτως Ὁ 3868 
τὸ δητόν, ἀλλά" νηύρομεν τοῦτον διαστρέφοντα τὸν λαόν, λέγοντα 
ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα«. 

3 Luk. 29, 50 — 11 Luk. 29, 03f — 18 Luk. 23, 2 — 20f vgl. Act. 13, 10 

— 25 Matth. 5, 17 

M  3fvgl S. 116,78 ΤΠ vgl S. 116, Of. 18 vgl. S. 116, 11: 

9 0] τὸ S. 116,7 | ἀφεῖλε M 4 τοῦ δούλου τοῦ ἀρχιερέως < S. 116, 8 

12 x«i « S. 116, 9 15 vor σωματικῆς + x«i V 15 δηλοτιχὸν M 16 xoi 

gelilgb Vcorr | τυφϑεὶς M 18 τό *] τοῦτο VM ebenso S. 116, 11 99 (xai) * 

26 (6) * | 
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Σχόλιον o. Προσϑήκη μετὰ τὸ »κελεύοντα φόρους μὴ dovvaıs- 
»χαὶ ἀποστρέφοντα τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνακ«. 

λεγχος 9. Τίς αὐτῷ χρημνὸν περιποιεῖ, πληρῶν τὸ γεγραμ- ἃ 
μένον, τό" »0 ξαυτῷ πονηρὺς τίνι ἀγαϑὸς ἔσται; πάσης γὰρ τόλμης 

5 καὶ πονηρίας ὑπόδειγμά ἐστι καὶ κινδυνώδους ὁδοιπορίας τὸ τὰ μὲν 
TODA μμένα παρακόπτειν, ἃ δὲ μὴ γέγραπται προστιϑέναι, μάλιστα 
ἐν εὐαγγεϊλίῳ ἀκαταλύτῳ ὄντι eis τοὺς. αἰῶνας. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ τῆς b P347 

προσϑήχης οὔτε τόπον ἔχει. οὔτε αἴνιγμα. 0) γὰρ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς 
γυναῖχας ἢ τέκνα" αὐτὸς γὰρ ἔφη »τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρας 

10 χαί »& ὁ ϑεὸς συνέζευξεν, ἄνϑρωπος μὴ χωριζέτως. ἀλλὰ κἂν εἴπῃ e 
»ἐὰν μή τις καταλείψῃ πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς καὶ γυναῖκα 
καὶ τέχνα καὶ τὰ EEG, οὐχ ἔστι μου μαϑητήες, οὐχ ἵνα μισῶμεν πα- 
τέρας, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ὑπαγώμεϑα πατέρων καὶ μητέρων ἐπιταγῇ x ἕτέ- 
ρας πίστβως ἢ τρόπῳ παρὰ τὴν τοῦ σωτῆρος διδασκαλίαν. 

15 Σχόλιον oa. » Καὶ ἐλϑόντες εἰς τόπον λεγόμενον Κρανίου τόπος 
ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐσκοτίσϑ' ἢ 
ὁ ?]AtOC«. 

Ἔλεγχος o8 oa. Δόξα τῷ ἐλεήμονι ϑεῷ, τῷ συνδήσαντί σου τὰ ἃ 
ἅρματα, e Φαραὼ Magxiov, καὶ βουλομένου σου ἀποδρᾶσαι χατα- 

90 ποντώσαντι αὐτὰ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. προφασιζόμενος γὰρ τὰ πᾶντα οὐχ 

ἕξεις ἐνταῦϑα οὐδεμίαν πρόφασιν. ὁ γὰρ ur σάρχα ἔχων οὔτε σταυ- 
ρωϑῆναι δύναται. πῶς οὐκ ἔφυγες τὸ μέγα τοῦτο δητόν; πῶς 00x b 
ἐπεχείρησας χρύψαι τὴν μεγάλην ταύτην πραγματείαν, τὴν λύσασάν 0634 
σου πᾶσαν τὴν ἐξ ἀρχῆς μεμηχανημένην κακοτροπίαν; εἶ γὰρ ὅλως € 

25 ἐσταυρώϑη, πῶς οὐ βλέπεις τὸν ἐσταυρωμένον ἁφὴν ἔχοντα καὶ 
ἥλοις | τὰς χεῖρας πηγνύμενον καὶ πόδας; οὐκ ἂν δὲ ἠδύνατο δόκησις D359 
τοῦτο εἶναι N φάντασμα, ος σὺ λέγεις, ἀλλὰ σῶμα ἀληϑῶς, 0 ἐχ 

Μαρίας εἴληφεν ὁ κύριος (σάρκα φύσει τὴν ἡμετέραν καὶ ὀστέα καὶ 
τὰ ἄλλα), ἐπειδὴ ὁμολογεῖται καὶ παρὰ σοὶ σταυρῷ προσπαγεὶς ὁ 

80 χύριος. 

1 Luk. 23,2 — 4 Sir. 14,5 — 9 Matth. 15,4 — 10 Matth. 19,6 — 11 Luk. 

14, 26 — 15 Luk. 23, 33a. 34b. 44 — 18f vgl. Ex. (14, 25) 15, 4f 

NEM lf vgl. S. 110. 137° 15-17 τοῖς S. 116, 15f- 

μετὰ S. 110, 13] « V M 2 xait S. 116, 13] τὸ M τὸ auf Rasur V corr 

4 ὃ oben drüber Vcorr 18 ἐπιταγῇ Dind. Öh.] ἐπιταγὴν VM | * etwa (eis τὸ 

ἀχολουϑεῖν διδαχῆ) * 16 αὐτοῦ < S. 110,10. 19 χαταποντώσαντι ἢ] xace- 

πόντωσεν VM 94 cvy <M 26 ἥλους M. 
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Σχόλιον od. Παρέχοψε τό »σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ àv τῷ πα- 
ραδείσῳωκ«. 

Ἔλεγχος of. Καλῶς τοῦτο καὶ ἁρμοδίως xagéxowac, ὦ Mao- 

κίων" ἀπῆρες γὰρ ἀπὸ σεαυτοῦ τὴν sloodov τοῦ παραδείσου. οὔτε 
5 γὰρ σὺ εἰσελεύσῃ οὔτε τοὺς σὺν σοὶ ἐάσεις. φύσει γὰρ τῷ ὄντι μι- 

σοῦσι τὸ ἀγαϑὸν οἱ πλανῶντες καὶ πεπλανημένοι. 
“Φχόλιον oy. »Καὶ φωνήσας φωνῇ ueyaAmg ἐξέπνευσεν. 

Ἔλεγχος oy. Ei ἐξέπνδυσεν, o Maoxiov, καὶ φωνὴν μεγάλην 

ἀπέδωχεν, πόϑεν ἐξέπνεεν ἢ τί τὸ ἐχπνέον; δῆλον δὲ ἐστι, κἂν σὺ 

30 μὴ λέγῃς" ψυχὴ σὺν τῇ ϑεότητι ἀπὸ σώματος ἐχπορευϑεῖσα, τοῦ σώ- 
ματος ἄπνου μείναντος, ὡς ve N ἀλήϑεια. 

Σχόλιον οὗ. » Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ χαϑελὼν τὸ σῶμα 
ἐνετύλιξε σινδόνι καὶ ἔϑηκεν ἐν μνήματι λαξευτῷκ«. 

Ἔλεγχος οὗ. Εἰ τὸ καϑελὼν καὶ ἐντυλίξας καὶ τὸ ϑεῖναι ἐν 

. 15 μνήματι λαξευτῷ οὐ πείϑει σέ, ὦ Magxiov, τίς σου ἠλιϑιώτερος; τί 
δὲ ἄλλο σαφέστερον ἡ γραφὴ εἶχεν δεῖξαι, ὁπότε καὶ τὸ μνῆμα καὶ 
τὸν τόπον καὶ τὸ εἶδος ἔδειξε καὶ τοῦ σώματος τὴν ϑέσιν τὴν τριή- 
usoov xci τὸ εἴλημα τῆς σινδόνος, ἵνα δείξῃ τὴν πᾶσαν ἀλήϑειαν; 

τ Σχόλιον 08. »Kol ὑποστρέψασαι αἱ γυναῖχες ἡσύχασαν τὸ σαβ- 
20 βατον κατὰ τὸν vouov«. 

Ἔλεγχος 08. Πόϑεν ὑπέστρεψαν αἱ γυναῖκες; διὰ τί δὲ καὶ τὸ 
ἡσύχασαν γέγραπται, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ἢ γραφὴ τὴν αὐτῶν μαρτυρίαν, 

&A£yyovoar σου τὴν ἄνοιαν, ὦ Ὠαρχίων; ἰδοὺ γὰρ καὶ γυναῖκες μαρ- 

τυροῦσι καὶ ἀπόστολοι καὶ ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἄγγελοι καὶ Ἰωσήφ, ὁ φη- 

25 λαφητὸν orroc σῶμα καϑελὼν καὶ ἐνειλήσας. τίς δὲ κοσμήσει τὸν 
αὐτοχκαταχρίτως ξαυτὸν διαστρέφοντα ὡς ἔστι γεγραμμένον. 

Σχόλιεον oc. »Einav οἱ ἐν ἐσϑῆτι λαμπρᾷ" τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα 
μετὰ τῶν »εχρῶν: ἠγέρϑη, μνήσϑητε ὅσα ἐλάλησεν ἔτι ὧν μεϑ' 
ὑμῶν, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παϑεῖν καὶ παραδοϑῆναικ. 

1 Luk.93,43 — 4f vgl. Matth. 23, 13 — 7 Luk. 23,46 — 12 Luk. 23, 50. 53 
Eu: 23,56 258 vel Pred. 1, 15 (Tit. 3, 11) — 27 Luk. 94, 5—1 

τ: Po 17 7 vel. S. 116, 18 191 vel: S. 116, 10 191 vgl. 

S. 116, 21 27—29 vgl. S. 117, 1—3 

4 ἀπῆρες Ἢ ἐπῆρες VM ἐάσεις + (εἰσελϑεῖν) Ἐς 10 τοῦ angeflickt 

V eorr 12 xai S. 116, 19] — VM 18 σινδόνι < S. 116, 20; am Rande nach- 

getragen V corr 15 ἠλιϑώτεροςω VM 18 εἰλημμα, zweites u durchgestrichen 

Veorr εἴλημμα M 19 αἱ γυναῖχες < S. 116, 21 928 μεϑ᾽ ὑμῶν — S. 117,2 ; 

am Rande nachgetragen V corr 29 vor παϑεῖν + πολλὰ V M, < 8.117, 8 vgl. 

S 154, 8 

b D360 

00630 
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—— x € ’ ἷ ’ [07 , 3 

Ἔλεγχος 0c. Οὐδὲ οὗτοί σε πείϑουσιν οἱ ayıoı ἄγγελοι, ὦ Mag- a 
κίων, ὁμολογοῦντες μὲν αὐτὸν τὸ τριήμερον μεταξὺ νεχρῶν γεγενῆ- 
σϑαι, ζῶντα δὲ λοιπὸν καὶ οὐκέτι νεκρόν, ἀεὶ μὲν ζῶντα ἐν τῇ ϑεό- 
vit. καὶ μηδ᾽ ὅλως νεχρωϑέντα, νεχρωϑέντα δὲ κατὰ σάρχα τὸ 

τριήμερον καὶ πάλιν ζῶντα. λέγουσι γὰρ αὐταῖς" »ἀνέστη, οὐκ ἔστιν 
dee. τὸ δὲ ἀνέστη τί ἐστιν, εἰ μὴ ὅτι καὶ ἐκοιμήϑη; σαφέστερον 
γὰρ αὐτὸ διηγοῦνται" »μνήσϑητε γάρ, φησίν, ὅτι ἔτι περιὼν ταῦτα 
ἔλεγεν ὑμῖν, ὅτι δεῖ παϑεῖν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπουκς. 

Σχόλιον o£. Παρέχοψε τὸ εἰρημένον πρὸς Κλεόπαν καὶ τὸν 

ἄλλον, ὅτε συνήντησεν αὐτοῖς, τὸ »0 ἀνόητοι xoi βραδεῖς τοῦ πι- 

στεύειν πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται" οὐχὶ ταῦτα ἔδει παϑεῖν;« 

καὶ ἀντὶ δὲ τοῦ »ἐφ᾽ οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆταις ἐποίησεν »ἐφ᾽ οἷς 
ἐλάλησα ὑμῖν«. ἐλέγχεται δὲ ὅτι »ὅτε ἔχλασε τὸν ἄρτον, ἠνοίχϑησαν 
αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόνς«. 

Ἔλεγχος o6. Πόϑεν ἡ κλάσις τοῦ ἄρτου ἐγένετο; λέγε, o Mag- 
κίων. ἀπὸ φαντασίας ἢ ἀπὸ σώματος ἐνεργοῦντος ὀγχηροῦ κατὰ 
ἀλήϑειαν; ἀναστὰς γὰρ ἐκ τῶν νεχρῶν àv αὐτῷ τῷ ἁγίῳ σώματι 
> 9 N 5 > x - > - , 

ἀνέστη ἐν ἀληϑείᾳ. ἐποίησας δέ, o Magoxiov, avri τοῦ »οὐ ταῦτα 
2 (Ὅν n»o V c - > m XN FU (AE AE £m 

ἔστιν ἃ ἐλάλησαν 0L προφήταις >00 ταῦτα fOTwP a ἐλάλησα, ὑμῖν; 

ei δὲ εἶπεν αὐτὸῖς »ἐλάλησα ὑμῖνς, πάντῃ | ἐγίνωσχον αὐτὸν ἂν ἀπὸ 

τοῦ λόγου τοῦ γἐλάλησα ὑμῖνς, πῶς 00V ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου λέγει 

»ἠνοίχϑησαν αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν καὶ ἄφαντος 
3) - - »! x , 2) - 8 

ἐγένετος; ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ ϑεῷ οντι xal μεταβάλλοντι αὑτοῦ TO 
- \ 4 πὸ ’ > -— 

σῶμα εἰς xvevuatuxov δεικνύναι μὲν αὐτὸ σῶμα ἀληϑινον, ἀφαντοῦ- 
. 9 > , ao , Ir , : \ \ 213 

σϑαι δὲ ors ἐβούλετο, ovi zavra αὐτῷ δυνατα. καὶ yoQ xoi λιο- 
2 , » - , a - 

σαῖος, προφήτης ὧν καὶ &x ϑεοῦ λαβὼν τὴν χάριν, ἤτησε παρὰ 9500 

9 Luk. 24, 6 — 9 Luk. 24, 25. 31 — 25 vgl. Matth. 19, 26 — 25f vgl. IIT Kón. 6,18 

M 9—14 vgl. S. 117, 4—9 15—17 Anastasius Sinaita Hodegos c. 13; 

Migne 89, 212 A 15—18 Laterankonzil von 649 Mansi XI 1105 A. (= Cone.); 
- ) er =, 

Lemma: Tod ἁγίου Enıyaviov Enıoxönov Kwroravriag τῆς Κύπρου éx τοῦ zovà 

“Μαρκίωνος ἐλέγχου χεφαλαίου 05 

2 coll], v wegradiert Veorr 12 δὲ 8.117,60] « VM | ἐποίησεν < S. 117, 7 

18 ἠνεώχϑησαν S. 117, 8 14 eure « S. 117,8 | | «btóv « S. 117, 9 

15 vor πόϑεν (bez. πῶς) + εἰπὲ Magziov, dafür Z.15f λέγε ὦ Μαρκίων < Anast. 

Sin. | πόϑεν] quomodo πῶς Conc. Anast. Sin. | perficitur γίνεται Conc. γέγονεν 

Anast. Sin. | λέγε < Conc. 16 per phantasiam χατὰ φαντασίαν Cone. ἐν φαν- 

τασίᾳ Anast. Sin. ἀπὸ «- Cone. Anast.Sin. 16f secundum veritatem. ἀληϑείᾳ 

Cone. 20 πᾶντι M. - 

P349 
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τοὺς αὐτὸν ξητοῦντας παταχϑῆναι ἀορασίᾳ, καὶ ἐπατάχϑησαν καὶ 

οὐκ ἔβλεπον αὐτὸν τοιοῦτον οντὰ οἷος ἢν. ἀλλὰ καὶ ὃν Σοδόμοις f 

τὴν ϑύραν τοῦ Aoc ἀπέχρυψαν οἱ ἄγγελοι καὶ 00x. ἔβλεπον αὐτὴν 

οἱ Σοδομῖται. μὴ καὶ ἡ ϑύρα τοῦ AOT δόκησις ἦν, o Μαρκίων; οὐχ 
ὑπολείπεται δὲ σοι ἀντιλογία οὐδεμία. ἔχλασε γὰρ τὸν ἄρτον σαφῶς 

καὶ διέδωκε τοῖς αὐτοῦ μαϑηταῖς.] 0638 

Σχόλιον og. »Ti τεταραγμένοι ἐστέ; ἴδετε τὰς χεῖράς μου xoi 
τοὺς πόδας μου, ὅτι πνεῦμα ὀστᾷ οὐκ ἔχει, καϑὼς ἐμὲ ϑεωρεῖτε 
ἔχοντας. 

Ἔλεγχος on. Τίς οὐκ ἂν καταγελάσῃ τοῦ λήρου, ἐν ἀφροσύνῃ a 
ἑαυτὸν καὶ ἑτέρων ψυχὰς χατασπάσαντος εἰς im; el μὲν γὰρ οὐχ 
ὡμολόγητο παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα, πιϑανὴ ἣν αὐτοῦ 1) πλάνη καὶ συγγνώ- 

μην εἶχον οἱ Ox αὐτοῦ ἠπατημένοι᾽ νῦν δὲ ἐπειδὴ € ἐχεῖνος ὡμολόγησε b 
καὶ οὐ περιῆρξ τὰ ῥητὰ ταῦτα, ἀναγινοσκουσι δὲ αὐτὰ καὶ οἱ 
αὐτοῦ, ἢ ἁμαρτία αὐτοῦ xol αὐτῶν μένει, καὶ ἀπαραίτητον. τὸ αὐ- 
τοῦ καὶ τὸ αὐτῶν πῦρ ἀναπολογήτοις οὔσι, σαφῶς τοῦ σωτῆρος δι- 
δάξαντος (orı) καὶ μετὰ ἀνάστασιν ὀστᾶ καὶ σάρκα ἔχει, ὡς αὐτὸς 
ἐμαρτύρησε λέγων »ος ἐμὲ ὁρᾶτε ἔχοντας. 

12. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν λειψάνων τῶν παρ᾽ αὐτῷ 12,1 
σῳζομένων ἐκ τοῦ εὐαγγελίου | ὑπόϑεσις τῆς ἡμῶν πεποιημένης du P350 
αὐτὸν πραγματείας, ὡς ye νομίζω ἱκανῶς ἐχούσης πρὸς ἀντίϑεσιν τῆς 
αὐτοῦ ἀπάτης. | ἐλεύσομαι δὲ καὶ εἰς τὰ ἑξῆς τῶν ἀποστολικῶν ῥητῶν 2 D362 
παρ αὐτῷ ἔτι σῳζομένων καὶ ÓU ἡμῶν πάλιν οὕτως ἀναλελεγμένων, 
ἐν πρώτοις δὲ ἡμῖν καὶ xa^ εἱρμὸν di 040v οὕτως προταχϑέντων (τῶν) 
ἀπὸ τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς" αὕτη γὰρ rap αὐτῷ πρώτη κεῖται. 
ἡμεῖς δὲ τὴν ἀναλογὴν τότε ἐποιησάμεϑα οὐχ og παρ᾽ αὐτῷ (κεῖται 8 
ἀλλὰ ὡς ἔχει τὸ ἀποστολιχόν, τὴν πρὸς Ῥωμαίους τάξαντες πρώτην᾽ 
Ode δὲ κατὰ τὸν αὐτοῦ χαραχτῆρα οὕτως παρατιϑέμεϑα. 

2f vgl. Gen. 19,11 — 5f frei wiedergegeben Laterankonzil von 649 Mansi XI 

1105A propterea et panem. confregit secundum veritatem. (διὸ καὶ τὸν ἄρτον ἔχλα- 

σεν ἕν ἀληϑείᾳ) — 7 Luk. 24, 38a. 39 — 15 vgl. Joh. 9, 41 

M — 7—9 vgl. S. 117, 108 

4f μου beidemale — S. 117, 10. 11 8 ὀστέα S. 117, 11; vgl. aber Z. 17 

10 καταγελάσεϊ, n oben drüber Vcorr 11 ovy, y auf Rasur Veorr 14 περιῆρε]) 

περιεῖλε Dind. 17 (0v) Dind. 90 vor ἡμῶν + (mag)? * 21 ὥς γε aus óc 

καὶ Veorr | ἐχούσης ἔχεν VM 23 παρ᾽ abtó[||, v wegradiert Ver 24 xai 

hineingeflickt Veorr | προσταχϑέντων M 24 (ta) * 26 (κεῖται * 
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(Ἀπὸ τῆς πρὸς Γαλᾶτας ἐπιστολῆς). ; 

Σχόλιον ἃ. »Madere ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 0001 
γὰρ ὑπὸ νόμον, ὑπὸ κατάραν εἰσίν" ὁ δὲ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν 
αὐτοῖος. 

5 Ἔλεγχος a. Τό »μάϑετε ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται« κατὰ a 
τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένα γραφῆς παλαιᾶς ἐστι δεικτικά, atıwa 
ἐστι παρὰ τοῦ ἀποστόλου εἰς ἡμετέραν ζωὴν x ἀπὸ τοῦ νόμου καὶ 
τῶν προφητῶν εἰρημένα περὶ καινῆς διαϑήκης καὶ σύζυγα ὄντα τῆς 
ἡμῶν ἐλπίδος. καὶ TO »ὑπὸ κατάραν clo(« φησὶν ὅτι ἐν τῷ νόμῳ b 

10 ἀπειλὴ ἐτύγχανε κατὰ τῆς τοῦ Adau παραχοῆς, ἕως ὅτε ἦλϑεν ὃ 
ἄνωϑεν ἐλϑὼν καὶ ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ Adau φυράματος σῶμα ἀμφιάσας 
μετέβαλε τὴν κατάραν εἰς εὐλογίαν. 

Σχόλιον B. » Ἐπικατάρατος πᾶς 0 κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου«. »ὁ δὲ 
&x τῆς ἐπαγγελίας, διὰ τῆς ἐλευϑέραςκ«. | Ö 640 

15 Ἔλεγχος β. Δεικνὺς πάλιν ὁ ἅγιος ἀπόστολος τὴν olxovouiav 
τῆς ἐνσάρχου παρουσίας καὶ τοῦ σταυροῦ ἐπὶ τῇ λύσει τῆς κατάρας 

γινομένην, ταύτην δὲ προγεγράφϑαι ἐν τῷ νόμῳ χαὶ πεπροφητεῦσϑαι 
(Oc) ἐσομένην, εἶτα τελεσϑεῖσαν ἐπὶ τῷ σωτῆρι, ἐπέδειξε σαφῶς ὅτι 

οὐκ ἀλλότριος ὃ νόμος τοῦ σωτῆρος. ἐπροφήτευσε γὰρ καὶ ἐμαρ- 
20 τύρησε τοῖς vx αὐτοῦ μέλλουσι γίνεσϑαι. | P351 

Σχόλιον γ. » Μαρτύρομαι δὲ πάλιν ὅτι ἄνϑρωπος περιτετμὴη- 
μένος ὀφειλέτης ἐστὶν 040v τον vouov πληρῶσαικ. | D 363 

"EA Ξ- To » > 2i , ἐσ , « 2) , c * 2 , 

tyxoc Y. To »ὀφειλέτης EoTiv« οὐχέτι ὡς περὶ ἀπειρημένου 
i] , - ς 

λέγει, ἀλλὰ περὶ βαρυτέρου φορτίου δυναμένου ἐλαφρυνϑῆναι, ἕνος 
* ar EY , EY , x - 

25 δὲ οντος δεσπότου, δυναμένου καὶ βαρύνειν καὶ ἐλαφρύνειν διὰ τῆς 
, - MI ^ - , 

προαιρέσεως τῶν μὴ παραιτησαμένων καταδέξασϑαι τὴν διὰ τῆς ya- 
> - A , > - , 

οίτος αὐτοῦ ἐν τῇ ἐνσαρχῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ σωτηρίαν. 

2 Gal. 3, 11b. 10a. 12b — 13 Gal. 3, 13b; 4, 28b — 21 Gal. 5, 3 

V M 2-4 vgl. S. 120, 7 187 vgl. 8. 190,92 218 vgl. S. 190, 11£ 

1 (ἀπὸ τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς) * 9 ὅτι ὁ] διότι, « 0 8.190,07 καὶ etwa 

{(μεταληφϑέντα ὡς) * 14 ἐλευϑερίας M α. S. 120, 10 17 ταύτην δὲ προγε- 

γράφϑαι Corn.] ταύτη δὲ προσγέγραπται VM | προπεφητεῦϑαι aus πεπροφη- 

τεῦσϑαι V corr προπεφητεῦσθαι M 18 (ὡς) * 19 προεφήτευσεν aus ἐπροφήτευσεν 

Veorr προεφήτευσε M 91f περιτετμημένος S. 120, 11] περιτεμνόμενος V M 

25 [δὲ] * 26 παραιτησαμένων] παραιτησαμένων φιλονιχησάντων, quiovi- 

κησάντων durchgestrichen Veorr nur παραιτησαμένων M 
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Σχόλιον ὃ. ᾿Αντὶ τοῦ »μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ « 
ἐποίησεν »δολοῖ«. 

Ἔλεγχος ὅ. Ἵνα μηδὲν ἀληϑὲς παρ᾽ αὐτῷ εὐρεϑείη, οὐδαμοῦ 
σχεδὸν ἄνευ ῥᾳδιουργίας ταῖς γραφαῖς προσενήνεχται. ἀλλὰ ἀπ᾿ αὐ- 
τῆς τῆς ἀχολουϑίας ἡ φανέρωσις τοῦ λόγου yivevat 5j γὰρ ζύμη τὸ 
εἶδος φυράματος ἔργον xai ἀπὸ τοῦ φυράματος τὸ ζυμοῦσϑαι, καὶ 
οὐχ ἂν ἐν τοῖς πρωτοτύποις τὸ εἶδος ἠφάᾶνιζεν ὁ συνετῶς τὴν παρα- 
βολὴν τοῦ αἰνίγματος ποιησάμενος. 

Σχόλιον ξ. »O γὰρ πᾶς νόμος ὑμῖν πεπλήρωται" ἀγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου Oc σεαυτόνκ«. | 

Ἔλεγχος ξ. Τίς ἔστι χρεία τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ νόμῳ χρῆσϑαι, 
εἰ ἀπηλλοτρίωτο ἡ καινὴ διαϑήχη τῆς παλαιᾶς νομοϑεσίας; ἀλλ᾽ ἵνα 
δείξῃ ὅτι τοῦ ἑνὸς ϑεοῦ αἱ δύο διαϑῆκαι καὶ ἡ συμφωνία (xarà) τὸ 
πληρωτιχὸν τοῦ νόμου διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ἰσορρόπος ἐν 
ταῖς δύο διαϑήκαις γνωρίζεται, τὸ τέλεζι)ον ἐργαζο μένης [τὸ] ἀγαϑόν, 
νόμου τελείωσιν εἶπεν εἶναι τὴν ἀγάπην. 

Σχόλιον τς. »Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρχός, τινὰ ἐστι 
πορνεία ἀχαϑαροαία ἀσέλγεια εἰδωλολατρεία φαρμακεία ἔχϑραι ἔρεις 
ζῆλοι ϑυμοὶ ἐριϑεῖαε διχοστασίαι αἱρέσεις φϑόνοι | μέϑαι κῶμοι; 
ἃ προλέγω ὑμῖν καϑὼς xal προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες 
βασιλείαν ϑεοῦ οὐ κληρονομήσουσινκ. 

"UAeyyoc ce 2 ϑαυμασίων μυστηρίων καὶ Du Um * | 9:500 
ὑποδειγμάτων. τῇ γὰρ σαρκὶ περιῆγε τὰ πᾶντα δεινά. ἡ σὰρξ δὲ 
οὐχ ἀεὶ ἣν, ἀλλὰ ev τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ τῆς χοσμοποιίας, τοῦ Adau πλα- 

σϑέντος, (Erevero) ἢ 0008° ἔχτοτε ἐσχε τὴν ἀρχήν, φημὶ (ἀπὸν τῆς 
πλάσεως, ἵνα δλεγχϑῶσιν οἱ λέγοντες ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς εἶναι τὸ καχόν. 

καὶ γὰρ οὔτε ἐξότε ἐπλάσϑη 7 σὰρξ ἥμαρτεν, ἵνα μὴ ὁ πλάστης αἴ- 

τιος νομισϑῇ ἁμαρτίας, πλάσας σάρκα ἁμαρτωλήν, οὔτε προῦπῆρχε 

τοῦ πλάσματος τὸ xaxor. μετὰ χρόνον | δὲ ἐν παρακοῇ ὁ Adau γε- 

1f Gal. 5, 9 — 9f Gal. 5, 14 — 17—21 Gal. 5, 19—21 

M 1f vgl 3. 1520, 13: 9f vgl 8. 120, 15f 17—21 vgl. S. 120, 17—21 

Bf (xavà) τὸ εἶδος * 7 συνετὸς M 12 εἰ ἀπηλλοτρίωτο, εἰ u. & auf 

Rasur Veorr 18 (xavó) * 15 τέλεζιδον Schmidt | ἐργαζομένης Dind.] ἐργα- 

Couévov VM | [τὸ] ἢ 18 εἰδωλολατρεία S. 120, 18] εἰδωλολατρεῖαι VM | 

φαρμαχεία S. 120, 18] φαρμαχεῖαι VM 19 φόνοι S. 190, 19 20 ἃ προλέγω 

ὑμῖν S. 120, 191] — VM 22 x ergünze etwa (17 πλάνῃ τοῦ ἀγύρτου τοῦ ἀπο- 

στόλου tot) * 25 (ἐγένετο) * | (ano)* 27 i hineingeflickt VM | πλά- 

στης] πλάσας M 99 τοῦ πλάσματος aus τὸ πλάσμα V eorr 

Ó 649 

a D364 

P 352 
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γονώς, (ὡς) ἔχων τὸ αὐτεξούσιον προαιρέσει ἰδίᾳ ep ἑαυτοῦ τὴν 
ἁμαρτίαν εἰς ἑαυτὸν διανοηϑ εὶς ἔπραξε, φημὶ δὲ τὴν ἀϑέτησιν τοῦ 
αὐτοῦ δεσπότου διὰ τῆς παραχοῆς ποιησάμενος. ποῦ τοίνυν jv τὸ 6 
κακόν, πρὶν ἢ τὴν σάρχα εἶναι; πῶς δὲ εὐθὺς πλασϑεῖσα οὐ τὸ κα- 

ὅ χὸν εἰργάσατο, ἀλλὰ χρόνῳ μετέπειτα; ἄρα γοῦν ἀνήρηται 0 περὶ τῆς 
xaxias ἀρχῆς λόγος. οὐ γὰρ δύναται, ἀρχαΐζειν, ἐπειδὴ ἐν τῇ σαρκὶ 
τῇ μεταγενεστέρᾳ τὸ γίνεσϑαι ἔχει ἡ κακία ἢ μὴ γίνεσϑαι καὶ οὔτε 

ἡ σὰρξ πάλιν ἀκληρονόμητός ἐστι τῶν ἐπουρανίων. καὶ μή τις ἃ 
λάβηται τοῦ ἁγίου ἀποστόλου εἰπόντος »σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν 

10 ϑεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν«κ. οὐ γὰρ πᾶσαν 000xa αἰτιᾶται. πῶς γὰρ 
αἰτιαϑήσεται σὰρξ 7) μὴ πράξασα τὰ προειρημένα; καὶ ἐξ ἑτέρων δὲ e 
ἀποδείξεων παραστήσω τὸ ζητούμενον. »τίς, γάρ φησιν, ἐγκαλέσει 
κατὰ ἐκλεχτῶν ϑεοῦ;« πῶς οὐ κληρονομήσει Μαρία ἡ ἁγία μετὰ σαρκὸς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 7) μὴ πορνεύσασα μὴ ἀσελγήσασα μὴ 

15 μοιχευϑεῖσα μηδέ τι τῶν ἀνηκέστων σαρχὸς ἔργων ἐργασαμένη, ἀλλὰ 
ἄχραντος μείνασα; οὐκ ἄρα τοίνυν περὶ σαρκὸς λέγει μὴ κληρονομεῖν f 
βασιλείαν οὐρανῶν, ἀλλὰ περὶ σαρχικῶν ἀνθρώπων τῶν τὰ φαῦλα 
διὰ τῆς σαρκὸς πραττόντων, ‚arınd ἐστι πορνεία, εἰδωλολατρεία καὶ 
τὰ τούτοις ὅμοια. καὶ ἐξ ἅπαντος ἐλήλεγκταί σου ἢ σχευωρία, Og 

20 Magxior πεπλανημένε, τῆς | ἀληϑείας πάντῃ προλαβούσης καὶ τὸ D365 
στερεὸν τοῦ κηρύγματος τῆς ζωῆς ἀσφαλιζομένης. 

Σχόλιον ζ. »Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς 
παϑήμασι καὶ ταῖς ἐπιϑυμίαιες. 

Ἔλεγχος Σ. Εἰ ἐσταύρωσαν καὶ τὴν σάρχα οἱ τοῦ Χριστοῦ, ὦ a 
25 Μαρκίων, δῆλον οὖν ὅτι οἱ τοῦ Χριστοῦ δοῦλοι σὺν ταῖς ἐπιϑυμίαις 

καὶ τοῖς παϑήμασι χαϑαρὰν τὴν σάρχα ἀπέδειξαν καὶ ἐμιμήσαντο τὸν 
Χριστόν, δείξαντες αὐτὸν σάρχα ἐσταυρωκέναι. διὸ καὶ αὐτοὶ τὰ ἴσα 
τῷ δεσπότῃ αὐτῶν φρονήσαντες τὴν σάρχα ἐσταύρωσαν». καὶ εἰ τὴν Ὁ 
σάρχα | ἐσταύρωσαν, ἀνένδεκτον τὴν σάρχα ὑπὲρ Χριστοῦ παϑοῦσαν ὃ 644 

80 μὴ σὺν Χριστῷ βασιλεύειν, καϑὼς καὶ ἐν ἄλλῳ ῥητῷ δείκνυσιν ὁ 

9 I Kor. 15, 50 — 12 Röm. 8, 33 — 22f Gal. 5, 24 

V M 221 vel. S: 121, 18 

T (ὡς) ἢ 9 βασιλείαν] χληρονομίαν M 15 μηδὲ μηδὲν VM 18 διὰ 

oben drüber Veor 19 τούτων M | ἐλήλεχται M 20 πάντι M | προλαβου 
HH 

ἐπιφαινούσης, ἐπιφαινου durchgestrichen, «fov auf Rasur Veorr προλαβούσης M; 

lies vielleicht προδήλου φαινομένης * 94 xal getilgt Veorr — M | οἱ durch- 

gestrichen Veorr <M 25 δῆλον οὖν Ἢ δῆλον ἦν V δῆλον ovv ἦν M. 
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© 3r ep ? e , >» ς- 
&yi0c ἁἀποστολος λέγων OTL »καϑαᾶπερ χοινωνοί EOTE τῶν παϑηματῶν 

- Ἂς [e \ - , 
τοῦ Χριστοῦ, οὑτῶς καὶ τῆς ÓoS5ng«. 

Σχόλιον 5. »Οὐδὲ γὰρ οἱ ) ?rol vo Aa χολιον ἢ. »Ov0à γὰρ οἱ NEOLTEUVOUEVOL αὐτοὶ vouov φυλαοσ- 

σουσιν«. | P 353 
» ΞΞ 2 > ’ , c , SE m, 

9 EAsyxoc ἢ. Ovx ἀπηγορευτο τοίνυν ἡ προτέρα περιτομὴ ὃν τῷ ἃ 
20? em 3 ; 2 , & , \ \ [4 b] , 

ἰδίῳ καιρῷ, εἶ νομον ἐφυλαξε. vouog δὲ Xotorov κατήγγελλεν éQyo- 

μενον νόμον ἐλευϑερίας παρασχέσϑαι, καὶ οὐχέτι ἡ περιτομὴ ἐν σαρκὶ 
3 \ c - 

τῷ χρόνῳ τοῦ Χριστοῦ ἐξυπηρετήσειεν᾽ wo γὰρ ἡ διὰ Χριστοῦ 

ἀληϑινή, ἧς τύπος ἐκείνη nv. οἱ δὲ ἔτι ἐν ἐκείνῃ σφραγιζόμενοι, κἂν b 
10 τε πάντα τὸν νόμον φυλάξωσιν, οὐχέτι αὐτοῖς λογισϑήσεται νόμου 

A 24 @ 
φύλαξις" ἐπειδὴ γὰρ ὁ νόμος ἔλεγεν περὶ Χριστοῦ ὅτι »προφήτην 
> b 20 ς - 2 - ς 2 - 

ἐγερεῖ ὑμῖν κύριος ὁ ϑεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν μου ὡς ἐμέ, αὐτοῦ ἀκού- 
- ^ A A c a » 

σετες. αὐτῶν δὲ τοῦ Χριστοῦ μὴ ἀκουσάντων, >) περιτομὴ ἀχροβυ- 
στία αὐτοῖς „Yipzrane καὶ ἡ φύλαξις τοῦ νόμου οὐχέτι φύλαξις. καλὸς e 

16 τοίνυν ὁ νόμος καὶ καλὴ ἢ περιτομή, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀφ᾽ ἧς ἐγνῶμεν 
Χριστὸν καὶ τὸν ἐντελέστερον αὐτοῦ νόμον καὶ τὴν ἐντελεστέραν αὐ- 

τοῦ περιτομήν. | D 366 

> \ ^ a , Dd — oO x > = 

Azo τῆς πρὸς Κορινϑίους ἐπιστολῆς (a) αὐτὴ γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς dev- 
Y 2 c 

τέρα xol παρ᾽ ἡμῖν. 

20 & καὶ 9 σχόλιον. ν»Γέγραπται γάρ᾽ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν 
σοφῶν xci τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀϑετήσωκ«. 

α καὶ 9 ἔλεγχος. Εἰ ἀπὸ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς προφήταις 
ἀναλέγεται ὁ ἀπόστολος μαρτυρίας εἰς παράστασιν ἀληϑείας καὶ ἀγα- 
ϑῆς διδασχαλίας, οὐκ ἀλλότριοι οἱ προφῆται τῆς ἀληϑείας καὶ τοῦ 

25 ἀγαϑοῦ ϑεοῦ καὶ τῆς ἀγαϑῆς αὐτοῦ διδασκαλίας. 

| B καὶ τσχόλιον. »Iva, καϑὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν xv- 
olo καυχάσϑωκ«. | 

B καὶ τ ἔλεγχος. EL ἐπαινετὸς ὑπάρχει O καυχώμενος ἐν κυρίῳ a 
παρὰ τῷ προφήτῃ, κύριον δὲ οἶδεν τὸν ϑεὸν τοῦ νόμου τὸν παρὰ 

ΠΗ 1,7 — 3 Gal 6, 130 — 11 Deut. 18, 15 — 18 Róm. 2: 90 — 
147 vgl. Röm. 7, 16 (Röm. 7, 12) — 20 I Kor. 1,19 — 26 I Kor. 1,31 

τ᾿ vel s 121,3 20} vel S. 121, bf - ΟῚ vgl. S. 121,7 

9 outs VM 14 χαλὸς aus χαλῶς V corr 18—20 ἃ xai ὃ σχόλιον auf 

besonderer Linie; dann ἀπὸ τῆς πρὸς ---παρ᾽ ἡμῖν" γέγραπται γὰρ xre. VM 

18 (a3) * 296 vor ἵνα -- xad VM - 8. 121,7 26 χαυχόμενος M 29 τοῖς 

προφήταις aus τῶ προφήτη Veorr τοῖς προφήταις M. 
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σοί, ὦ τ καὶ κριτὴν καὶ δημιουργὸν καὶ ὁίκαιον καλούμενον, 

οὐχ, ἄλλος ἐστὶν οὗτος παρὰ τὸν τοῦ Χριστοῦ πατέρα, οὗ μαϑητὴς 

ὑπάρχει Παῦλος" ἐπειδήπερ ἀπὸ τῆς τοῦ προφήτου διδασκαλίας ὁ δι- b 
δάσχαλος κατασταϑεὶς τῶν ἐϑνῶν ὑπὸ Χριστοῦ Παῦλος ἀπὸ τῶν 
ὁμοίων καὶ τῶν αὐτῶν διδασχκαλιῶν ἀνιμώμενος ὡς καϑαρὸν ὕδωρ 
ἀρδεύει ἣν πεπίστευται ἐχκλησίαν. 

y xai τὰ σχόλιον. »Τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν 
καταργουμένωνκ«. | 

y καὶ τὰ ἔλεγχος. Εἰ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου πολλοί, ἃ 

καταργοῦνται δὲ οἱ τοιοῦτοι, ἀναγκασϑήσῃ, ὦ Magxiov, οὐχέτι τριῶν 

ἀρχῶν ζητεῖν τὰς ῥίζας, ἀλλὰ ἐρευνῆσαι σαυτῷ ἄλλον μῦϑον πολ- 
λῶν ἀρχῶν καὶ πολλῶν ῥιζῶν καὶ πολλῆς τραγῳδίας. καὶ ὅταν συ- 
κοφαντῶν πλάσῃς (οὐ γὰρ εὕροις), συναντήσει σοι τό »καταργουμένωνκ«" 
ἐκ δὲ τοῦ λόγου τοῦ λέγοντος »καταργουϊμένων« ἀναιρεϑήσεται ἡ 
παρὰ σοῦ φανταζομένη ἄναρχος τῶν ἀρχῶν ῥίζα. πᾶν γὰρ τὸ λῆγον 
οὐχ ἀίδιον ὑπάρχει, ἀλλὰ εἰ ἀρχὴν ἔσχε τοῦ εἶναι, καὶ τέλος ὑφέξει. 
ἀδύνατον γὰρ τὸ ἀρχὴν ἐσχηκὸς διαιωνίζειν ἀιδίως, εἰ μή τι ἂν ϑέλοι 
τὸ Or, αἴτιον γενόμενον τοῦ μὴ ποτὲ orvroc, ἀρξαμένου δὲ τοῦ εἶναι. 
τὸ δὲ 09 ἐστὶν πατὴρ καὶ viog καὶ ἅγιον πνεῦμα" τὸ δὲ μὴ ὃν ἐστὶ 
πᾶντα τὰ κεκτισμένα, ἀρχὴν ἐσχηκότα τοῦ εἶναι, ἐν οἷς καὶ τὸ λεγό- 
μενον» χακὸν xol ὃν κακόν, ἀπὸ ἀνϑρώπων ἀρξάμενον τῶν γενομέ- 
νῶν οὐκ ὄντων ποτέ ἀρχὴν δὲ τοῦ κακοῦ ἐσχηκότος, ἐξότε καὶ ὁ 
ἄνϑροωπος ὃ οὐχ ὦν ποτε x οὐχέτι ἔσται τὸ κακόν. ἀναμφιβόλως 
γὰρ ἀναιρεϑήσεται, διὰ τὸ μὴ συνευδοχεῖν τὸν ovra τῷ ἀρχὴν ἐσχη- 
κότι καὶ ἐν φαύλοις ἑαυτὸν καταστήσαντι" παυϑήσεται γὰρ μετὰ τὴν 
ἀνάστασιν, οὐ μόνον ἀλλὰ xci ἀπὸ τῆς τοῦ νόμου χηρύξεως καὶ πρὸ 
τοῦ δὲ νόμου ἀπὸ πολλῶν τῶν κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον πεπολιτευ- 
μένων xoi ἔτι ys περισσοτέρως ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐνσάρχου παρ- 
ουσίας, τελειύότατα δὲ ἀπὸ τῆς τῶν νεχρῶν ἀναστάσεως, ἐπειδή 
»σπείρονται ἐν φϑορᾷ, ἐγείρονται àv ἀφϑαρσίᾳ«ς, μηκέτι τὸ κακὸν 
ἐργαζόμενοι, μηκέτε ἀποϑνήσκοντες. καὶ ὅτι δὲ παυϑήσεται, μαρτυ- 

4 vgl. I Tim. 2, 7 — 7 I Kor. 2, 6b — 80 I Kor. 15, 42 

M 7f vgl. S. 121, 8 

4 vor ἀπὸ + (wc)? * 11 ἀρχόντων M | ἐρευνῆσαι Dind. Öh.] ἐρευνήσας 

VM | σαυτῷ ἢ αὐτῶ V M (das ergänzte o steckt in dem vorhergehenden £oev- 

γήσας) 18 συναντῆσαι aus συναντήσει Veorr σὺγαντῆσαι M 17 ἐσχηχὸ!|ς, o 

aus ὦ Veorr 18 ὃν ausradiert V | μὴ ποτὲ] μήτε M 20 χεχτισμένα Dind. Óh.] 

χεχτημένα V M 98 0 — M | « (ἐγένετο, xai ποτὲ * 24 τῷ] τὸ M 

P354 
0646 

e 
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ρήσει ὁ αὐτὸς λόγος τοῦ ἀποστόλου φάσχων »τῶν ἀρχόντων τοῦ 
αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων«. καὶ ἀνήρηται πανταχόϑεν ἡ 
xatà σέ, ὦ Μαρκχίων, ὑπόϑεσις, φαντασιώδης τις οὖσα καὶ ψευδὴς 

καὶ ἄστατος καὶ ἄλογος. 

ὃ xal iB σχόλιον. »ΓἹέγραπται yàg: ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς 
> - ’ > - \ , 72 , a ^ 

ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. | xai παλιν" κυριος γινώσκει τοὺς διαλογιόμους P355 

τῶν ἀνϑρώπων, ὅτι εἰσὶ μάταιοικ. 

ὃ καὶ Lr ἔλεγχος. To »γέγραπταικ« εἰς χρῆσιν προφερύμενον καὶ 

τό | "γινώσκει κύριοςς ὁμολογούμενον, οὐκ ἀλλότριον ὑπάρχει τῷ 

ἀναλεξαμένῳ τὸ ῥητὸν τοῦ λόγου, Ι φημὶ δὲ τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ, παρ᾽ 

ᾧ ἡ χρῆσις ἐμφέρεται. ἐξ ἧς χρήσεως 0 χαρακτὴρ φανεῖται οὐχ ἀλ- 
λότριος τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀποστόλου ἀπὸ τῆς παλαιᾶς διαϑήκης, 

ὅϑεν αὐτῷ ἢ μαρτυρία συνέστη. 
ξ καὶ ty σχόλιον. »Καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡμῶν ἐτύϑη Χριστόεκς. 
€ xai vy ἔλεγχος. El Πάσχα ὁ ἀπόστολος ὁμολογεῖ καὶ τυϑέντα 

τὸν Χριστὸν οὐκ ἀρνεῖται, οὐκ ἀλλότριον τὸ Πάσχα τοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ κατὰ νόμον Πάσχα πρόβατον ϑύοντος ἀληϑινῶ ὥς καὶ οὐ δοκήσει, 

οὗ προβάτου τύπος ἢν ὁ οὐ δοκήσει ϑυόμενος Χριστὸς οὐδὲ ἄνευ 
σαρχὸς πάσχων. πῶς γὰρ ἠδύνατο πνεῦμα ϑύεσϑαι; δῆλον (Ott) οὐκ 

ηδύνατο. μὴ δυναμένου δὲ ἄνευ σαρχὸς τυϑῆναι, τυϑέντος δὲ ἐν 
ἀληϑείᾳ, ὡς ὁμολογεῖται διὰ τῆς τοῦ ἀποστόλου ἀναμφιλέχτου μαρ- 
τυρίας, x. οὐχοῦν &% παντὸς σαφῶς ἀποδέδεικται 00x ἀλλότριος 0 
νόμος, τύπῳ φερόμενος χρόνῳ ἄχρι τοῦ ἐντελεστέρου xoi ἐναργοῦς 
προβάτου τυϑέντος ὃν ἀληϑείᾳ Χριστοῦ, οὗ προῆγεν ἐν τοῖς παλαιοῖς 

χρόνοις [ἄλλοις] ϑυόμενον τὸ πρόβατον τὸ αἰσϑητόν. »ἡμῶν δὲ τὸ 
Πάσχα ἐτύϑη Xouoroc«. 

€ xai ıd σχόλιον. »Οὐχ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν 
σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, τ οἱ δύο εἰς σάρκα uiav«. 

e καὶ ió ἐλ 1710. Ei οὐχ ἀληϑὴς ὁ νόμος, τίγι τῷ λόγῳ οἱ ἀλ Hj 

ϑεῖς τὰς μαρτυρίας ἀπὸ τοῦ νόμου λαμβάνουσιν; ὧν εἷς ὑπάρχει ὁ 

5 I Kor. 8, 19b. 20 --- 14 I Kor. 5, 7a — 27 I Kor. 6, 16 

nog ops 1901 0 145.5 121,12 ‚uf vgl. S. 121, 13£ 

9 χύριος < M 10 τοῦ λόγου aus τῶ λόγω Vcor — 11f ἀλλότριος ἢ ἀλλο- 

τρίου V M .18 oó— δοχήσει — M | οὗ Corn] οὐ V | οὐ ausradiert V 

19 (ou) * 91 óc — M | καῤτυρίας ὁμολογίας VM * 22 κα etwa (δῆλον ὅτι 

σάρχα ἠμφίεστοΣ * | οὐχοῦν am Rande nachgetragen Voeorr 95 [ἄλλοις] *; 

ob aus ἄλλο Jül. 27 χολλόμετος M 28 φησίν S. 121, 14] — V M 
Epiphanius II. 11 

Ὁ 648 

D 368 

a 
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ἅγιος ϑεοῦ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ τὴν μαρτυρίαν ταύτην μετὰ καὶ 
πολλῶν ἄλλων λαβὼν εἰς ἐναργῆ παράστασιν ἀληϑείας καὶ κηρύγμα- 
τος τοῦ ἀγαϑοῦ ϑεοῦ. 

C καὶ τὲ σχόλιος. Μετηλλαγμένως" ἀντὶ γὰρ τοῦ »ἐν τῷ νόμῳ « 
λέγει »ἐν τῷ Μωυσέως vougo«. λέγει δὲ πρὸ τούτου »ἢ καὶ ὁ νόμος 
ταῦτα οὐ AÉy&L«. : 

C xal t ἔλεγχον. Κἂν ve iv τῇ δευτέρᾳ ἀποφάσει | ἀλλάξῃς 
τὸ εἶδος, ὦ Μαρκίων, καὶ νομίσῃς ἀπὸ τοῦ πεποιηχέναι σε »ἐν τῷ 
νόμῳ Μωυσέως. ἀπαλλοτριοῦν διὰ τοῦ »Movofoc« ϑεοῦ τὸν 
νόμον, ἄνωϑεν ὃ σύνδεσμος ἐλέγχει σου τὴν ἀφροσύνην, τό »M 
καὶ 0 νόμος ταῦτα οὐ λέγει || ἐν γὰρ τῷ νόμῳ γέγραπται" οὐ φι- 
μώσεις βοῦν ἀλοῶντας. οὐδὲν δὲ ἡμᾶς ἠδίκησας, κἂν τε προσϑείης 
τὸ ovoua Μωυσέως, ἀλλὰ ἡμᾶς μὲν ὠφέλησας, κατὰ σαυτοῦ δὲ τὴν 

,ὕ , € , 2 - - - Δ 

μαρτυρίαν ἔσφιγξας πανταχοϑεν τε ὡμολόγησας ἀγνοῶν, τοῦ ϑεοῦ 
3 E , , DIN - P] - , , Y € 

εἶναι τὸν Movoéoc vouov ἀπὸ τοῦ »év τῷ vouo Movoéoc« καὶ »0 
, 2 \ ENDE. - 

vOUOC λέγεις. ἐπαχολουϑεῖ γὰρ O ἀποστολος συντιϑέμενος ἐν τῷ 
- - - - ὋΝ > - 

μετέπειτα εἰρηκέναε »μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ ϑεῷ; ἢ πᾶντος di ἡμᾶς 
2 , ς TEC = 

εἴρηκεν«. εἰ ὁὲ διὰ τοὺς ἀποστόλους εἴρηκεν ὁ νόμος, καὶ o ἐν τῷ 
, \ , Ei » - ) , E E 

νομῷ ϑεὸς λαλῆσας ἐπιμελεῖται ἄρα τῶν ἀποστολῶν τοῦ Χριστοῦ 
- - 2 M ” - Ἂν - 

ἐν τῷ μὴ φιμοῦν αὐτοὺς παρακχελεύεσϑαι, ἤτοι τοῦ λαλεῖν τὴν τοῦ 
- 2 - γ x - 

Χριστοῦ αὐτοῦ διδασκαλίαν ἤτοι τὴν ἐφήμερον τροφὴν παρὰ τῶν 
- 2 - 2 \ 2 ” 2 x 2) , 

λαῶν ἀνενδεῶς αὐτοὺς ἔχειν. οὐχ ἄρα ἀλλοτρίους τοὺς ἀποστολοῦυς 
ς - - , 5 2 («4 ς > , > , D UN x 

ἑαυτοῦ τῆς ϑεότητος οἶδεν οὐδὲ οἱ ἀποστολοι ἀλλότριον αὑτον ϑεον 
ς - τ CHEN L4 , τὰ τ 2 , 

ἡγοῦνται. ἐξ ἡσπερ ὑπὲρ παάντῶν μαρτυρίαν ὁ aytoc ἀἁποστολος 
3 , , \ x A - , - - > x x \ 

ἀποδέδωκε φησας »μὴ περὶ τῶν βοῶν μέλει τῷ ϑεῷ; alla dıa τοὺς 
, M ) , 

ἀποστόλους εἴρηχεν«. xal εἰ διὰ τοὺς ἀποστόλους εἴρηκε, κτιστὴς 
> ᾿ - τ , \ , 

δέ ἐστιν ἀνϑρώπων καὶ κτηνῶν, ἐξ ὧν βοες τε καὶ στρουϑοί, ἑρπετὰ 
EY , x 2 - \ 7 

τε καὶ χνώδαλα, ἐνάλια TE καὶ τὰ ἄλλα, ἄρα μέλει αὐτῷ περὶ πᾶν- 

4 1 Kor. 9, 9. 8 — 11 I Kor. 9, 8f — 17 I Kor. 9, 9f 

M 1 B vale So] Tm 

2 ἐναρραγῆμ 4--Ὁ ἀντὶ yàg τοῦ — οὐ λέγει] ἀντὶ γὰρ τοῦ »xal ὃ νόμος 

ταῦτα οὐ λέγεις. φησὶν ἐχεῖνος »εἰ xal ὃ νόμος Μωυσέως ταῦτα οὐ λέγεις« 

S. 121, 15—17 . 5 ἢ Zahn] εἰ V M ebenso S. 121, 17 9 διὰ τοῦ »Movoéoc« ἢ] 

διὰ τὸν Μωυσέα V M. | vor ϑεοῦ + (ano)? * 10 τό ἢ 9x, VM | g]e& VM 

111 φιμώσης V φειμώσης M 14 τε ἢ o VM 16 συντιϑέμενος + (τῷ 

vóuo)? * 17 μέλλι M 28 αὐτοῦ». 24 ἐξ ἧσπερ] ergänze μαρτυρίας — 

von welchem Zeugnis aus, vgl. das ἀφ᾽ οὗπερ S. 169,13 | μαρτυρίαν  μαρτυ- 

ρίας VM 25 μέλει aus μέλλειν V eorr μέλλεν VM 26 xoi + (yàg)? * 

d 
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τῶν κατὰ τὴν ἑχάστου ἀναλογίαν. καὶ μέλει μὲν αὐτῷ περὶ πάντων 
ἐν τῷ λέγειν »ἀνϑρώπους καὶ κτήνη σώσεις, κύριεξε καὶ ἐν τῷ εἰρη- 
κέναι »τίς δέδωχε κόρακι βορᾶν:« καί »νεοσσοὶ κοράκων πρὸς κύριον 

κεχράγασι, τὰ σῖτα ζητοῦντες« χαί »δώσεις τὴν τροφὴν εὐχαιρον τοῖς 
πᾶσιν«. ἀλλὰ οὐχ ἐν τῷ ἀλοᾶν τοὺς βοῦς παρεχελεύετο μὴ φιμοῦν 
βοῦν ἀλοῶντα, ἐπεὶ ἐδείκνυεν | ἂν μὴ δύνασϑαι τὸν ϑεὸν τρέφειν 
αὐτοῦ τὴν χτίσιν ἄλλως εἰ [xol] μὴ διὰ τῆς (0x0) τῶν ἀνϑρώπων 
τοῖς κτήνεσιν ἐπιχουρουμένης τροφῆς. ἔδειξε δὲ ὁ ἅγιος ἀπόστολος 

οὐ δι᾿ ἀπορίαν τροφῆς τὸν ϑεὸν διὰ τοῦ ἀλοητοῦ ἐπιμέλεσϑαι βοῶν 
ἐν τῷ παραχελεύεσϑαι μὴ φιμοῦν τοὺς τοιούτους, ἀλλὰ διὰ τοῦ ai- 
»ίγματος περὶ τῶν ἀποστόλων σημαίνεσϑαι τὴν σχέσιν. t τῶν γὰρ 

κατὰ τὸ αἰσϑητὸν πάντων ποιεῖται τὴν πρόνοιαν καὶ ὁμοίως μέλει 
αὐτῷ περὶ πάντων. οὐ γὰρ ἀντιϑέτως ὁ ἀπόστολος πρὸς τὸν σω- 

τῆρα ἔγραφεν, ἵνα οὕτως προφασίσωνται οἱ πολλοί. μικρότερα γὰρ 
τῶν βοῶν τὰ στρουϑία, περὶ ὧν o σωτὴρ ἔλεγεν ὅτι »πέντε στρου- 

Ha πωλεῖται ἀσδσαρίων Óvo« καὶ πάλιν »οὐχὶ δύο | στρουϑία πωλεῖ- 
ται ἀσσαρίου ἑνός;«. εἰ οὖν δύο στρουϑία πωλεῖται ἀσσαρίου ἑνὸς καὶ 
ὃν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται εἰς παγίδα ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς, ὁμοῦ μὲν πάντων προνοεῖ, τῶν δὲ μειζόνων ἐπιμελεῖ- 
ται χατὰ τὸ μεῖζον εἶδος τῆς πνευματικῆς ἀκολουϑίας. ὥστ᾽ οὖν ἐκ 
παντὸς ὁμολογεῖται τὸν αὐτὸν ποιητὴν καὶ δημιουργὸν καὶ νομοϑέ- 
τὴν παλαιᾶς xal καινῆς διαϑήχης ὄντα, ϑεὸν ἀγαϑόν vs καὶ δίκαιον 
καὶ τῶν πάντων κύριον. 

7 xal τς σχόλιον. »Mn τῶν βοῶν μέλει τῷ ϑεῷ;:« 
ἢ καὶ τς ἔλεγχος. Πδη διαπεπραγμάτευται xoi διὰ πλάτους 

ἡρμήνευται ἐν τῷ πρὸ αὐτοῦ ῥητῷ. διὸ περιττὸν ἡγησάμενος αὖϑις 
περὶ αὐτοῦ λέγειν ἠρκέσϑην τοῖς προειρημένοις. 

$ καὶ i σχόλιον. »Οὺ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι 

οἱ πατέρες ἡμῶν ὑπὸ τὴν νεφέλην ἤσαν καὶ πάντες διὰ τῆς ϑαλάσ- 

2 Psal. 35, 7 — 3 Hiob 38, 41 ἃ --- Hiob 38, 41b — 4 Psal. 144, 15 — 15 Matth. 

10, 29 — 24 I Kor. 9, 9 — 28 I Kor. 10, 1—9a. 11 

M 24 vgl. S. 122, 1 28—S. 164, 9 vgl. S. 122, 2—12 

1 χατὰ τὴν — περὶ πάντων — M 9 τίς δεδωχέναι vor τίς δέδωχεν durch- 

gestrichen Veorr | Bo///o«v, o ausradiert Veorr 7 ἄλλως ἢ ἀλλὰ VM | [|χαὶ] * 

| (öno) * — 11 p τῶν] lies wohl (xai oder) ἀληθῶς * 19 xarà τὸ αἰσϑητὸν 

aus χατὰ τῶν αἰσϑητῶν Vcorr xarà τῶν αἰσϑητῶν M; χάτω αἰσϑητῶν Pet., falsch: 

xarà τὸ αἰσϑητὸν bildet den Gegensatz zu dem vorausgehenden διὰ τοῦ αἰνίγματος 

26 ἡρμήνευται, ἣ auf Rasur Veorr | περιττὸν Ὁ] περιττῶς VM 29 ἡμῶν 
/ 

S. 122, 3] ἡμῶν V M 
11* 
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σης διῆλθον καὶ πᾶντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔφαγον βρῶμα καὶ 

πᾶντες τὸ αὐτὸ πνευματ τικὸν ἕπιον πόμα. ἔπινον γὰρ ἐχ πνευματικῆς 
ἀκολουϑούσης πέτρας ἢ δὲ πέτρα nv 6 Χριστός. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τοῖς 

πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησε. ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν | ἐγενήϑησαν, πρὸς 
τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιϑυμητὰς κακῶν, καϑὼς καὶ ἐκεῖνοι ἐπεϑύμησαν. 
μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσϑε, καϑώς τινες αὐτῶν, ὡς γέγραπται" ἐκά- 
ϑισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν χαὶ ἀνέστησαν παίζειν. μηδὲ ἐ ἐχπειρά- 

Seouev τὸν Χριστόνε ἕως ὅπου λέγει »ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν 
ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ ἡμῖν« καὶ τὰ iic. 

€ καὶ ιἰξ ἔλεγχος. 2 πολλῆς φρενοβλαβείας. τίς ἔχων ὀφϑαλ- 
μοὺς ἡλίου ἀνατέλλοντος ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ φωτὸς πλανήσει; εἰ γὰρ 
πατέρας ἑαυτοῦ τοὺς τότε λέγει ὁ ἅγιος ἀπόστολος καὶ ὑπὸ νεφέλην 
καὶ διὰ ϑαλάσσης διεληλυϑέναι καὶ πνευματικὸν βρῶμα xoi πόμα 
εἶναι, βεβρωχέναι δὲ xol πεπωκέναι ἐκ πνευματικῆς ἀκολουϑούσης 
πέτρας, Χριστὸν δὲ εἶναι τὴν πέτραν φάσχει, τίς πεισϑήσεται Mag- 
κίωνος τῇ ἀνοίᾳ, τοῦ σχοτίζοντος ἑαυτοῦ τὸν γοῦν καὶ τῶν ἀκουόν- 
τῶν αὐτοῦ, ἀλλότριον φάσχειν τὸν Χριστὸν τῶν ἐν νόμῳ γενομένων, 
ὁμολογουμένων δὲ παρὰ τοῦ ἀποστόλου ἐν ἀληϑείᾳ καὶ οὐκ ἐν do- 
most; paoxeı δὲ ὁ ἀπόστολος μὴ ἐν τοῖς πλείστοις τὸν | Χριστὸν 
ηὐδοκηκέναι, πάντως διὰ παράνομον πρᾶξιν τῶν αὐτῶν. εἰ δὲ οὐκ 
ηὐδόκησεν ἐν τοῖς κατὰ τὸν νόμον παράνομα ἐργασαμένοις, ἄρα ἀγα- 
vextsi πρὸς τοὺς τοιούτους, ὡς αὐτοῦ δεδωχότος τὸν νόμον, καὶ δι- 
δάσχει ἑαυτοῦ τὸν νόμον ὑπάρχειν, καιρῷ δοϑέντα καὶ δικαίως ἐξυπ- 
ηρετηϑέντα ἄχρι τῆς ἐνσάρχου αὐτοῦ παρουσίας. πρέπον γάρ ἐστιν 
οἰχοδεσπότῃ xe! ἕχαστον καιρὸν ἀρμοδίως ἐπιτάσσειν τοῖς ἑαυτοῦ 
οἰχέταις τὰ πρέποντα. εὐϑὺς δὲ ἐπιφέρει λέγων »ταῦτα δὲ τύποι 
ἡμῶν ἐγενήϑησαν, πρὸς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιϑυμητὰς κακῶν, καϑὼς 
κἀκεῖνοι ἐπεϑύμησαν. μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσϑε, καϑώς τινες αὖ- 
τῶγκ«" οὐχὶ κατὰ πᾶντων τὴν ψῆφον διεξιών. xal πόϑεν οἶδας 

ταῦτα, ὦ ἀπόστολςε; ἐπιφέρει γος γέγραπται«ς φήσας »ἐχάϑισεν ὁ λαὸς 
φαγεῖν χαὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν | παίξεινκ. ἄρα γοῦν ἀληϑὴς ἡ γραφή, 
ἐξ ἧς χαὶ τὸν ἔλεγχον κατὰ τῶν ἀνόμων ὁ ἀπόστολος λαμβάνει. 

εἶτα πάλιν  »μηδὲ πειράζωμεν τὸν xUgiove. ὁ δὲ Μαρχίων ἀντὶ τοῦ 

M 

lf xol πάντες --- πόμα < 8.199,4f 5 χἀχεῖνοι S. 122, 8. 6 ὡς S. 192, 9] 

xa9oc VM 8 Eos ὕπου] ὕπου aus ἕως onov Veorr ὅπου M 9. ἐχείνοις, 

ἐγράφη δὲ < S. 122, 11 19 νεφέλην *] νεφέλης V M. 17 τὸν Ὁ] zo» V M 

25 ἕχαστον, χαστον auf Rasur V corr 39 ἑἕξῆς M 88 πειράζξωμεν, ὦ aus o 

Veorr πειράζομεν M. 
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; Rn. 5 em ἢ AAA στὰ 3 
*4UQLOV« Χριστὸν ἐποίησε. κύριος δὲ καὶ ἄριστος ταῦτον vxaQyet, xav 

μὴ δοκοίη τῷ Μαρχίωνι, προὐποτεταγμένης τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπωνυμίας 

ἐν τῷ εἰπεῖν »5 πέτρα ἣν ὃ Χριστός" καὶ οὐχ ἐν τοῖς πλείοσιν av- 

τῶν ηὐδόχησες. διεξιὼν δὲ πάλιν ὁ ἅγιος ἀπόστολος πᾶσαν τὴν 

τοῦ χεφαλαίου ὑπόϑεσίν φησιν »ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκεί- 

νοις, ἐγράφη δὲ ἡμῖν εἰς νουϑεσίαν«. εἰ τοίνυν τὰ τυπικῶς ἐκείνοις 

συμβεβηκότα ἐγράφη ἡμῖν εἰς νουϑεσίαν, ὁ γράψας τὰ γεγονότα τότε 

εἰς νουϑεσίαν ἡμῶν ἐπεμελεῖτο ὧν καὶ τὴν νουϑεσίαν ἐποιεῖτο, τὸ 

μὴ γίνεσϑαι ἡμᾶς ἐπιϑυμητὰς κακῶν. ὁ δὲ μὴ ϑέλων κακῶν ἐπιϑυ- 

μητὰς ἡμᾶς εἶναι ἄρα ἀγαϑὸς ὑπάρχει καὶ οὐ κακός. ἐν οἷς γὰρ 
ὑπάρχει, ἐν τούτοις προτρέπεται ἡμᾶς εἶναι, ὁ αὐτὸς ἀγαϑὸς ϑεὸς 
ὧν καὶ δίκαιος, ὁ τῶν προγραφέντων ϑεὸς xal τῶν μετέπειτα γου- 
ϑετουμένοων, κτιστὴς ὧν τῶν πάντων καὶ δημιουργὸς καὶ νομοϑέτης 

xal δωρητικὸς τῶν εὐαγγελίων καὶ καϑοδηγὸς τῶν ἀποστόλων. 
L καὶ τῇ σχόλιον. a ou» gut; ὅτι ἱερύϑυτον τί ἐστιν 7? el. 

δωλόϑυτον τί ἐστιν; ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ϑύουσι, δαιμονίοις καὶ οὐ ϑεῷς. 

προσέϑετο δὲ ὁ Μαρκίων τὸ ἱερόϑυτον. 
(xai τὴ ἔλεγχος. »Ti οὖν φημι; εἰδωλόϑυτον | τί ἐστιν; ἀλλ 

ὅτι ἃ ϑύουσι, δαιμονίοις ϑύουσι καὶ οὐ ϑεῷ«. οὐκ ἀπηγόρευσε τὸν 

παλαιὸν τῶν πατέρων χρόνον ὁ ἀπόστολος ἕως αὐτοῦ καὶ ἕως ἐνέ- 
στηκὲν Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν τοὺς εἰς τὰ εἴδωλα ϑύοντας δαι- 
μονίοις ϑύειν καὶ οὐ ϑεῷ. οὐκ ἄρα χκατέχρινε τῶν ϑεῷ ϑυσάντων, 
ὅτε χρεία ϑυσιῶν ἦν. κατακχρίνει δὲ τοὺς ϑύοντας εἰδώλοις, οὐ διὰ 
τὸ ϑύειν ἀλλὰ διὰ τὸ ἀντὶ  ϑεοῦ εἰδώλοις ϑύειν. οὔτε γὰρ ϑύουσιν, 
ἵνα τροφὴν ἑαυτοῖς ἐκ ϑεοῦ κεχαρισμένην εἰς μετάληψιν ἐργάσωνται, 
ἀλλὰ δαίμοσι ϑύοντες καὶ ματαιοφροσύνῃ x. σὺ δέ, ὦ Magxíiov, 

προσέϑηκας τὸ ἱερόϑυτον, νομίσας ἀπὸ τοῦ μεμίχϑαι τὰ δύο ὀνόματα, 
ἱεροῦ τε xoi εἰδώλου, συνάπτεσϑαι τῶν δύο τρόπων τὴν σχέσιν. καὶ 
οὐκ ἔστιν τοῦτο. εἰ μὲν γὰρ μετὰ τὸ ἐλϑεῖν τὴν καινὴν διαϑήκην 
ἐθύετο τῷ Χριστῷ κατ᾽ ἰδίαν καὶ εἰς ὄνομα αὐτοῦ ζῷα ἀνεφέρετο, 
πιϑανὸν ἂν σοι ηὐρίσκετο τὸ τῆς συκοφαντίας φεῦδος, Og τῶν νῦν 

15 I Kor. 10, 19f 

M 15—17 vgl. S. 122, 13—15 

1 χύριος de xal Χριστὸς] Χριστὸν de καὶ xógiov V | ὑπάρχειν V 4 δὲ 

hinter ἐγράφη getilgt V τῇ ὁ γράψας —vov8solav! — M 4 τὰ γεγονότα 

τότε am Rande nachgetragen V eorr 8 τὸ] lies τοῦ * 15 ἱερόϑυτον, tego 

auf Rasur statt εἰδωλοὸ Veorr 17 προσέϑετο — ἱερόϑυτον — S. 192, 141 91 ἀπὸ] 

διὰ Jül. 98 ὅτε] ὅτι M 24 ϑεοῦ Pet] 9e£0 VM 26 x» {δουλεύουσιν * 
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ϑεῷ ϑυόντων Χριστῷ ϑυόντων, τῶν δὲ τότε ϑυσάντων ἐν τῷ ἱερῷ 
Ἱεροσολύμων xai τῶν τοῖς εἰδώλοις ϑυόντων ὁμοῦ συναπτομένων 
xai δαίμοσι ϑυόντων καὶ οὐχὶ ϑεῷ. μηδενὸς δὲ ϑύσαντος ζῷα Χριστῷ 
ἀπὸ τῆς Χριστοῦ ἐνδημίας καὶ καινῆς διαϑήκης, φανερὰ 7) παρὰ σοὶ 
προσϑήκη. | εἰ δὲ καὶ φύσει ἔχειτο ἢ λέξις ἐν τῷ ἀποστόλῳ περὶ 
ἱεροϑύτου καὶ εἰδωλοϑύτου, ὅμως ἕν xci τὸ αὐτὸ ἐχρίνετο παρὰ τοῖς 
τὸν εὔλογον λογισμὸν κεκτημένοις, καταχρηστικῶς λεγομένης τῆς 
λέξεως ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου διὰ τὴν τῶν ἀνϑρώπων συνήϑειαν τῶν 

ἀεὶ τὸ εἴδωλον ἱερὸν καλούντων. 

Καὶ πανταχόϑεν διέπεσέ σου ἡ φψευδήγορος διάνοια, ἀποδειχϑείσης 
τῆς ἀληϑείας, ὅτι οἱ ϑύοντες εἰδώλοις (ἤτοι κατὰ τὸν αὐτῶν λόγον 

ἱερύϑυτον ὁ ἐποίουν ἢ ποιοῦσι x) ψεῦδος ἐργαζόμενοι δαιμονίοις 
ϑύουσι xoi οὐχὶ ϑεῷ ἀλλ᾽ οὐχ οἵ ποτε κατὰ νόμον ϑύσαντες dı- 
καιότατα. νῦν δὲ μηκέτι τούτου γενομένου, αὐτοῦ ϑέλοντος, Oc 
xai ἀπὸ τῶν ἀνέχαϑεν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου ἔλεγεν »ἵνα τί 
μοι λίβανον Ex Σαβᾶ φέρεις καὶ κινάμωμον ἐκ γῆς μακρόϑεν; « καὶ 

πάλιν »ai ϑυσίαι σου οὐχ ἡδυνάν μοις | καὶ ἄλλοτε »ἀρόν σου τὰς 

ϑυσίας, Ἰσραήλ, καὶ φάγετε κρέα. οὐ γὰρ ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν 

ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς | χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐ- 
τοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου περὶ ϑυσιῶν, ἀλλὰ τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς, 
ἕχαστον ποιεῖν δικαιοσύνην πρὸς τὸν πλησίον«" αὐτοῦ δὲ λέγοντος 
ὅτι οὐχ ἐνετειλάμην καὶ αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ λέγοντος τῷ Μοωυσῇ ὅτι 
»£xaotoc τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐὰν προσενέγκῃ ϑυσίαν ἐκ βοῶν ἢ προ- 
βάτων, ἄρσεν ἄμωμον προσφερέτως xol πάλιν »Eav τις ἁμάρτῃ καὶ 
γένηται ἔν τινι πλημμελείᾳ, προσαγάγῃ πρόβατον« xal πάλιν »ἐὰν 
ἁμάρτῃ ὁ λαός, προσεγνέγχῃ μόσχονς«, ἔδειξε μὲν εὐπροσδέχτως αὐτὸν 
κομίζεσϑαι τὰς ὑπὲρ σωτηρίας τοῦ λαοῦ ποτε τελεσϑείσας ϑυσίας, 

15 Jerem.06,20a — 17 Jerem. 6,20c — 17—21 Jerem. 7, 21} — 28 vgl. 

Lev. 22, 181 — 24 vgl. Lev. 5, 17f — 25f vgl. Lev. 4, 13f 

M 

ὃ δαίμοσι ϑυόντων Corn.] δημοσιευόντων V M 6 ὕμως *] ὁμοῦ VM 

ἐχρίνετο Pet.) ἔχρινε V M 19 ὃ ἐποίουν ἢ ποιοῦσι ψεῦδος am Rande nach- 

getragen Veorr | 7] lies xai? * | x ergünze etwa (χαλεῖται ἢ 

ὅμως) * 18 οὐχὶ] οὐ M | ἀλλ᾽ οὐχ ot am Rande nachgetragen Veorr  8ύ0- 

εἰδωλόϑυτον, 

σαντες auf Rasur V corr 13f nach διχαιότατα Rasur von 6 Buchstaben V 

14 νῦν δὲ auf Rasur Vcorr | γῦν de— γενομένου] ein Nachsatz fehlt | αὐτοῦ] 

τοῦ 9:00? * 15 Ἰηρεμίου, nosu auf Rasur Veorr 17 ϑυσίαι σου οὐχ] ϑυσίαις 

οὐ M | ovy, x auf Rasur Veorr 27 ποτε am Rande nachgetragen V corr 

| ποτε τελεσϑείσας] ὑποτελεσϑείσας M 
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00% αὐτοῦ ἐπιδεομένου τούτων οὐδὲ ϑέλοντος ταῦτα, ἀλλὰ συγκατα- 
βαίνοντος αὐτῶν τῇ ἀσϑενείᾳ καὶ τῇ τῆς ἀνϑρωπότητος προλήψει, 
ἵνα ἀπὸ τῆς πολυϑείας εἰς τὴν περὶ τοῦ ἑνὸς ϑεοῦ γνῶσιν μετενέγκῃ 
τὴν τῶν ἀνθρώπων διάνοιαν. ἐπειδὴ γὰρ ἰσχυρῶς ἐτεϑεμελίωτο 
ἡ διάνοια αὐτῶν ἐν τῇ ϑυσίᾳ ὡς ἐν εὐσεβείᾳ, τῇ ὑπὲρ ἱλασμῶν ξαυ- 
τῶν καὶ σωτηρίας εἰδώλοις προσφερομένῃ, εἰς δὲ τὸ μὴ ἅπαξ χαλε- 

πῶς φέρειν διὰ τὴν συνήϑειαν, τοῦ ἀποστρέψαι « τοῦτο ποιεῖν ἕως 
καιροῦ εἰς αὐτοῦ Ovoua ἀπὸ τῆς πολυϑέου φαντασίας, ἠϑέλησε τὰ 
κατ᾽ ἔϑος αὐτοῖς γινόμενα εἰς αὐτὸν μεταλλάξαι, ἵνα λοιπὸν γνόντες 

τὸν ἕνα καὶ πιστεύσαντες ἀσφαλῶς τῷ iri παρ᾽ αὐτοῦ ἀκούσωσιν 
»u7 φάγομαι κρέα ταύρων ἢ αἷμα τράγων πίομαι;« καί »μὴ veooaga- 
xovta ἔτη ϑυσίαν προσηνέγκατέ μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶχος Toganı;<. 
καίτοι yE πολλῶν ϑυσιῶν τότε προσ]ενεχϑεισῶν, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐχ 

αὐτῷ προσέφερον, καίτοι ys αὐτοῦ δεχομένου καὶ εἰς ὄνομα αὐτοῦ 
αὐτῶν προσφερόντων, ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτῶν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνα- 
χϑεῖσαν συνήϑειαν, ἕως μεταλλεύσῃ καϑελκύσας ἀπὸ συνηϑείας πολ- 
λῶν εἰς τὸν ἕνα καὶ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς λοιπὸν μάϑοωσιν ὅτι οὔτε ἔχρῃζεν 
οὔτε χρήζει καὶ λοιπὸν ἀποχόψῃ διὰ τῆς ἐνσάρχου παρουσίας τῆς | 
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ τὸ πᾶν τῆς ὑποϑέσεως τῶν ϑυσιῶν, τῆς μιᾶς 
ϑυσίας “τελειωσάσης τὰς προὐπαρξάσας πάσας, ἥτις ἐστὶ ϑυσία Χρι- 
στοῦ, ὅτε »τὸ Πάσχα ἡμῶν ἐτύϑη Χριστός«ς κατὰ τὸ γεγραμμένον" 

k Ὁ 658 

Ι D375 

ἧς ϑυσίας καὶ “Πάσχα χαὶ διδασχαλίας παιδαγωγὸς ἐγένετο ὁ νόμος, | P361 
ὁδηγῶν διὰ τὸν τύπον xol ἀποκαϑιστῶν εἰς τὴν ἐντελεστέραν διδα- 
σχαλίαν. 

τὰ καὶ ιϑ' oyoAtov. »Avno οὐκ ὀφείλει κομᾶν, δόξα καὶ εἰκὼν 
ϑεοῦ ὑπάρχωνκ«. 

ut καὶ (9 ἔλεγχος. Eixova οὐ μόνον τὸν ἄνϑρωπον ϑεοῦ ὁρί- 
ζεται ὁ ἀπόστολος, ἀλλὰ aca δόξαν. τὴ» κόμην δὲ ὑποτιϑέμενος 
σωματικήν, ovoav κατ᾽ ἰδίαν ἐν σώματι καὶ οὐχ iv ψυχῇ, οὐχ ἀλλύ- 
τριον ἄρα ϑεοῦ τὸ ποίημα ὁρίζεται τοῦ ἀγαϑοῦ διὰ τοῦ ὁμολογεῖν 

αὐτὸν τὰ ἀπὸ παλαιᾶς ἐν καινῇ πληρούμενα διαϑήκῃ. 

11 Psal. 49,13 — 11f Amos 5,25 — 21 IKor. 5,7 — 22 vgl. Gal. 3,24 — 

95 I Kor. 11,7 (15) 

M 95 ἢ vgl. S. 122, 16 

5 &2<V | ὑπὲρ] περὶ V 7 x ergünze etwa (Evexa αὐτοὺς διὰ τοῦ συγχω- 

οῆσαι * 9. ἔϑος ἢ Eros VM 10 ἀχούσωσιν *] ἀχούσωμεν VM 1Π πίοι !μαι, 

o aus ὦ Veorr 16 lies μεταλλάξῃ Óh.; wohl nicht nötig 23 διὰ τοῦ 

τὐπουΐ Jül. | τὴν <M 81 διαϑήχης M 
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TEX x > \ € - 

i) καὶ x σχόλιον. »Αλλὰ ὁ ϑεὸς συνεχέρασε τὸ σῶμας. 
CT v = ON € - 2 »! 

ıB καὶ x ἔλεγχος. Εἰ ὁ ϑεὸς συνεχέρασε τὸ σῶμα, οὐχ ἄλλον 
κ᾿ M € 2 , , 2 S x » c LS \ \ x 

δὲ ϑεὸν ὁ ἀπόστολος κηρύσσει ἀλλὰ τὸν οντα, ομολογεῖ δὲ τὸν ϑεον 
x = - P , 2 » 3 1 2 ) \\ \ 

To σῶμα τοῖς μελεσι ee, quie ἄλλον οἶδεν ϑεὸν ἀλλ ἡ τὸν 

δημιουργόν, αὐτὸν ἀγαϑὸν καὶ ,ζτιστὴν καὶ δίκαιον, πάντων ποιητήν, 
ἐξ ὧν πάντων ἕν ἔργον ὑπάρχει ὃ ἄνϑρωπος, ὁ τοῖς μέλεσιν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ καλῶς κεκχερασμένος. 

Ly καὶ κα σχόλιο v. Πεπλανημένως o Μαρκίων {μετὰ v0) »ἀλλὰ 
ἐν ἐκκλησίᾳ ϑέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ mo AaAmoau«, προσέϑετο 
»διὰ τὸν νόμονς. 

ty καὶ κα ἔλεγχος. Aoa καὶ αἱ γλῶσσαι ἐκ τοῦ χαρίσματος τοῦ 
νι € - C = 

πνεύματός εἶσι. γλώσσας δὲ ὁποίας λέγει ὁ ἀπόστολος; κα OxOG γνῶ- 
N x ς Jf. \ 

{σιν ob) τὰς φωνὰς τὰς Eßocidas τὰς διαφόρως καὶ ποικίλως ἐν 

ἑχάστῃ λέξει καλῶς μετὰ σοφίας ποικιλϑείσας, ἀλλὰ καὶ τὴν κομπώδη 
me ^A € “- ’ x 

γλῶσσαν τῶν Ἑλλήνων αὐχοῦντες, τὸ ἀττικίζειν καὶ αἰολίζειν καὶ 
Δωρικῶς φϑέγγεσϑαι, x τινὲς τῶν παρὰ τοῖς | Κορινϑίοις τὰς πτύρ- 

\ , , τ ς , \ ς 
σεις καὶ στάσεις | ἐργασαμένων, οἷς ἡ ἐπιστολὴ ἐπεστέλλετο. καὶ ouo- 

, Y , 5 * \ = ς ET ἊΝ , 
Aoy5gos μὲν yagıoua εἶναι πνευματιχὸν To ταῖς ββραϊχαῖς λέξεσι x&- 

4: , N s , , > \ > \ « Sp 
χρῆσϑαί τε καὶ vov vouov διδαχειν, ov μὴν ἀλλα καὶ τὰ alla χομ- 
πώδη καϑελὼν τῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης ἔφησεν μᾶλλον γλώσσαις 

DEN 2 - - M \ ET DEREN € ΓΞ 2 ς , 

avrov αὑτῶν λαλοῦντα dıa τὸ εἶναι αὐτὸν Eßociov ἐξ Efgaiov, 
\ A , \ 2 , τ € , * , 

παρὰ τοὺς z00ac Γαμαλιὴλ ἀνατεϑραμμένον, ὧν Efgooíov τὰ yoau- 
, , x - -- — t 

ματα Ev ἐπαίνοις τίϑησι καὶ τῆς τοῦ πνεύματος δωρεᾶς ovra χα- 
oíouava x |" διὸ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν [xci] Τιμοϑέῳ γράφων ἔλεγεν 

Ω DU , \ \ \ X 
»OTL ἀπὸ γνξότητος ἱερὰ γράμματα ἔμαϑεςς. ἔτι δὲ προστιϑεὶς (πρὸς) 

1 IKor. 12, 24 — 8 I Kor. 14, 19 — 12 zum Sinn vgl. haer. 69, 68, 4 ὅπως 

καϑέλοι (τὸν τῦφον) τῶν αὐχούντων τὴν Ἑβραΐδα καὶ καταξιώσῃ καὶ ἑτέρας yAoo- 

σας εἰς πλήρωσιν τῶν περὶ αὐτοῦ ῥητῶν — 917 vgl. Phil. 8, 5 Act. 22, 8 -- 

25 II Tim. 3, 15 

Mo vols Ὁ ἢ 8—10 vgl. S. 122, 18£ 

ὅ xal vor πάντων ausradiert V eorr 4 xegaocusvoc M 8 ὁ Maoziov 

«8. 122,18 | (uero) τὸν ἡ 9 προσέϑετο *, vgl. S. 169, 23f] ἑτέρως de V M 

Ὁ. S. 122, 10 12 « Q»év ἐχχλησία« λέγει ὁ ἀπόστολος, ἢ 19} γνῶζσιν ot) *] 

γνῶ o0 VM 148 τὴν κομπώδη γλῶσσαν, ν δὴ av auf Rasur Vecorr 16 διορι- 

κῶς V δοριστιχῶς M | x ergünze etwa ζύτι οὐ μίαν μόνον γλῶσσαν προσίεται ὃ 

ϑεὸς Ev ἐχχλησίᾳ, ὡς ἐνόμιζον) *, vgl. haer. 69,68,4 17 ἐργασαμένων, évov auf 

Rasur Veorr 17} ὁμολόγησε M 22 Ἑβραίοις aus Ἑβραίων Vcorr, Ἑβραίοις M 
11} 

24 « (ὑποδείχνυσιν) * | xol!« V | [xai] * 25 ἔτι Dind.] ὅτε VM | {πρὸς * 

a 

D376 

pb 0660 

P 362 



5 

10 

15 

20 

25 

Panarion haer. 42, 12, 3 refut. 20—21 (Marcion) 169 

τοὺς ἀπὸ Ἑλλήνων ποιητῶν καὶ δητόρων ὁρμωμένους τὰ ἴσα φάσχων 
ὁμοίως ἔφη »zàrtov πλέον ὑμῶν λαλῶ γλώσσαις«, ἵνα δείξῃ καὶ 
τῆς Ῥλληνικῆς παιδείας αὐτὸν ἐν πείρᾳ ὑπερβαλλόντως γεγενῆσϑαι. 

καὶ γὰρ καὶ ὁ χαραχτὴρ αὐτοῦ σημαίνει αὐτὸν ὑπάρχειν ἐν προπαι- 
δείᾳ, οὗ « οὐκ ἠδυνήϑησαν Ἐπικούρειοι καὶ Στωϊκχοὶ ἀντιστῆναι, ἀνα- 
τρεπόμενοι διὰ τῆς λογίως παρ᾽ αὐτοῦ ἀναγνωσϑείσης τοῦ βωμοῦ 

ἐπιγραφῆς τῆς ἐπιγεγραμμένης »τῷ ϑεῷ &yrvooto«, ῥητῶς àrvayro- 
σϑείσης παρ᾽ αὐτοῦ καὶ εὐθὺς μεταφραστικῶς ῥηϑείσης »ov ἀγνοοῦντες 
εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν«, καὶ πάλιν φήσαντος »εἶπέν 
τις ἴδιος αὐτῶν προφήτης" 

Κρῆτες del ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαίκ, 
ἵνα τὸν Ἐπιμενίδην δείξῃ, ἀρχαῖον ὄντα φιλόσοφον καὶ χτιστὴν τοῦ 

παρὰ Hour εἰδώλου: ἀφ᾽ οὗπερ καὶ Καλλίμαχος 6 Δίβυς τὴν uag- 

τυρίαν εἰς ἑαυτὸν συνανέτεινγε, ψευδῶς περὶ Διὸς λέγων" 
Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται" καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο Ὁ 

Κρῆτες ἐτεχτήναντο, σὺ δ᾽ οὐ ϑάνες" ἐσσὶ γὰρ αἰεί. 
καὶ ὁρᾷς πῶς διηγεῖται περὶ γλωσσῶν ὃ ἅγιος ἀπόστολος, »ἀλλὰ ϑέ- 

AO πέντε λόγους ὃν ἐκκλησίᾳ τῷ vol | μους τουτέστιν διὰ τῆς ἑρμηνείας 

»φράσαι«. ὡς ὁ προφήτης ἐν πνεύματι ἁγίῳ εἰς τὸν νοῦν σπροκχεχορη- 
γημένα φέρων εἰς φῶς διὰ τῆς προφητείας ὠφελεῖ τοὺς ἀχούοντας, οὕτως 
κἀγὼ (9520), φησί, λαλῆσαι εἰς ἀκοὴν tic ἐκκλησίας καὶ olxodounv 
καὶ μὴ διὰ τοῦ κόμπου “Βλληνίδος τε καὶ “ΠΒβραΐδος ἑαυτὸν οἰκοδομεῖν 
τὸν εἰδότα καὶ οὐχὶ τὴν ὀχκλησίαν δι᾿ ἧς ἐπίσταται γλώσσης. σὺ 

δὲ προσέϑηκχας, o Μαρκίων, τό »διὰ τὸν vOuorv«, ὡς τοῦ ἀποστόλου 

λέγοντος »ϑέλω πέντε λόγους ἂν ἐκκλησίᾳ {λαλῆσαι διὰ τὸν vóuov«. 
αἰδέσϑητι, | Βαβυλὼν δευτέρα καὶ χαινὴ Σοδόμων πολυμιξία. ἕως 
πότε συγχεῖς τὰς γλώσσας; ἕως πότε τολμᾷς xarà τῶν ὑπὸ σοῦ 

5 vgl. Act. 17, 181 (6, 10) — 91 Tit. 1, 12 — 11f vgl. Diels, Vorsokratiker? 

68B 1 u. A 1; II 188, 31ff u. 186, 1ff. 151 — 15 Hymn. in Jov. Sf (vgl. Clemens 

Al. protr. 37, 4; I 28, 9f Stählin u. Hieron. ep. 70, 2, 2; S. 701, 98 Hilberg) 

M 

5 »etwa (vg σοφίᾳ κηρύσσοντος τὸ εὐαγγέλιον ἐν ᾿Αϑήναις) *, vgl. Z. 9 

φήσαντος 4 τῆς ἐπιγεγραμμένης τῷ ϑεῷ ἀγνώστῳ Dind.] τῆς ἀντὲ àyvoovo ἐπι- 

γεγραμμένης τῶ ϑεῶ ἀγνώστως VM | ῥητῶς Ἢ ῥητοοικῶ: VM 8 αὐτοῦ + 9:0 

VM (vgl.2.7) 12 xuoriv *, nach Diog. I 112 u. 115, vgl. Diels, Vorsokratiker? II 

186, 1.13] μίϑρα V M. (9. auf Rasur V eorr) 14 ψευδῶς) sofern er selbst Zeus für 

unsterblich erklärt, vgl. cat. in Tit. VII 90, Sff Cramer (Klosterm.) 19 ἁγίῳ + 

(xà)? | προκεχωρήμένα, yn Veor 21 (9540) * 25 (λαλῆσαι) * 36} foo — 

γλώσσας am Rande nachgetragen V corr 27 συνέχεις M 

d 

t3 "^ [ud 65) «ἱ e] 
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μηδὲν ἀδικουμένων; ζητεῖς γὰρ βιάσασϑαι ἀγγελικὰς δυγάμεις, ἐκβαλὼν 
τοὺς λόγους τῆς ἀληϑείας ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας | φάσχων τῷ Aor τῷ 
ἁγίῳ »ἐξάγαγε τοὺς ἄνδρας«. καὶ ὃ ἐπιχειρεῖς κατὰ σεαυτοῦ ἐπιχει- 
θεῖς, τοὺς δὲ λόγους τῆς ἀληϑείας 00x ἐκβαλεῖς, ἀλλὰ σεαυτὸν πα- 
τάσσεις ἐν ἀορασίᾳ καὶ ἐν γυχτὶ ἐξοφωμένῃ διάγεις, ψηλαφῶν τὴν 
ϑύραν καὶ μὴ εὐρίσχων. ἕως ἀνατείλῃ ὃ ἥλιος καὶ ἴδῃς τὴν ἡμέραν 

τῆς χρίσεως" ὃν 7 καὶ τὸ πῦρ ,ἀπαντήσεται τῇ σῇ ψευδηγορίᾳ. τοῦτο 

γάρ σὲ ἐχδέχεται, ὡς ὁρᾷς. οὔτε γὰρ χεῖται παρὰ τῷ ἀποστόλῳ (tO) 
»διὰ τὸν νόμον« xol παρὰ σοῦ τοῦτο πεποιήτευται. ei δὲ καὶ ἔλεγεν 

10 ὁ ἀπόστολος »διὰ τὸν vOuorv«, συνᾳδόντως ἔλεγεν τῷ ἑαυτοῦ κυρίῳ, 
οὐχ ἵνα καταλύσῃ τὸν νόμον, ἀλλ᾽ ἵνα πληρώσῃ. 

[ub | 

ιὃ καὶ xB σχόλιον. »Ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι v ἑτερογλώσ- 
σοις xol ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω πρὸς τὸν λαὸν TOUTOV«. 

ιὃ xal xp ἔλεγχος. Ei un ἐπλήρωσε κύριος τὰ ἐν τῷ νόμῳ 
15 προδιρημένα, τίς ἣν χρεία τὸν ἀπόστολον ὑπομνῆσαι τὰ ἀπὸ νόμου 

ἐν καινῇ διαϑήκῃ πληρούμενα; oc xol ὁ σωτὴρ ἔδειξεν ὅτι αὐτὸς ἣν 

ὁ χαὶ τότε] ἐν νόμῳ λαλήσας xol κατὰ ἀπειλὴν ὁρίσας αὐτοῖς λέγων 
»διὸ προσώχϑισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον, ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, 
καὶ ὥμοσα εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου«" διὸ καὶ ἐν ἕτερο- 

90 γλώσσοις ἐπηγγείλατο λαλῆσαι αὐτοῖς, ὡς καὶ ἐλάλησε, καὶ οὐχ εἰσῆλ- 
ϑον. τοῦτο γὰρ εὐρίσχεται λέγων τοῖς αὐτοῦ μαϑηταῖς »ὑμῖν δέδοται 
τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας, ἐκείνοις δὲ ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες 

μὴ βλέπωσικ« καὶ τὰ ἑξῆς. πανταχοῦ τοίνυν ἐν τῇ χαινῇ τὰ ἀπὸ πα- 
λαιᾶς πληρούμενα παντί τῳ σαφές ἐστιν ὅτι οὐχ ἑτέρου ϑεοῦ καὶ 

95 ἑτέρου ϑεοῦ, ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ αἱ δύο διαϑῆκαι συνίστανται. 
(€ χαὶ xy σχόλιον. »AÀi γυναῖκες ἐν ἐχκλησίᾳ σιγάτωσαν" οὐ 

γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλὰ ὑποτασσέσϑωσαν, καϑὸὼς καὶ 
ὁ γόμος λέγεις. NT ; i5) Ἶ 

LE Kal xy e1E7%0 es Mi TIT τον» vOouovr διατασσεται 9. 2700 του 

80 ϑεοῦ ἀπόστολος τὴν εὐταξίαν τῇ ἁγίᾳ τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίᾳ, 00x ἄτακτος 

ὁ νόμος, ἀφ᾽ οὗπερ τὴν εὐταξίαν μετακομίζεται οὐδὲ ἀλλοτρίου ϑεοῦ 

3 Gen. 19,5 — 41} vgl. Gen. 19, 11 — 11 vgl. Matth. 5, 17 — 191 Kor. 

14, 91 — 18 Psal. 94, 10£ — 19f vgl. I Kor. 14, 21 (Deut. 28, 49 Jes. 28, edi — 

21 Mark. 4, 11 — 26 I Kor. 14, 34 

ΥΝ 12£ vgl. S. 122, 20f | 26—28 vgl. S. 123, 1—3 

3 vor χατὰ + xai M 8f κατὰ — ἐπιχειρεῖς am Rande nachgetragen V eorr 

8 (τό) ἢ 9 σοῦ σοὺ V M 13 à» S. 122, 20] < VM 23f lies wohl 

τῶν ... πληρουμένων * 

S. 123, 1f] ἐπιτρέπεται VM 

26 ἐν ταῖς ἐχχλησίαις S. 123, 1 97 ἐπιτέτραπται 
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Panarion haer. 42, 19, 3 refut. 21—24 (Marcion) 174 

ὑπάρχει ὁ νόμος, τὴν γυναῖχα καϑυποτάξας τῷ ἀνδρί. συναρέσκχει 
yàp καὶ τῷ ἀποστόλῳ τοῦτο ἐν τῇ τῆς ἐχκλησίας νομοϑεσίᾳ, ὡς 
φησι | »χαϑὼς xoi ὁ νόμος λέγει«κ. ποῦ δὲ εἶπεν ὁ νόμος ἀλλὰ ἐν 
τῷ εἰπεῖν τὸν ϑεὸν πρὸς τὴν Eva» εὐϑύς »πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἢ 
ἀποστροφή Gov καὶ αὐτός σου κυριεύσει«; εἰ γὰρ καὶ ἐν ἄλλοις τό- 
ποις, ἀλλὰ ἐντεῦϑεν ἡ ἀρχή. εἰ τοίνυν ἀπὸ τότε ἡ γυνὴ ὑπετάγη 
ἐκ προστάγματος ϑεοῦ τῷ ἀνδρὶ καὶ ἀκολούϑως ὁ ἀπόστολος καϑυ- 
ποτάσσει ταύτην, οὐχ ἀντιϑέτως τῷ ποιήσαντι τὸν ἄνϑρωπον καὶ τὴν 
γυναῖκα, ϑεῷ καὶ αὐτὸς κελεύων δείκνυσιν ἐξ ἅπαντος ὅτι τοῦ αὐτοῦ 
[860v] ὑπάρχει ὁ ἀπόστολος νομοϑέτης ϑεοῦ, οὗ καὶ ὁ νόμος ἦν καὶ 

ἢ πᾶσα παλαιὰ διαϑήκη, καὶ τοῦ αὐτοῦ 7) καινὴ διαϑήκη, τουτέστιν 

αἱ δύο διαϑῆκαι, ai | τὴν γυναῖχα τότε καὶ νῦν καϑυποτάξασαι τῷ 

ἀνδρὶ δι εὐσεβῆ καὶ ἀντίρροπον εὐταξίαν. 

tc χαὶ χὸ σχόλιον. Περὶ ἀναστάσεως νεχρῶν᾽ »γνωρίζω δὲ 
ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον, ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν«. καὶ ὅτι »εἰ 
Χριστὸς οὐχ ἐγήγερται, μάταιον« καὶ τὰ ἑξῆς. »οὕτως κηρύσσομεν 

καὶ οὕτως ἐπιστεύσατες, »ὅτι Χριστὸς ἀπέϑανεν καὶ ἐτάφη καὶ ἐγή- 
γερται τῇ “τρίτῃ ἡμέρᾳς. »ὅταν δὲ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀϑα- 

νασίαν, TOTE γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος" κατεπόϑη ὃ ϑάνατος 
εἰς vixoc«. 

tc καὶ ad ἔλεγχος. »Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον, 
ὃ ϑδὐηγγελισάμην ὑμῖν«. εἰ εὐηγγελίσατο xoi αὐτὸ πάλιν γνωρίζει, 
οὐχ CAÀO τι εὐαγγέλιον οὔτε ἄλλη γνῶσις μετὰ τὴν μίαν καὶ τὸ ἕν, 
ὅπερ ἕν τυγχάνει διὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων καὶ τῶν ἀποστόλων, 
ἵνα ἐλέγξῃ τὸν Magxiova τὸν μετὰ τοσαῦτα ἔτη ἥκοντα, μετὰ χρό- 
vovg τοῦ χαλουμένου γίνου, τοῦ Ῥωμαίων ἐπισκόπου τοῦ κατὰ 

διαδοχὴν ἐνάτου γενομένου ἀπὸ τῆς τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ 

4 Gen. 3, 10 — 14 I Kor. 15, 1. 17. 11. 3f. 54f — 251f vgl. haer. 27, 6, 7; 

1310, 5ff haer. 41, 1,5; IL 91, T£. haer. 42, 1, 7; IL 94, 21f u. Irenaeus adv. haer. 

127,1; 1 214f Harvey Κέρδων ... ἐπιδημήσας ἐν Ῥώμῃ ἐπὶ Ὑγίνου ἔνατον κλῆ- 

ρον τῆς ἐπισχοπικῆς διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἔχοντος III 4, 2f; II17f Harvey 

Κέρδων δὲ ὃ πρὸ Μαρχίωνος καὶ αὐτὸς ἐπὶ Ὑγίνου ὃς ἦν ἔνατος énioxonoc ... Mar- 

cion autem lle succedens invaluit sub Aniceto, decimum locum episcopatus continente 

M 14-20 vgl. S. 198, 4—9 

10 [9800] * | ὑπάρχει] ἡ χαινὴ ἔχει M. 90 εἰς νῖχος S. 193, 9] < VM 

98 ἄλλο τι ἢ ἄλλοϑεν VM 24 ᾧπερ aus ὕπερ Vcorr ὧπερ M | ἕν τυγχάνει 

Pet.] ἐντυγχάνει VM 26 Ὑγίνου *, vgl. oben S. 94, 21 μετὰ τὸ τελευτῆσαι 

Ὑγῖνον ... οὗτος δὲ ἔνατος ἦν ἀπὸ Πέτρου xai Παύλου] Ανιχήτου VM. 27 ἐμνά- 

tov, v ausradierb V corr | ἀπὸ τῆς τῶν am Rande nachgetragen V corr 

b P364 

e 0664 

15:9 



10 

15 

20 

25 

30 

172 Epiphanius 

EY , [d 2 x 2 D ^ 

Παύλου τελειώσεως. διὸ ἐπασφαλιζόμενος ὁ αὐτὸς ἀπόστολος ἔλεγεν b 

»κἂν TE D μεῖς ἢ ἄγγελος βὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὁ παρελάβετε, 
ἀνάϑεμα ἕστως, γινώσχων πνεύματι ἁγίῳ ὅτι μέλλει Magxiov καὶ οἱ 

κατ᾽ αὐτὸν διαστρεφει» τὴν ὁδὸν τὴν καλῶς ἡδραιωμένην. ὅϑεν 
οὐκέτι EIN EV » εὐαγγελίζομαι ὑμῖν«, ἀλλὰ γνωρίξο ὑμῖν τὸ εὐαγγέλ vov«, 

οὐχ ἄλλο Ov, ἀλλὰ »Ὁ ἤδη εὐηγγελισάμην ὑμῖν«, οὗ τὴν ὑπόμνησιν ὑμῖν 

ποιοῦμαι. »γνωρίζω ὑμῖν τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, | εἰ κατέχετε, 

ἐχτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατες. εἰ μὴ γὰρ κατέχετε, ὡς ἐκήρυξα ὑμῖν, 
χωρὶς αὐτοῦ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. »εὐηγγελισάμην γὰρ ὑμῖν ὅτι Χριστὸς 
ἀπέϑανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν χατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγήγερται, κατὰ τὰς Yoapası xol οὐ κατὰ μῦϑον καὶ οὐδὲ 

X τὴ D i ἑαυτῶν λαλεῖν ἃ μὴ yé- 
γραπται" οἱ μὲν γὰρ Ἰουδαῖοι ἀφ᾽ ἑαυτῶν λέγουσι μὴ ἐγηγέρϑαι, Mag- 

κίων δὲ καὶ οἱ ἄλλοι λέγουσιν dp ἑαυτῶν δοκήσει πεπονϑέναι καὶ 
τετάφϑαι, ἐγὼ δὲ κατὰ τὰς γραφὰς ἀσφαλίζομαι ὑμᾶς. εὐϑὺς γὰρ 
ἐπιφέρει λέγων »οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε, ὅτι Χρι- 
στὸς ἀπέϑανεν καὶ ἐτάφη καὶ ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ« καὶ εὐϑύς 

2 > on * x ^ 

»εἰ γεχροὶ | 00x ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται xoi εἰ Χριστὸς 
2 , , x , ς - - , 

οὐχ ἐγήγερται, μάταιον TO χήρυγμα ἡμῶν«. xol μετὰ ταῦτα πᾶντα 
ze] A 2 N x 

γδεῖ γὰρ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀϑανασίαν, καὶ τὸ φϑαρτὸν 
- , > EY > 3 - 

τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρσίαν«. καὶ ovx εἶπεν τὸ ϑνητὸν τοῦτο yo- 
- b] B S x - - * 2 

ρῆσαι τὴν ἀϑανασίαν N τὸ φϑαρτὸν τοῦτο χωρῆσαι τὴν ἀφϑαρσίαν, 
2 M M \ Y N b] , 2 , \ 2 , 

ἀλλὰ τὸ ϑνητον xoi φϑαρτον ἐνδυσασϑαι aOavac(av καὶ ἀφϑαρσίαν. 
Ἂν 2 N - > -μ > = , 

ποῖον δέ ἐστι ϑνητὸν ἀλλὰ τὸ σῶμα τὸ οὐ χωρῆσαν ἐν αὐτῷ μόνον 
2 ’ 2 x * > - * , > , \ > , 

ἀϑανασίαν, ἀλλὰ καὶ οἰκειῶσαν καὶ μέλλον ἐνδυσασϑαι τὴν αϑανασίαν, 
2 - ) N = > a 

οὐ τοῦ σώματος ἀποβαλλομένου xol τῆς ψυχῆς τῆς μὴ ἀποϑνῃσκού- 
2 2 - - , > 

σης ἐνδυομένης ἀϑανασίαν, ἀλλὰ τοῦ ϑνητοῦ Evdvousvov ἀϑανασίαν 
c Pen) τ > - \ ^ 

καὶ τοῦ φϑαρτοῦ ἀφϑαρσίαν τουτέστιν τοῦ σώματος; αὑτοῦ γὰρ καὶ 
P P > EY Ἁ , \ x ’ ^ 2 = 

ϑανατος ἔστι xol φϑορα προόχαιρος, διὰ τὴν λύσιν τὴν éxcveyOcioav 
> = i! - -29 A! = o EY - -- 

αὐτῷ διὰ τῆς τοῦ Adau παρακοῆς. οτι δὲ περὶ τῶν μελλουσῶν φησιν 
2 - = > - x - € x ^ - 

ἐν αὐτῷ τελειοῦσϑαι εὐεργεσιῶν, διὰ τῆς ὑποσχέσεως τὸ πληροῦσϑαι 

2 Gal.1,8.— τ Kor. 15,122 16 lKor.1D, 1. 9 38. IKer 40 10 ἘΠ 

20 I Kor. 15, 53 

M 

4 ἑδραιωμένην aus ἡδρεωμένην Veorr ἑδραιωμένην M 14 ἀφ᾽, & auf Rasur 

Verr 15 τετάφϑαι, q9 auf Rasur Veorr τεϑάφϑαι M 23 ἀλλὰ — ἀφϑαρσίαν 

<M | φϑαρτὸν] ἄφϑαρτον V 94 iy <M 25 οἰχειῶσαν *] οἰχῆσαν VM 

27 τοῦ ϑνητοῦ Evdvousvov ἀϑανασίαν am Rande nachgetragen V eorr 98 ἀφ- 

ϑάρτου hinter φϑαρτοῦ getilgt Vcorr 81 ἐν αὐτῷ] ξαυτῶ M 
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u£(AAov) σημαίνει λέγων »τότε γενήσεται ὁ λόγος 0 γεγραμμένος, κατε- 
πόϑη ὁ ϑάνατος εἰς vixoc«, ἵνα σημάνῃ τὴν τότε μέλλουσαν ἔσεσϑαι 
νεχρῶν ἀνάστασιν' ἐπειδὴ κατεπόϑη ὁ ϑάνατος ἀπὸ μέρους ἐν τῇ 
τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσει καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀναστάντων (ἀνέστη 
γὰρ πολλὰ σώματα τῶν ἁγίων, ὡς φησι τὸ εὐαγγέλιον, καὶ συνεισῆλ- 
ϑὸν αὐτῷ εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν), τότε δὲ εἰς νῖχος καταπίνεται, ὅτε 

ἀπὸ πάντων χαϑολικῶς ἀφαντοῦται.] 

- M m [4 \ Pr M - 

Ins πρὸς Κορινϑίους β' αὐτὴ δὲ τρίτη κεῖται παρὰ τῷ Meoxiovı, 
\ \ , > - M \ 

μετηλλαγμένως δὲ διὰ τὸ πρώτην παρ αὐτῷ τέταχϑαι τὴν προς 
[4 

I ararac. 

& καὶ χε σχόλιον. »Ooaı γὰρ ἐπαγγελίαι ϑεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ vat: 
διὸ xal δι’ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ ϑεῷκ«. 

α καὶ χε ἔλεγχος. Διάνοιξον τοὺς ὀφϑαλμούς σου xai σώϑητι, 
ὦ Μαρκίων. εἰ δὲ σὺ οὐκέτι δύνασαι (τετελεύτηκας γάρ), οἱ ὑπὸ σοῦ 
ἀπατηϑέντες ἀνοιξάτωσαν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν καὶ φυγέτωσαν 

ἀπὸ σοῦ ὡς ἀπὸ ἕρπετοῦ δεινοῦ καὶ λυμαινομένου τοὺς ἐγγίζοντας. 
εἰ γάρ »ῦσαι ἐπαγγϑελίαι 9500, ἐν αὐτῷ τὸ vol«, ἐπαγγελίας δὲ ϑεοῦ 
οἶδεν ὁ ἀπόστολος διὰ τοῦ νόμου xai τῶν προφητῶν, ἄρα ys ἐν 
Χριστῷ τὸ ναὶ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ πληρώματος ἐβεβαιοῦτο. 00x 
ἀλλότριος οὖν ὁ Χριστὸς τοῦ παλαιοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, 

οὐδὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ λαλήσαντος ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν Χριστῷ τὰς αὐτοῦ 
ἐπαγγελίας πεπληϊρωχότος. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀντίϑετος ὁ Χριστὸς τῷ ϑεῷ 
τῷ δεδωκότι νόμον καὶ προφήτας. διὰ γὰρ τὸ ἐν αὐτῷ τὰς ἐπαγγελ- 
ϑείσας ὑποσχέσεις vol γίνεσθαι, διὰ τοῦτο, φησί, καὶ δι᾿ αὑτοῦ τὸ 
ἀμὴν τῷ ϑεῷ᾽ ϑεοῦ μὲν πατρὸς ἐπαγγειλαμένου, Χριστοῦ δὲ [τοῦ] 
καὶ βεβαιοῦντος καὶ T κυρίου τὸ ἀμὴν περιποιουμένου di αὐτοῦ ἐν 
τοῖς δι᾿ αὐτοῦ τῇ ἐπαγγελίᾳ βεβαιωϑεῖσιν καὶ ἐπεγνωκόσιν τὸν πα- 

τέρα αὐτοῦ ἐν νόμῳ λελαληκχότα καὶ ἐν εὐαγγελίῳ τοῖς πεπιστευχόσι 

1 I Kor. 15, 54 — 4 Matth. 27, 52f — 11 II Kor. 1, 20 

M PER vel: S. 123, Mf 

1 uéAAov) Pet.] ue VM 11 ὅσαι γὰρ S. 193, 11 vgl. Z. 17] πᾶσαι γὰρ 

αἱ VM | vor ϑεοῦ + τοῦ M 19 δι’ oben drüber V corr 14 ὑπὸ] ano V 

15 ἀποτηϑέντες M 17 ὅσα VM | vor ϑεοῦ-[ τοῦ 18 vor διὰ + (τὰς ἢ 

19 lies τοῦ πληρώματος τῶν ἐπαγγελιῶν * 24 val ÓOh.] εἶναι VM 25 διὰ vor 

τοῦ durchgestrichen Veorr | [τοῦ] * 26  χυρίου] lies wohl χυρίως oder (oc) 

χυρίου (τοῦ nxvevuatoc) * | τὸ aus vo, 9o (vor ἀμὴν) durchgestrichen V corr; viel- 

leicht τᾷ ϑεῷ vor τὸ ἀμὴν einzusetzen * 27 ἐπεγνωχόσιν ἢ ἐπιγνωσϑεῖσιν V M 
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δεδωρημένον τὰ σωτήρια, τοῖς λέγουσιν δι᾿ αὐτοῦ λέγοντος Χριστοῦ, 
»val ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο ἡ εὐδοχία ἐνώπιόν σους. 

B καὶ xc σχόλιον. »Οὺ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν 
Ἰησοῦν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦ, ὅτι 6 ϑεὸς ὁ ei- 
πών" ἐκ σχότους φῶς λάμψεικ«. | 

B καὶ xc ἔλεγχος. OÖ χηρύσσουσιν ἑαυτοὺς οἱ ἀπόστολοι, ἀλλὰ 
Χριστὸν Ἰησοῦν κύριον. διὸ οὐκ ἔνι αἵρεσις οὐδὲ ἐκκλησία εἰς ovoua 
ἀποστόλων ἀνηγορευμένη. οὐδέποτε γὰρ ἠκούσαμεν ἢ Πετρίους ἢ 
Παυλίους ἢ Βαρϑολομαίους ἢ Θαδδαίους, ἀλλὰ &x ἀρχῆς £v κήρυγμα 
πάντων τῶν ἀποστόλων, οὐχ αὐτοὺς κηρύσσον ἀλλὰ | Χριστὸν Ἰησοῦν 
κύριον. διὸ xci ὄνομα τῆς ἐχκχλησίας οἱ πάντες ὃν ἐπέϑεντο, οὐχ 
ἑαυτῶν ἀλλὰ τοῦ κυρίου αὐτῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ ᾿Αντιοχείας ἀρ- 
ξδαμένῶν Χριστιανῶν καλεῖσθαι" ὅπερ ἐστὶν ἡ μόνη καϑολικὴ ἐκκλη- 

σία, οὐχ ἄλλο τ ἐχουσα (orvoua) ἀλλὰ Χριστοῦ, «Χριστιανῶν οὖσα 

ἐκκλησία, οὐ Χριστῶν ἀλλὰ Χριστιανῶν, τοῦ μὲν ἑνὸς ὑπάρχοντος, 

τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς Χριστιανῶν καλουμένων. μετὰ ταύτην δὲ καὶ 
τοὺς αὐτῆς κήρυχας πᾶσαι «, οὐχέτι τοῦ αὐτοῦ χαραχτῆρος x φαινό- 

μεναι διὰ τῶν ἐπιϑέτων ὀνομάτων Μανιχαίων xoi Σιμωνιανῶν καὶ 
Οὐαλεντίνων xci Ββιωναίων" ὧν εἷς καὶ σύ, ΜΠαρκίων, ὑπάρχεις, καὶ 

σοῦ τὸ ὄνομα ἐπικέχληνται οἱ ὑπὸ σοῦ ἠπατημένοι, oc σεαυτὸν κη- 
ούξαντος καὶ οὐχὶ Χριστόν. εἶτα φησιν »ὅτι ὁ ϑεὸς ὁ εἰπών" ἐκ 
σκότους φῶς λάμψεικ. ὁ ϑεὸς δὲ ποῖος ἀλλ᾽ ὁ εἷς O ἐν τῷ προφήτῃ 
δείξας ἐκ σχότους φῶς, τουτέστιν ἀπὸ τῆς τῶν ἀνϑρώπων ἀπιστίας 

xoi ἀγνωσίας φῶς καὶ γνῶσιν ἐν Χριστῷ λάμψαν ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν τῶν ποτε ἐϑνῶν εἰδωλολατρούντων, νῦν δὲ ϑεὸν (ixsyvoxó- 
vOv) τὸν τότε iv τῷ προφήτῃ προεπαγγειλάμενον τὸ φῶς ξαυτοῦ 
ἐν τῷ κόσμῳ λάμψαι, ὡς οὐκ ἀλλοτρίου ὄντος παλαιᾶς καὶ καινῆς 
διαϑήκης" Oc ἡμῖν ἔϑος γέγονε | πείϑειν σε, ὦ Μαρκίων, ἀφ᾽ ὧν ἔχεις Ö 
γεγραμμένων λειψάνων τοῦ εὐαγγελίου, καὶ μὴ ὑπὸ σοῦ ἀπατᾶσϑαι. 

9 Matth. 11, 26 -- 3 II Kor. 4, 5. 62 — 12f vgl. Act. 11, 26 

M 3-5 vgl. S. 123, 13—15 

1 τοῖς λέγουσιν τῶν Asyóvtov V M 2 ὅτι οὕτως ὁ πατὴρ vor ὅτι OU- 

toc durchgestrichen Veorr | ἡ «M 4 κύριον — V | 618.123, 14] C VM 

9 Βαρϑολομίους, α oben drüber Υ corr 10 z5ovocov V 14 (ὄνομαν * 

17 « etwa (ai αἱρέσεις ἀνεφύησαν) * | κα etwa ζὑπάρχουσαι, ἀλλότριαι δὲ * 

21 φησιν ἢ φασιν V M 22 λάμψει ἢ λάμψαι V M 23 φῶς am Rande 

nachgetragen V corr 95f (énsyvoxótov) * 26 προεπηγγειλάμενον M 
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ΞΣ a , » c - 
y xai xG σχολιον. ν»ὔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεω 

* € P , \ x ^ - EY , 

καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν«. ἐξέχοψφεν. δὲ TO »xavà τ 
γεγραμμένονκ«. | 

C 

Ó 

7 xai x& ἔλεγχος. Οὐ δοθήσεταί σοι τόπος iv οἷς ἂν τολμή- 

σειας. κἂν τε γὰρ ἐχχόψῃς τό »κατὰ τὸ γεγραμμένον«, φαίνεται ἡ 
τῆς προγεγραμμένης λέξεως ἀκολουϑία. ἀπὸ τοῦ γάρ »ἐπίστευσα, διὸ 

καὶ ἐλάλησας εὐϑὺς τὰ ἴσα ἐπενέγχας ὁ ἀπόστολος ἔφη »ἔχοντες τὸ 
αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμενκ«. 

παντὶ δέ τῷ σαφές ἐστι τοῦτο, Ott ἐν τῷ ἕχατοστῷ πεντεχαιδεχάτῳ 
φψαλμῷ Ev τῷ τὴν ἐπιγραφὴν ᾿4λληλουία ἔχοντι, τῆς δὲ τοῦ Δαυὶδ 
βίβλου ovrı καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ προπεφητευμένῳ, ὁ λόγος τοῦ »ἐπίστευσας 
ἐστὶ γεγραμμένος. ὅϑεν καὶ ὁ ἀπόστολος ἔλαβε τὸ ῥητὸν καὶ ὁμοίως 
ἔφη To | »διὸ καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν καὶ Aa200usv«, εἷς ὧν τοῦ ἀριϑμοῦ 
τῶν ἀποστόλων" ὅϑεν οὐ λέγει »διὸ καὶ ἐπίστευσα καὶ ἐλάλησας, ἀλλά 
»ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ Aakovusve, ἵνα ἑαυτὸν μετὰ τῶν ἄλλων 
ἀποστόλων συνάψῃ. καί φησιν »ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμας, ἵνα 
δείξῃ τὸ ἐν τῷ Δαυὶδ λαλῆσαν πνεῦμα τὸ αὐτὸ ὃν πνεῦμα καὶ ἐν τοῖς 
ἀποστόλοις ἀφ᾽ οὗπερ τότε ἐκεῖνος προφητεύων ἐπίστευεν, ἂν 
© πνεύματι καὶ αὐτοὶ ὄντες πιστεύουσι καὶ λαλοῦσι. πολλὴ δὲ 

ἀδικία xci πλεονεξία Oc εἰπεῖν κα διανοημάτων. τοῦ γὰρ ἀποστόλου 
£v xai τὸ αὐτὸ πνεῦμα φάσκοντος, πῶς ἡ τοῦ Μαρχίωνος ἄνοια, ὁμο- 
λογοῦσα τοῦτον τὸν λόγον τὸν ἅγιον ἀπόστολον εἰρηκέναι, τολμᾷ 

λέγειν ἄλλο εἶναι τότε τὸ σρυεῦμα καὶ ἄλλο τὸ ἐν τοῖς ἀποστόλοις; 

- N ς 73 - [0 [A \ - 

Τῆς πρὸς Ῥωμαίους ὁ ἐπιστολῆς" ovrog yag ἔστι παρὰ τῷ αρκίωνι 
N b) EY 2 5- c 

κειμένη, tva μηδὲν ὀρϑὸν παρ αὐτῷ εἴη. 
— up ’ [I : 2 [2 9 2 [4 EY 2 

α καὶ xn 0X0ALov. »ÜOcor àvouoc ἡμαρτον, ἀγνομῶς καὶ ἀπο- 
- [6 , Ω ^ [4 , b S 

λοῦνται, καὶ 0001 ἐν γομῳ ἡμαρτον, διὰ νομου χριϑήσονται. οὐ γὰρ 
x x -— ^A 2 EY - 

οἱ ἀχροαταὶ τοῦ νόμου | δίκαιοι παρὰ τῷ ϑεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ τοῦ 
, , 

vouov δικαιωϑησονταικ. 
zt AED » 9 ET) Ω » "OPE 
a xai xm &Asyxoc. Et 000. &vouoc ἡμαάρτον, &vouoc καὶ ANO- 

- € [4 L , Ἁ “- x 

λοῦνται, σωτηρίας ὁ νόμος παραίτιος φυλαττόμενος καὶ μὴ ἐῶν τοῦς 

1 II Kor. 4, 13 — 11 vgl. Psal. 115, 1 — 25 Róm. 2, 12 1 

M 1—3 vgl. S. 123, 16f 26—29 vgl. S. 118, 4—' 

9 διὸ nachgetragen τοῦτ «ccs d2o DE προφήτευμένω, πε oben drüber 

V eorr 16 ἀποστόλων « M. 17 rot U] vo VM 20 » etwa {τῶν τοῦ 

ἀγύρτου * 23 τὸ τε M 28 vro?! — V | ἀλλὰ V | vov? S. 118,6] <VM 

30 αἹ τὰ V M, ı von späterer Hand durchgestrichen V 
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φυλάττοντας ἀπόλλυσθαι. καὶ εἰ οἱ διὰ νόμου ἁμαρτήσαντες διὰ 
γόμου κριϑήσονται, ἄρα χριτὴς τῶν παραβάσεων ὃ νόμος, 00% 
ἀπωλείας | ὧν ἀλλὰ δικαιοχρισίας, ὁσίως κρίνων τοὺς παραβεβη- 

κότας. »ν»οὐ γὰρ οἱ ἀχροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ ϑεῷ, ἀλλὰ οἱ 
5 ποιηταὶ νόμου διχαιωϑήσονταις. εἰ δὲ ποιούμενος ὁ νόμος δικαιοῖ 
τὸν ποιήσαντα, οὐχ ἄδικος ὁ νόμος οὔτε φαῦλος, di ὃν οἱ τελοῦντες 
τὸν νόμον δίκαιοι καϑίστανται. ἐκ δὲ τοῦ νόμου ἐστὶ καὶ ἡ εἰς 
Χριστὸν “προφητευομένη πίστις, χωρὶς οὗ οὐ δικαιωϑήσεται οὐδεὶς 

xci ἐν © πιστεύσας παρὰ τὴν (0x0) τοῦ νόμου προφητευομένην 
10 μαρτυρίαν οὐ δύναται πάλιν δικαιοῦσϑαι οὐδείς, ὡς πληρώματος 

ὄντος τοῦ Χριστοῦ τοῦ νόμου κατὰ τὸ παρὰ τῷ ἀποστόλῳ εἰρημένον 
ὅτι »πλήρωμα νόμου Χριστὸς | εἰς δικαιοσύνην«, δεικνύντι ὅτι ἄνευ 
vouov καὶ Χριστοῦ οὐκ ἔνι δικαιοσύνη. οὔτε γὰρ Ἰουδαῖοι ἄνευ Χρι- 
στοῦ δικαιωϑήσονται μὴ λαβόντες Χριστὸν. ovre σύ, Μαρκίων, δικαιω- 

15 ϑήσῃ ἀπαρνούμενος τὸν vouon. 

B καὶ x9 oyoAtor. »Περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσ- 

ons’ ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέ- 

γονεγκ. 

β καὶ χϑ' ἔλεγχος. Ei ἀποφαίνεται ὁ ἅγιος ἀπόστολος τὴν 
20 περιτομὴν ὠφελήσειν, τίς ἐν τοῖς ὠφελοῦσι μῶμον ϑήσειεν, ἀλλὰ εἰ 

ἄρα ὅμοιος τῷ ὄφει γενήσεται; ἔοικας γὰρ τούτῳ, ὦ Μαρκίων᾽ xà- 
κεῖνος γὰρ ἀντιστρέφων τὰ παρὰ ϑεοῦ εἰρημένα παρέπειϑε τὴν Evav 

Ó612 

P 369 

λέγων »o0 ϑανάτῳ ἀποϑανεῖσϑες. νόμον yàg τῇ περιτομῇ συνέδησε b 
καὶ τὴν περιτομὴν τῷ vóuo συμπρέπουσαν | ἀπέδειξε καὶ τοῦ αὐτοῦ 

25 ϑεοῦ τὸ πρόσταγ, μα ὑπάρχειν ὑπέφηνεν τοῦ τὴν περιτομὴν ποτὲ δε- 
δωκότος καὶ νόμον εἰς βοήϑειαν δεδωκότος, ἀφ᾽ οὗπερ Χριστὸς πι- 

στευόμενος τὰ τέλεια τοῖς πιστεύουσι λαλεῖν τε καὶ ποιεῖν παρέχεται. 

καὶ A σχόλιον. »Ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ 
τῆς ἀληϑείας ἐν τῷ vouo«. 

80 y xai À ἔλεγχος. Εἰ ἡ γεῶσις μόρφωσιν ἔχει, ἀπὸ δὲ τῆς μορ- 

φώσεως τὸ εἶδος φαίνεται, οἱ δὲ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἀλήϑειαν 
ἔχοντες ἀπόστολοι καὶ οἱ τούτων μαϑηταὶ οἴδασιν ἀπὸ τῆς μορφώ- 

12 Röm. 10, 4 — 16 Róm. 2, 25 — 23 Gen. 3, 4 — 28 Röm. 2, 20b 
Ἢ 

VM 16—18 5. 118, 8f. 2818. 118, 101 

8 χωρὶς οὗ sc. Χριστοῦ 9. (ὑὸν ἢ 10 οὐδεὶς ὁ xai VM | ὧς] 

εἰς M 20 ὠφελήσειν, ήσει auf Rasur Veorr 26 zai νόμον — δεδωχότος — M | 

ἀφ᾽ οὗπερ + (xol)? * 
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σεως τοῦ νόμου τὸ εἶδος κεκτῆσϑαι, τουτέστιν τὴν γνῶσιν καὶ τὴν 
ἀλήϑειαν, οὐκ ἄρα ἀλλότριος ὁ νόμος τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀλη- 
ϑείας. διὰ γὰρ τῆς ἐν αὐτῷ μορφώσεως ἐπέγνωσαν οἱ κήρυκες τῆς 
ἀληϑείας τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἀλήϑειαν. 

Ó χαὶ λα σχόλιον. »Erı γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσϑενῶν 

ἔτι xarà καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέϑανενκ«. 
οι 

Ó xai λα ἔλεγχος. To »ἔτις καὶ (10) »ἀπέϑανενς« οὐ δοκήσεως a 

ἀλλὰ ἀληϑείας ἐστὶ σημαντικόν. εἰ γὰρ δόκησις nv, τίς χρεία τοῦ 

»erie λέγε σϑαι, δυναμένου τοῦ τ τοῦ πάντοτε καὶ τότε καὶ νῦν Ö 674 
10 δοκήσει. φαίνεσθαι καὶ μὴ λέγεσϑαι »ἔτε ὄντων ἡμῶν ἀσϑενῶνς«; 

ἀπὸ τοῦ γὰρ »ἔτις τὸ τότε ϑανεῖν * ἀπέδωκε καὶ ἐδικαίωσε τῷ ϑανά- b 
TO, ἵνα μηκέτι χρείαν ἔχῃ ϑανεῖν ὁ ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν ἅπαξ ἀποϑα- 

vOv καὶ δι᾿ ἑαυτὸν μηκέτι ἀποϑνήσκων. | P 310 

€ xal AB σχόλιον. »Q60rs ὁ uiv νόμος ἅγιος xci ἡ ἐντολὴ 
15 ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαϑήκς«. 

€ xal AQ ἔλεγχος. Συντίϑεται τῷ νόμῳ τῷ ayıov αὐτὸν εἶναι ἃ 
καὶ τῇ ἐν αὐτῷ ἐντολῇ γενομένῃ, τρισὶ μαρτυρίαις ἀσφαλισάμενος 
ταύτην, ἁγίαν αὐτὴν λέγων καὶ δικαίαν καὶ ἀγαϑήν, ἵνα ἐλέγξῃ σέ, 

Μαρχίων, καὶ ἡμᾶς διδάξῃ τοῦ ἁγίου εἶναι τὸν νόμον, οὗ καὶ ἡ ἐντολὴ 
20 ἁγία, καὶ αὐτὸν τὸν ἅγιον eivaı καὶ ἀγαϑόν. διὸ ἀγαϑοῦ οὖσα b D 386 

ἐντολὴ ἀγαϑὴ καλεῖται καὶ ἁγίου οὖσα ἁγία ἐστὶν καὶ δικαίου ὑπᾶρ- 

χουσα δικαία ἐντολὴ καλεῖται, ἑνὸς ὄντος τοῦ τότε χαὶ νῦν * , τοῦ 

ὄντος ἁγίου καὶ δικαίου καὶ ἀγαϑοῦ. διὸ καὶ ἡ αὐτοῦ ἐντολὴ ἡ ἀπὸ 
τότε xoi νῦν ἐν νόμῳ καὶ ἐν καινῇ διαϑήκῃ ayla ὑπάρχει καὶ δικαία 

95 χαὶ ἀγαϑή. | 

c xai Ay σχόλιον. »lva τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωϑῇ iv 

nuiv<. 
c καὶ Ay ἔλεγχος. Εἰ ἐν τοῖς ἀποστόλοις καὶ ἐν ἡμῖν τὸ dı- 

χαίωμα τοῦ νόμου πληροῦται, πῶς σύ, ὦ Μαρκίων, τολμᾷς λέγειν 
30 τὸν νόμον ἀλλότριον τῶν χατὰ τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου δικαιουμένων 

ἀποστόλων τοῦ ϑεοῦ; 

5 Róm. 5,6 — 19 vgl. Róm. 6,10 — 14 Róm. 7,19 — 26 Róm. 8,4 

V M of vgl. S. 118, 12: 14f vgl. S. 118, 14f. 926f vgl. S. 118, 16 

9 τῆς γνώσεως Corn.] τοῦ νόμου VM E Do 11 » etwa (φαίνεται, 

δι’ οὗ ἅπαξ τὸ ὄφλημα ὑπὲρ ἡμῶν) "Β 18 ξαυτὸν aus ξαυτῶν Veorr 16 τῷΣ ἢ] 

to VM 22 x etwa (xm5ovocovroc) * 
Epiphanius II. 12 
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C xal 2d σχόλιον. »TéAoc γὰρ νόμου Χριστὸς tic δικαιοσύνην 
παντὶ τῷ πιστεύοντικ«- 

C καὶ Ad ἔλεγχος. EL εἰς δικαιοσύνην Χριστὸς ἐλήλυϑεν παντὶ 
τῷ πιστεύοντι, οὐ τοῦ νόμου τελειουμένου, εἰ μὴ Χριστὸς τελειώσῃ 
τῇ ξαυτοῦ παρουσίᾳ, οὐκ ἄρα τελειωθήσεσϑε, ὦ Ἰουδαῖοι, ἐν νόμῳ 

μένοντες, ἐὰν μὴ Χριστὸν ἐνδημήσαντα πιστεύσαντες ὑποδέξησϑε. 
ἀλλὰ οὐδὲ σύ, Magxiov, δυνήσῃ σωϑῆναι ἐν Χριστῷ, τὴν ἀρχὴν τοῦ 
κηρύγματος χαὶ τὴν ῥίζαν ἀποβαλλόμενος, ὅπερ ἐστὶ νόμος, ἀφ᾽ 
οὗπερ Χριστὸς γινωσχόμενος τελειοῖ τὸν ur τὸν νόμον βδελυσσόμε- 
vor ὡς ἀλλότριον Χριστοῦ ὑπάρχοντα. 

ἢ καὶ As oyoAtov. »Ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν πλησίον νόμον πεπλή- 
QOX&V«. 

ἢ καὶ Ae ἔλεγχος. Εἰ διὰ τοῦ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον νόμος πλη- 
ροῦται, οὐκ ἀλλότριος Χριστοῦ καὶ ϑεοῦ πατρὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ϑεοῦ ὁ νόμος, ὁ χελεύων ἀγαπᾶν τὸν πλησίον" 
διότι ὁ | ϑεὸς ἀγάπη ἐστὶν καὶ πάντα τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ κηρυττόμενα 
ὁμοίως ἀεὶ κηρύττεται, καὶ τότε καὶ νῦν, καὶ ἐν παλαιᾷ καὶ καινῇ 

διαϑήκῃ. | 

Τῆς πρὸς Θεσσαλονιχεῖς (a), πέμπτης ἐπιστολῆς (οὕτω γὰρ κεῖ- 
ται ἐν τῷ Μαρχίωνὼ, ὀγδόης δὲ οὐσης παρὰ τῷ ἀποστόλῳ, τὰ πάντα 
τοῦ Μαρκίωνος διεστραμμένως ἀπ᾿ αὐτῆς ἔχοντος οὐδὲν ἐξ αὐτῆς 
παρεϑέμεϑα. 

Τῆς πρὸς Θεσσαλονιχεῖς δευτέρας, ἕχτης [δὲ] κειμένης παρὰ τῷ 
Μαρχίωνι, ἐνάτης δὲ οὐσης παρὰ τῷ ἀποστόλῳ, ὁμοίως διαστραφεί- 
σης ὑπ αὐτοῦ τοῦ Magoxíiovozs, πάλιν οὐδὲν ἐξεϑέμεϑα. 

- SER M x - — ^ N - 

Τῆς πρὸς Ἐφεσίους, G ovogc παρὰ τῷ Μαρχίωνι, € δὲ παρὰ τῷ 
2 ’ , 

ἀποστολῳ κειμένης, ταῦε" 
zx USER , c mu 
& καὶ Ac GyoAtov. »Mvnuovevovres ὑμεῖς ποτε τὰ ἔϑνη, 

€ Z = \ 
οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς Ev σαρκὶ 

i Röm. 104. 11 Rom. 13,8b — 16 LJon 4.8. 98 Buh» i540 

M 1fvel. 5. 118, 171 11} vgl. S. 118, 19 28—8. 179, 6 vgl. S. 119, 4—10 

4 τελειουμένη M. 8 ἀποβα λόμενος, A ausradiert V corr 23 [de] * 

24 ἐνάτης, v ausradiert Veorr ἐννάτης M 28 μνημονεύοντες S. 119,4) μνη- 

uovevere VM 

b 

0676 

P371 
D387 
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χειροποιήτου, ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριο- 

μένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξέγοι τῶν διαϑηκῶν τῆς ἐπαγ- 
γελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄϑεοι ἐν τῷ κόσμφ᾽ γυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ ὑμεῖς, οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγενήϑητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι 

αὐτοῦ. αὐτὸς y&Q ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν« 
καὶ τὰ tinc. 

a και ἃς ἔλεγχος. Τό »μνημονεύοντεες καιροῦ σημαίνει τὸ εἶδος a 
καὶ (TO) »οἱ λεγόμενοι ὑπὸ τῆς λεγομένηςς τῶν πραγμάτων τοὺς τύπους 
σημαίνει καὶ τό »ἐν σαρχίε, iva δείξῃ τὸν τύπον τὸν ἐν τῇ σαρχὶ 
ἀπεχδεχόμενον τὸν τοῦ πνεύματος καιρόν, ἵνα τὰ ἐντελέστερα ἀπὸ 
τοῦ τύπου δείξῃ. χωρὶς γὰρ Χριστοῦ τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ 7 b 
ἀκροβυστία ἀπηλλοτρίωτο, ἀπηλλοτριωμένη δὲ ξένη ἦν ἐπαγγελίας 
καὶ διαϑήκης, καὶ οἱ ἀπὸ ταύτης ὁρμώμενοι. ἐλπίδα οὐκ εἶχον, ἀλλ᾽ 
ἄϑεοι ἤσαν à» τῷ κόσμῳ, ὡς ἀποδέδεικται ἀπὸ τῶν τοῦ ἀποστόλου 
ῥημάτων. ἀλλὰ σύ, Maoxiov, οὔτε ὁρᾷς ovre ἀκούεις, ἐπεὶ ἂν ἐνόεις © 

πόσων ἀγαϑῶν παραίτιον τὸν νόμον | Paoxsı ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ὁ 388 
τοῖς ἐν τῷ νόμῳ πρὸς τὸν τότε καιρὸν πεπολιτευμένοις" »ἐν γὰρ 
Χριστῷ Ἰησοῦ οἱ ποτὲ μακρὰν νὺν (ἐγενήϑητε) ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι 
αὐτοῦ. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἢ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕγ.« 

εἰ δὲ τὰ ἀμφότερα ἐποίησεν £y καὶ oU τὸ μὲν ἀνεῖλεν τὸ δὲ ἕτερον d 
συνεστήσατο, ἄρα γε οὐδὲ τὸ πρότερον ἀλλότριον αὐτοῦ | οὐδὲ τὸ P372 
δεύτερον διεῖλεν ἀπὸ τοῦ πρώτου, ἀλλὰ τὰ ἀμφότερα εἰς ἕν συνή- 
γαγεν, οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ δοκήσει, ἀλλὰ ἐναργῶς ἐν τῷ aluarı αὐτοῦ, 
ὡς ἡ ἀσφαλὴς τοῦ ἀποστόλου ὑποδείχνυσι διδασκαλία. ] 0678 

B καὶ AG σχόλιον. »Διὸ λέγει: ἔγειρε ὁ καϑεύδων καὶ ἀνάστα 
ἐκ τῶν νεχρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὃ Χριστόοες. 

B καὶ AG ἔλεγχος. Πόϑεν τῷ ἀποστόλῳ τό »dıo λέγεις ἀλλὰ ἃ 

95 Eph. ὅ, 14 

M 9588 vgl. S. 119, 115 

1 τι — 8.119. ὅ 9 τοῦ Ἰσραὴλ am Rand nachgetragen Ver 4 ἐν 

S. 119, 9] — VM, aber vgl.2.18u.23 7 μνημονεύετε VM . 8 (v0) Klosterm. | 

ἀπὸ VM 9 καὶ ἐν oaoxi hinter καὶ τὸ ἐν σαρκὶ durchgestrichen Veorr 17 τοῖς 

. πεπολιτευμένοις ἢ τῶν... πεπολιτευμένων (πεπολιτευμένον M) VM 18 (éye- 

γήϑητε * 23 lies vielleicht ἐνεργῶς * — 95f xal ἀνάστα Ex νεχρῶν < S. 119, 11 

DO 20, « 8.119, 11 27 hinter διὸ + x«i M ausradiert V eorr 

M 
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ἀπὸ τῆς παλαιᾶς δῆλον διαϑήκης: τοῦτο δὲ ἐμφέρεται παρὰ τῷ 
Ἠλίᾳ. πόϑεν δὲ ὡρμᾶτο ὁ Ἠλίας; ἀλλὰ εἷς ἢν τῶν προφητῶν τῶν 

χατὰ νόμον πεπολιτευμένων, ἀπὸ νόμου καὶ προφητῶν ὁρμώμενος. 
εἰ δὲ ἐν Χριστῷ ἐπροφήτευσε τό »ἔγειρε ὁ καϑεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ 
τῶν νεχρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι O Χριστόςς, ἄρα γε τὸ πρωτότυπον 
διὰ Παζάρου καὶ τῶν ἄλλων ἐπεπλήρωτο, περὶ οὐ οἱ αὐτοὶ ἀμφέ- 

βαλλον, Μάρϑα xai Μαρία λέγουσαι »ἤδη oLsı, τεταρταῖός ἐστικ 

καὶ τῶν τοῦ ἀρχισυναγώγου λεγόντων »μηκέτι σχύλλετε τὸν διδά- 
óxaGAov« xol αὐτοῦ λέγοντος »μὴ φοβεῖσϑε᾽ οὐ γὰρ ἀπέϑανεν, ἀλλὰ 
καϑεύδεις, σαφῶς γὰρ ἔχτοτε τὸ κήρυγμα ἐχάλει ἀνάστασιν διὰ 
Χριστοῦ ἔσεσϑαι καὶ τὸ ἐξουσιαστικὸν τῆς εὐχερείας ὑπεδείκνυεν, 
ἵνα τὸ δυνατὸν τοῦ Χριστοῦ ὑποδείξῃ, ὅτι ὡς τῷ ἀνϑρώπῳ εὐχερὲς 
οὐ τὸν anodavovra ἀλλὰ τὸν χαϑεύδοντα διὰ φωνῆς ἐγεῖραι, οὕτως 
καὶ τῷ Χριστῷ ἣν ἑτοιμότατα τὸ εἰπεῖν" » Δάξαρε, δεῦρο IE χαὶ 

5 τὸ »χουμὶ κουμὶ ταλιϑάκς« τουτέστιν ἀνάστηϑι 7 zaic. δὲ ὧν * χαὶ 

ἐναργῶν | ἀποδείξεων ἐσήμανεν ὁ λόγος τὴν ἡμῶν κλῆσιν ἀπὸ νεχρῶν 
c € - - 2 , , 

ἔργων xol vrvov βαρέος ἡμῶν τῶν ποτε καϑευδόντων, ἀνεγείροντα 
x Ἁ \ x A , , A € , 

(te) τὸν Χριστὸν xoi διὰ τῆς κλήσεως φωτίζοντα ἡμᾶς" ἥτις γέγονε 
o » \ δευτέρα αὐτὴ σχέσις. τὸ δὲ τέλειον καὶ καϑολικὸν προσδοκώμενον, 

a c 2 ς ς 2 \ 

Ota» ὁ αὐτὸς ὁ λέγων »ἐγώ εἶμι ἢ ἀνάστασιες, πάντας καλέσῃ καὶ 
ἐγείρῃ σώματι καὶ ψυχῇ καὶ φωτίσῃ ἐν τῇ αὐτοῦ μελλούσῃ παρουσίᾳ. 

— MCI RS [ > \ , , » * 

y «ei An σχολιον. »Arvvi τουτου καταλείψει ἀνϑρῶπος vOv 

2 Hippolyt (in Dan. IV 56; S. 328, 7 Bonwetsch vgl. de antichristo 65; S. 45, 11 

Achelis u. refut. V 7, 33; 8. 87, 3 Wendland) schreibt das Wort dem Jesaias (vgl. 

20,19) zu; Euthalius u. Syncellus dem Jeremias, vgl. Zahn, Gesch. d. neutest. Kan. 

II2,804 Schürer, Gesch. ἃ. 718. Volkes! IIT 365. Ob Epiphanius wirklich die Elias- 

apokalypse meint, erscheint fraglich. Da er ausdrücklich sagt, daß der Spruch ἀπὸ 

τῆς παλαιᾶς διαϑήκης herstamme und mit dem εἷς τῶν προφητῶν doch wohl auf 

einen der kanonischen Propheten anspielt, ist es gewiß richtiger, bei ihm Ἠλίας 

in Hoaíac, anstatt bei Hippolyt Hoaíac in Ἠλίας zu verbessern — 7 Joh. 11,39 — 

8 Luk. 8, 49 — 9 Luk. 8, 50. 52 — 14 Joh. 11, 43 — 15 Mark. 5, 41 — 15ff vgl. 

haer. 46, 5, 10 — 16f vgl. Hebr. 6,1 — 20 Joh. 11,25 — 22 Eph. 5, 31 

M 22-8. 181,2 vgl. S. 119, 13—15 

9 ὁρμᾶται V 3 vor νόμου + τοῦ M 4 προεφήτευσεν aus ἐπροφήτευ- 

σεν Voorr προεφήτευε M 6 περὶ οὗ ἢ περὶ ov VM 15 κα etwa (oagóv) * 

17 βαρέος aus βαρέως Vcorr βαρέως M 18 (ve) * 22 τούτου S. 119, 13] 

toU VM 

b 
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3 - * \ - , ^ 

πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληϑήσεται τῇ γυναικί, καὶ 
, , - 

ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν«, παρὰ TO »τῇ γυναιχίκ. 
τ FATUR > , M , Z 

y xal Am ἔλεγχος. ᾿Δ4ποδέδεικται πολλᾶάχις μὴ ἀλλότρια εἶναι 
- , Ἂς c - > , > , 

τὰ ἐν τῷ νόμῳ τοῖς ὑπὸ | τοῦ ἀποστόλου διδασκομένοις, κἂν τε GU, P373 
= ’ , ^ > - 

5 o Magxiorv, παραχόψῃς τό »(τῇν yovouxí«. ἀπὸ τοῦ γάρ »ἔσονται 
’ , , a ς End ς , 

εἰς σαρκα μίανε δήλη oov ἕσται ἡ πᾶσα ῥᾳδιουργία. 

Tig πρὸς Κολασσαεῖς, 7 παρὰ τῷ Μαρκίωνι κειμένης, τος δὲ τῷ 

ἀποστόλῳ ζ κειμένης" 

α καὶ A9 σχόλιον. »Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν 
10 πόϊΪσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς 7) νεομηνίας καὶ σαββάτων 0 ἐστιν σκιὰ τῶν 0080 

μελλόντωνκ«. 

α καὶ A9 ἔλεγχος. Οὐδαμόϑεν ὑποπίπτει σκιά, ὦ Μαρχίων, a 
ἀλλ ἢ ἀπὸ σώματος καὶ σῶμα οὐ δύναται εἶναι, σκιᾶς ἀπ᾿ αὐτοῦ μὴ 
φαινομένης. ὅϑεν πεισϑῆναι ὀφείλουσιν οἱ ἀπὸ σοῦ ἠπατημένοι διὰ b 

15 τῶν ἔτι παρὰ σοῦ φυλαττομένων τῆς ἀληϑείας τῶν ϑείων γραφῶν 

λειψάνων, ὅτι μελλόντων ἀγαϑῶν ἀποκαλύπτεσϑαι οὐκ ἀλλότρια ἢν 

τὰ τότε δικαιώματα, προσχαίρως προστεταγμένα περὶ βρώσεως χαὶ 

πόσεως xal μέρους ἑορτῶν χαὶ νεομηνιῶν καὶ σαββάτων" ὧν ἀγαϑῶν e 
σχιαὶ ἦσαν | Ta προειρημένα, di ὧν σκιῶν τὸ σῶμα κατειλήφαμεν D390 

20 τῶν ἐνεστώτων ἀγαϑῶν, ἐν νόμῳ μὲν σκιαγραφηϑέντων ἐν Χριστῷ 

δὲ τελειωϑέντοων. 

Πρὸς Φιλήμονα 9" 

οὕτως γὰρ παρὰ τῷ Μαρχίωνι χεῖται, παρὰ δὲ τῷ ἀποστόλῳ ἃ 
ἐσχάτη κεῖται ἔν τισιν δὲ ἀντιγράφοις τρισκαιδεχάτη πρὸ τῆς πρὸς 

25 Eßociovs τεσσαρεσχαιδεκάτης τέτακται, ἄλλα δὲ ἀντίγραφα ἔχει τὴν 
πρὸς Ἑβραίους δεκάτην πρὸ τῶν δύο πρὸς Τιμόϑεον καὶ Τίτον καὶ 
Φιλήμονα. πάντα δὲ τὰ ἀντίγραφα τὰ σῷα καὶ ἀληϑῆ τὴν πρὸς b 
Ῥωμαίους ἔχουσι πρώτην, οὐχ ὡς σύ, Μαρκίων, τὴν πρὸς Γαλάτας 

9 Kol. 2, 16 

V M  9—41 vgl. 8.119, 17£ 

4 ἀπὸ aus ὑπὸ V co ἀπὸΝΜ 7 Κολοσσαεῖς VM 10 ἐν μέρει ξορτῆς ἢ 

γεομηνίας καὶ σαββάτων 8.119,18 vgl. Z. 18] ἐν ἑορτῆ ἢ ἐν νεομηνία καὶ σαββά- 

zw VM 13 ἀλλ᾽ ἢ aus ἀλλὰ Vcorr 20 σκιογρζρέντων, 59 Veorr 94 τισιν 

Ausgg.] τρισὶν V M, am Rand von 1. Hd. οὕτως εὗρον M 25 τεσσαρισκαιδε- 

χάτης M 26 vor zgóc? + τῶν V 
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ἔταξας πρώτην. ὅμως ἀπὸ ταύτης τῆς πρὸς Φιλήμονα οὐδὲν παρε- 
ϑέμεϑα, διὰ τὸ ὁλοσχερῶς αὐτὴν ἐνδιαστρόφως παρ᾽ αὐτῷ κεῖσϑαι. 

M! ἘΞ 

Jloog Φιλιππησίους t 
[7] LY EY 9 , ἐν b] , \ , Ly 

οὕτως yag παρὰ vo Magxiwvı κεῖται Eoyarn | καὶ δεχάτη, παρὰ P374 
PY - > , € , Ion ) > I ὧν, 

δὲ τῷ ἀποστόλῳ txty. οσαύτως οὐδὲ ἀπ᾿ αὐτῆς, διὰ τὸ διαστρό- 
) I = 5 2 on 2 , 

φῶς παρ αὑτῷ κεῖσϑαι, οὐδὲν ἐξελεξαμεϑα. 

[it 

Αὕτη πεπλήρωται ἡ τοῦ Μαρχίωνος σύνταξις {τῆς τῶν) ἀπὸ 
τοῦ κατὰ Πουκᾶν εὐαγγελίου καὶ τοῦ ἀποστόλου σῳζομένων λειψά- 
vor λόγων τε ὑποϑέσεως: ἀφ᾽ ἧς ἀναλεξάμενοι τὰ κατ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ 

10 τῶν παρ᾽ αὐτοῦ σῳζομένων τοὺς ἐλέγχους παρεϑέμεϑα. 
προσέϑετο δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ ἀποστολικῷ καλουμένῳ καὶ τῆς καλου- 

μένης πρὸς Aaodızeag 

α καὶ u σχόλιον. »Eic κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Ὁ 391 
ϑεὸς καὶ πατὴρ πάντων, 0 ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν«. 

16 a καὶ u ἔλεγχος. Συναδόντως μὲν τῇ πρὸς Ἐφεσίους, o αρ- a 
κίων, καὶ ταύτας τὰς κατὰ σοῦ μαρτυρίας ἀπὸ τῆς λεγομένης πρὸς 
Aaodıxdas συνήγαγες, ἵνα ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ | συντάγματος μάϑωμεν Οθ82 
> : . SU que DR : a Ε 3 
ἀναγνόντες τὰ παρὰ ool xol γνόντες τὰ κατὰ σὲ καταγνῶμεν τῶν 
διὰ σοῦ ἀλλοτρίως ἐπινενοημένων τριῶν ἀνάρχων ἀρχῶν διαφορὰς 

90 πρὸς ἀλλήλας ἐχουσῶν. οὐχ οὕτως γὰρ ἔχει ἡ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου h 

ὑπόϑεσις xci ἠσφαλισμένον κήρυγμα, ἀλλὰ ἄλλως παρὰ τὸ σὸν 
ποιήτευμα. σαφῶς γὰρ ἔφη »ἕνα κύριον, μίαν πίστιν, ἕν βαπτιόμα, c 
ἕνα ϑεὸν τὸν αὐτὸν πατέρα πάντων, τὸν αὐτὸν ἐπὶ πάντων, τὸν 
αὐτὸν διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσις, διά τε νόμου καὶ προφητῶν καὶ ἐν 

25 πᾶσιν ἀποστόλοις καὶ ἐν τοῖς καϑεξῆς. 

« 

Αὕτη μὲν ἡμῶν ἡ προϑεωρηϑεῖσα ἐν τοῖς προειρημένοις (σύν- 18,1 
tagıc), ἀναλεχϑεῖσιν ἀπὸ τῆς παρ᾽ αὐτῷ τῷ Μαρχίωνι ἔτι σῳζομένης 

4f vgl. oben zu S. 105, 91 — 13 vgl. Eph. 4, 4 

V oM- df vgl. 8.120,97 

7 (τῆς vOv) * 18 βάπτισμα + εἷς Χριστός VM, < S. 190,4 u. Z. 298 

17 hinter συνήγαγες noch einmal χατὰ σοῦ μαρτυρίας, V | συντάγματος *] ogoa- 

γίσματος VM 96f {σύνταξις * 
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Panarion haer. 42, 12, 3 refut. Philem.— 14, 1 (Marcion) 183 

γραφῆς, ἧς τὴν ἀνάλεξιν σκοπήσας τις ἐκπλαγείη τὰς {τοῦδ μεγαλο- 
δώρου ϑεοῦ οἰχονομίας. ἕχάστου γὰρ πράγματος διὰ τριῶν μαρτυ- 
ριῶν ἐπιβεραιουμένου καὶ συνισταμένου, ὡς ἐνταῦϑα ψιλῶς ὁ ϑεὸς 
ἐχαρίσατο συνάψαι (ὡς ἔφην) ἡμᾶς κατὰ οἰκονομίαν ἑβδομήκοντα μὲν 
ὀχτὼ μαρτυρίας ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου, τεσσαράχοντα δὲ ἀπὸ τοῦ 
ἀποστόλου; xci ταῦτας παρ᾽ αὐτῷ εἰς ἔτι xai δεῦρο σῳζομένας TE 
καὶ (ovx) ἀμφιβαλλομένας, oc εἶναι τὰς πάσας ἑκατὸν δεχαοχτώ, 

ἀντιλεγούσας δὲ πάσας τῇ αὐτοῦ Μαρχίωνος γνώμῃ, ὡς ἀπὸ προσώ- 
zov ὀνόματος κυρίου διὰ τῶν δεχαοχτὼ καὶ τῆς αὐτοῦ ἐνδεξίου 
εὐλογίας διὰ τῶν ἑκατόν. ἀλλὰ καὶ im ἄλλης περισσῆς πρὸς ἐπὶ 
τούτοις * ἐχτὸς τοῦ εὐαγγελίου | καὶ τοῦ ἀποστόλου" οὐ γὰρ ἔδοξε τῷ 
ἐλεειροτάτῳ Μαρκίωνι ἀπὸ τῆς πρὸς φεσίους ταύτην τὴν | μαρτυ- 
ρίαν λέγειν, ἀλλὰ τῆς πρὸς Λαοδιχέας, τῆς μὴ οὔσης à» τῷ ἀποστό- 
λφ. αἷς u un ἐντυγχάνων Audios Ó κτηνώδης xoi ἐν πολλοῖς πεσὼν 
ὁ τάλας οὐχ ὁρᾷ τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἀνατροπὴν καϑ' ἑκάστην ἡμέραν 

ὁμολογουμένην. καὶ μηδεὶς ϑαυμαξέτω περὶ τούτου. πῶς γὰρ 

ἠδύνατο οὗτος, ἐπαγγειλάμενος ἔχειν τι τοῦ δὐαγγελίου καὶ τοῦ 
ἀποστόλου, μὴ οὐχὶ κἂν ὀλίγα τῆς γραφῆς σῴζειν δήματα; ὅλου γὰρ 

τοῦ σώματος ζῶντος ὡς εἰπεῖν τῆς ϑείας γραφῆς, ποῖον ηὕρισχξε 
μέλος νεχρὸν χατὰ τὴν αὐτοῦ γνώμην, ἵνα παρεισαγάγῃ ψεῦδος κατὰ 
τῆς ἀληϑείας; ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν ἐλώβησε καὶ ἀκρωτηριάσας παρέχοψε 
πολλὰ τῶν μελῶν, κατέσχεν δὲ ἔνιά τινα παρ᾽ ἑαυτῷ. καὶ αὐτὰ δὲ 

) > > P > > x x 
τὰ χατασχεϑέντα ἔτι ζῶντα | οὐ δύναται νεχροῦσϑαι, ἀλλ ἔχει uiv 

N - , γ 2 Dd \ 

τὸ ζωτικὸν τῆς ἐμφασεῶς, χἂᾶν TE μυρίως AAO αὐτῷ κατὰ λεπτὸν 
2 

arorundein. 
» a \ > ’ > N ς S DEN - 

14. τι δὲ μετα ταῦτα παντὰα ἐπεμνησϑήμεν ὡς τινὲς ἀπὸ τῶν 
2 Dd ^A [4 

αὐτῶν Μαρκιωνιστῶν, εἰς βυϑὸν βλασφημίας παραπεπτωχότες καὶ 
> x A- - P, , 

ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν δαιμονιώδους διδασκαλίας ἐμβρόντητοι παντάπασι 
, € , , M P RANA ? 

γεγονότες xal oo ἐδόχουν κυρίου μόνον κἂν δι ὀνόματος μνημονεύειν 

2f vgl. Deut. 19,15 Matth. 18, 16 II Kor. 13, 1 — 84 gemeint ist τῇ — Ἰησοῦς 

u. 9 — ἀμήν. Letzteres ergibt jedoch genau gerechnet nur 99; daher die Be- 

merkung wegen des „überschüssigen“ Zeugnisses 

M 

1 ἧς Pet] εἰς VM | (vot) μεγαλοδώρου *] μεγαλοδώρους VM; aber in V 

vorher Rasur, vielleicht τοῦ ausradiert 7 (ovx) Pet. 11 * etwa (ἐλέγχε- 

ται vc) * 14 αἷς (se. μαρτυρίαις) *] oic VM 16 τούτω M 19 ζῶντος 
Corn.] σώζοντος VM 21 ἀλλ᾽ óc Corn. ἀλλοίως VM | ἀκχροτηριάσας M 

23 ἔχει Pet.] ἐχεῖ VM 26 πάντα — M 

L9 

4 

P375 

D 392 
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x -: ^ I = - , 2 

xai αὐτοῦ ἀϑυρογλώσσως ἑτέρως τὴν αὐτοῦ ϑεότητα ἀποστρέφοντες, 

τὸ ὀνομα τῆς ἄνωϑεν γεννήσεως κακίζειν οὐχ ἐντρέπονται. τινὲς 2 
γὰρ αὐτῶν τετολμήκχασιν, ὡς ἔφην, αὐτὸν τὸν κύριον εἶναι υἱὸν τοῦ 
πονηροῦ λέγειν οὐκ αἰσχυνόμενοι, ἄλλοι δὲ οὐχί, ἀλλὰ τοῦ κριτοῦ τε 
xoi δημιουργοῦ εὐσπλαγχνότερον (δὲν γεγονότα καὶ ἀγαϑὸν ὄντα 8 
καταλεῖφαι μὲν τὸν ἴδιον αὐτοῦ πατέρα κάτω (πῆ μὲν λεγόντων τὸν 
δημιουργόν, ἄλλων δὲ τὸν πονηρόν), ἄνω δὲ ἀναδεδραμηκέναι πρὸς 
τὸν ἐν ἀκατονομάστοις τόποις ἀγαϑὸν ϑεὸν xci αὐτῷ προσχεχολλῆ- 
Ha πεμφϑέντα δὲ Ox αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον xci πρὸς ἀντιδικίαν 4 
τοῦ ἰδίου πατρὸς ἐλϑόντα τὸν | Χριστὸν [xoci] καταλῦσαι αὐτοῦ τὰ D393 
πάντα ὅσα ὁ κατὰ φύσιν πατὴρ αὐτοῦ ἐνομοϑέτει, ἦτοι ὁ λαλήσας 
ἐν τῷ νόμῳ ἤτοι ὁ τῆς κακίας ϑεὸς ὁ παρ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ τρίτῃ ἀρχῇ 
ταττόμενος. ἄλλως γὰρ καὶ ἄλλως ἐκτίϑενται Oc ἔφην, ἄλλος μὲν 
τὸν δημιουργὸν λέγων, ἄλλος δὲ τὸν πονηρόν. P 376 

15. Ταῦτα de δῆλα παντί τῳ σύνεσιν κεκτημένῳ ὑπάρχει, ὅτι 15,1 
ἀχαϑάρτου πνεύματός ἐστιν 7) φρόνησις xol ἢ διδασχαλία καὶ OUTE 
χρεία ἣν περὶ ταύτης τῆς ὑποϑέσεως ἀπολογεῖσϑαι N ἔλεγχον παρι- 

στᾶν χαταντιχρὺ Μαρχίωνος τοῦ ἑαυτοῦ κατὰ πάντα τὴν ἐπιλησμο- 
vnv τῆς ζωῆς ποιησαμένου. φωραϑήσεται γὰρ παρὰ πᾶσι τοῖς συγνε- 2 
τοῖς τὸ βλάσφημον αὐτοῦ χενοφώνημα xoi τολμηρὸν τῆς ἀπωλείας 
ἐνέργημα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εἰώϑαμεν μὴ ἐᾶν ἀκανϑῶν τόπον, ἀλλὰ 8 
ἐχτέμνειν τῇ τοῦ ϑεοῦ μαχαίρᾳ, »τῇ ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον 
(τομωτέρῳΣ καὶ διικνουμένῃ ἄχρε μερισμῶν ψυχῆς καὶ πνεύματος, 
ἁρμῶν τε καὶ uveAOv« κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὀλίγα καὶ εἰς τοῦτο 
einelv οὐχ ἀποχνήσομεν. 

16. Πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι εἰ ἀγαθὸς ἐκ πονηροῦ γεγένηται, οὐχέτι 10,1 
τῶν ἀρχῶν σταϑήσεται ὃ λόγος. δύναται γὰρ καὶ ὁ αὐτοῦ πατήρ, 

ei πονηρός ὑπάρχει (ὅπερ «μὴ “γένοιτο, ἀλλὰ ἀγαϑός éoti), μεταβλη- 

ϑῆναι τὴν γνώμην, ὥσπερ, 0 ὑπ αὐτοῦ γεγεν νημένος μεταβέβληται. 

τὸ δὲ ἕτερον" εἰ ὅλως ἦλϑεν ὃ μονογενὴς ἀνϑρώπους σῶσαι xci 9 0686 

λῃστὴν εἰσαγαγεῖν εἰς παράδεβισον καὶ τελώνην καλέσαι ἀπὸ τελωνίου 

9 war im Bisherigen noch nicht erwähnt — 22 Hebr. 4, 12 — 31 vgl. 

Luk. 23, 43 — vgl. Matth. 9, 91 

M 

1 [xe]? * | [αὐτοῦ] * 5 (de) * 8 ἀκατονομάστοις, o aus ὦ Veorr 

10 [xai] καταλῦσαι  χαὶ καταλύοντα VM | τὰ über der Linie nachgetragen V eorr 

22 τῇ ... μαχαίρᾳ aus τὴν ... μάχαιραν Veorr 28 {τομωτέρῳ) * 25 ἀπο- 

χνήσοι μεν, o aus ὦ V corr ὀχνήσομεν aus ὀχνήσομαι M 
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2 , NY , 2 , 2 - \ , , 

εἰς μετανοίιαν καὶ πορνὴν ἀλείφουσαν αὐτοῦ τοὺς nodas ἰασασϑαι 
A ei , » \ \ » > \ , , > E €^» 
ano πορνείας, Eri δὲ xoi (aAAa) ἀγαϑὰ πράττει, διότι ἀγαϑος vxag- 

x δ 2 ’ - 3 “- ar 2 τὰ X 9 
χει καὶ ευσπλαγχνος καὶ ξλδηήμων, πολλῷ οὖν μᾶλλον Eder éml τον 

2 - Ey 2 - > t mm > -- 

ἴδιον αὐτοῦ πατέρα τὸν οἶχτον αὐτοῦ ἀναλαβεῖν καὶ αὐτὸν πρῶτον 
- € ^w 2 = μεταϑεῖναι εἰς τὸ σωτηριῶδες, ἵνα πρῶτον τὸν πατέρα αὐτοῦ μετα- 

\ \ ? > ’ E > 

βαλὼν τελείως | ἐνδείξηται τὴν τελείαν ἀγαϑότητα, τὸν πατέρα αὐτοῦ 
οἰχτείρας, ὡς καὶ γέγραπται »ποιεῖν τὸ ἀγαθὸν πρῶτον εἰς τοὺς 
οἰχείους τῆς πίστεωςς, πόσῳ γε μᾶλλον ἐλεᾶν τοὺς ξαυτῶν πατέρας. 

Τὸ δὲ ἕτερον ἔτι προοτέϑεικα τῇ φράσει καὶ τῷ ἐλέγχῳ τῷ 4 
πρὸς τὸν Μαρκίωνα, ὅτι el μὲν τοῦ ἑνός ἐστιν υἱὸς καὶ πρὸς τὸν 
ἕτερον προσέφυγεν, οὐ πιστὸς παραδεχϑήσεται παρὰ τῷ ἑτέρῳ. ὃ ὅ 
γὰρ συνείδησιν εἰς τὸν ἴδιον αὐτοῦ πατέρα μὴ φυλάξας UP παρὰ 
τῷ ἑτέρῳ πιστευϑήσεται ἀπὸ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ προαγόντως πεπραγ- 
μένων. ἀλλὰ καὶ ἄλλως πάλιν" 

5 - > -- - 

ἀρά ys τοῦ ἀγαϑοῦ ϑεοῦ xarn- 6 
, ’ 3 , dr > , - , ^ 

yoonost(c) παλιν, ὦ Maegxíov, δὲ ἀπορίαν τοῦ πεμπομένου un δυνη- 
- a » > - N EY 2 2 - 3 T 

ϑέντος σῶσαι τοὺς παρ αὑτοῦ σῳζομένους | xul παρ᾽ αὐτοῦ διὰ P 377 
Χριστοῦ ἐλεηϑέντας; εἰ μὴ γὰρ ἀπέφυγε κατὰ τὸν τοῦ Μαρκίωνος i 

λόγον ὁ Χριστὸς πρὸς τὸν ἄνω ϑεόν, 

τινα ἀποστεῖλαι, 

πατέρα αὐτοῦ xat αὐτὸν γενέσϑαι, 

οὐχ ηὐπόρει ὁ ἀγαϑὸς ϑεός 

εἰ μὴ ἐν προσχρούσει ὃ τοῦ Χριστοῦ πατήρ, ὡς ὃ 
Maoxiov λέγει, πρὸς τὸν ἴδιον αὐτοῦ υἱὸν γεγένηται. καὶ ἄλλως 8 

de‘ εἰ τοῦ δημιουργοῦ υἱός ἐστιν, ἀντίχει 
τῷ τοῦ πατρὸς ἔργῳ, πρῶτον μὲν ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον τοὺς 
ἀνθρώπους [πρῶτον] εἶχεν ἐξολοθρεῦσαι, 
ἀπὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς δεδημιουργημένον, ὡς ἀντίδικος γενόμενος τῆς 
τοῦ πατρὸς διαϑέσεως" ἢ πάλιν λαβὼν δύναμιν ἰάσεως καὶ ϑεραπείας 9 

καὶ σωτηρίας ὥφειλεν ἐνδείξασϑαι εἰς τὸν ἴδιον αὐτοῦ πατέρα πρὸ 
πάντων τὴν τῆς φιλανϑρωπίας ἐργασίαν καὶ πρῶτον πεῖσαι τὸν 

ται de τῇ δημιουργίᾳ καὶ 

a ) , Nor \ 
νὰ Aapavıon TO ξργον TO 

ἵνα γενόμενος αὑτῷ TE καὶ τῷ 

αὐτοῦ πατρὶ ἀγαϑὸς τῆς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους σωτηρίας (alvi) ἢ 

μία xoi ἡ αὐτὴ ἀγαϑότης γένηται. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει ὡς ὁ 10 
’ , L , » Ἢ N » 

τούτου κενοφωνούμεγνος μυϑώδης λόγος *. ovts γὰρ τρεῖς ἀρχαὶ ovre 

1 vgl. Luk. 7, 5.1} — 7 Gal. 6, 10 

2 πορνείας] πονηρίας V | (ἄλλαν * | διότι *] ϑεὸς VM 7 óc nach- 

9 προστέϑειχα aus προστέϑηχα Vcor 14 χατηγορήσει(ς) * 

16 δυνηθέντος + (022400)? * | παρ᾽ avt! VM 

getragen V corr 

getragen V corr 28 [πρῶτον] * 29 (aitía) * 

17 χατὰ τὸν am Rand nach- 

31 » etwa {περιέχειν * 
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ἄλλος πατὴρ Χριστοῦ οὐδὲ κακίας ἐστὶ γέννημα" | μὴ γένοιτο. φησὶ 11 D 395 
, ὟΝ ΑΝ ΩΝ το - \ Le y 2 2 , \ > N , 

γὰρ »éyo ἐν τῷ πατρὶ καὶ o πατὴρ Ev $uoí«. xai εἰ μὲν votogc 
2 , > - c , 

λέγει πατέρα ἔχειν, οὐ δύναται αὐτοῦ ὁ νόϑος πατὴρ καλούμενος àv 
ae 5 2s DEREN 2 4 , c s M , 2 - , 9 

αὐτῷ εἶναι οὐδὲ αὑτος Ev τῷ πατρί. 0 δὲ κατὰ φύσιν αὐτοῦ πατέρα 12 
λέξις > x EY x 3 « * , , > >» P * P]} 

ἀεὶ ἀγαϑον xoi ϑεὸν ἀξὶ καὶ πάντων δημιουργον, Ev αὐτῷ δὲ ovra 
x 2 - ς [4 , * 2 x - 

xal σὺν αὐτῷ τὉπαάρχοντα διδασχῶν xai ἀληϑεύων, χατὰ τοῦ ‚Mag- 
κίονος τὴν] ἀπειλὴν διεξέρχεται λέγων »ö μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν ὡς Ó 688 

τιμᾷ τὸν πατέρα, ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν μένεις. ἤδη de ἐν 
πολλαῖς -βαρτυρίαις ἐδείξαμεν τὸν ἕνα ὄντα ϑεόν, τὸν πατέρα τοῦ 

xvgiov ἡμῶν Τησοῦ Χριστοῦ, ἀγαϑὸν ὄντα καὶ ἀγαϑὸν γεννήσαντα, 

ἀγάπην ὄντα καὶ ἀγάπην γεννήσαντα, πηγὴν orta ζωῆς καὶ ζωῆς 
πηγὴν γεννήσαντα (παρὰ σοὶ γὰρ πηγὴ bofe« φ φησὶν ἡ γραφή), 
ἀλήϑειαν ovra καὶ ἀλήϑειαν γεννήσαντα; φῶς ὄντα καὶ φῶς get 

vnoavra, ζωὴν ὄντα καὶ ζωὴν γεννήσαντα ἀνάρχως καὶ ἀιδίως καὶ 

ἀχρόνως. καὶ ἐλήλεγχται κατὰ πᾶντα ἡ τοῦ Μαρκίωνος zA&vm. 
Τούτων τοίνυν οὕτως ἐχόντων καὶ τῆς κατὰ τοῦ ἀπατεῶνος 

ἀνατροπῆς διὰ πολλῆς καὶ ἀληϑινῆς συστάσεως ἐν ϑεῷ ἡμῖν κατ ειρ- 
γασμένης πάλιν ἐπὶ τὰς ξξῆς, ταύτης τῆς νυνὶ oc μεγάλης ἀσπίδος 
καταπατηϑείσης διὰ τοῦ ἀψευδοῦς λόγου τοῦ σωτῆρος τοῦ εἰπόντος 
»δέδωχα ὑμῖν. πατεῖν ἐπὶ ὄφεις καὶ σχορπίους καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
δύναμιν τοῦ ἀντιχειμένους, ἴωμεν καὶ τὰς τῶν ἄλλων ματαιοφροσύ- 
vac διασκοπεῖν ve xoi διελέγχειν ἐπιβαλώμεϑα, ϑεὸν βοηϑὸν ἐν ἅπασιν 
ἐπικαλούμενοι. | 

Κατὰ Aovxıavıorav xy, τῆς δὲ ἀκολουϑίας uy. 

, 2 M > ς - 2 , , 

1. Aovxıavog τις ἀρχαῖος, οὐχ ὁ νῦν ἐν χρόνοις Κωνσταντίνου 
>> 5 a - 2 \ , γεγονὼς τοῦ γέροντος, ov δῆϑεν oi Agsıavol ἐν μάρτυσιν ἐπιψηφί- 

2 Joh. 14, 10 — 7 vgl. Joh. 5, 23; Joh. 3, 36 — 12 Psal. 35, 10 — 20 Luk. 

10,19 — 241f zu Lucianus (Lucanus) vgl. Tertullian de resurr. carn. 2 Hippolyt 

refut. VII 11; S. 190, 16f Wendland VII 37,2; S. 223,18 Origenes c. Cels. II 27; 

1156,7 Kötschau Ps. Tertullian adv.ommn.haer.6 Filastrius haer. 46; S. 24, 16f 

Marx — 26 vgl. das sog. syrische Martyrologium zum 7. Januar 

M 

» 9 ἐν αὐτῷ] Eavro V 4 λέγων Pet.) τοῦ λέγοντος VM 9 μαρτυρίαις] 

lies wohl αἱρέσεσιν * — 111 πηγὴν ὄντα---ἣ γραφὴ am Rande nachgetragen Veorr 

11 boc! V 15 ἐλήλεγκχται aus ἐλέλεχται Veorr 18 τὰς *] τὰν Μ 91 2zoov(!) 

über ἀντικειμένου geschrieben Veorr ἐχϑροῦ M 22 ἐπιβαλούμενοι aus ἐπιβαλώ- 

-ueda Veorr ἐπιβαλλόμενοι Μ 23 Unterschrift χατὰ Μαρκίωνος VM 24 Über- 

schrift: κατὰ “ουχιανιστῶν εἰχοστὴ τρίτη ἡ χαὶ uy VM 

18 

11 

P378 

D 396 

1.1 



Panarion haer. 42, 16, 10—43, 1, 6 (Marcion u. Lucian) 187 

ζονται' ἦν γὰρ καὶ οὗτος ὁ Πουχιανός, ὁ πρόσφατός φημι, προσαν- 
ἔχων τῇ τῶν Agsıavdv aigeoet, περὶ οὗ ὕστερον £v τῇ κατ᾽ αὐτῶν 

ἀνατροπῇ λέξομεν" vo» δὲ πρὸς τὸν προειρημένον. ἀρχαῖον Πουχιανὸν 
ἀποτείνεται ὁ “λόγος. οὗτος γὰρ συνεπόμενος τῷ προειρημένῳ Mag- 

9 xiovı xol ἀπὸ τούτου ἀποσχίσας καὶ αὐτὸς ἀϑροισμα ξαυτῷ ποιησᾶ- 
μενος αἱρέσεως προέστη, ἀφ᾽ οὗπερ οἱ Λουχιανισταὶ οἱ ἀρχαῖοι 
καλούμενοι. κατὰ πάντα μὲν ovpb xarà τὸν παρκίωνα δογματίβει, : 

κέχρηται δὲ ὡς ὁ εἰς ἡμᾶς ἐλϑὼν λόγος καὶ ἡ περὶ αὐτοῦ ἔμφασις *. 

ἀρχαίων γὰρ τούτων ὄντῶν καὶ ϑᾶττον κατασβεσϑέντων δυσχερὴς 

10 γεγένηται ἡμῖν, ὡς ἀληϑῶς ἔστιν εἰπεῖν, ἡ κατ᾽ αὐτοὺς ἔρευνα. ἃ 

δὲ ἀπὸ μέρους ἔγνωμεν τῶν αὐτοῦ ἔστι ade‘ 
usta τὸ συστῆναι δῆϑεν ἕτερον μὲν τὸν δημιουργὸν xol κριτὴν 

καὶ δίκαιον, ἕτερον δὲ τὸν ἀγαϑὸν ὡσαύτως καὶ ἕτερον τὸν πονηρόν, 
βούλεται χρῆσϑαι xoi μαρτυρίαις τισὶ κατὰ τὸν Μαρχίωνα κατὰ τὴν 

15 αὐτοῦ ὑπόνοιαν ἀπὸ τῆς τῶν προφητῶν γραφῆς, φημὶ δὲ τῷ »μα- 
ταιος ὁ δουλεύων xvoío« καὶ τῷ εἰρημένῳ »ἀντέστησαν ϑεῷ καὶ 
ἐσώϊϑησανςκ. τέλεον δὲ οὗτος παρὰ τὴν τοῦ διδασχάλου αὐτοῦ 3 
διδασχαλίαν ἀπαρνεῖται τὸν γάμον καὶ ἀγνείαν ἀσχεῖ, οὐ di ἁγνείαν 

3o yr 2 ’ Neo, ἊΣ pm , \ ’ 
ἀλλ ἵνα ἀϑετήησῃ τὰ ἔργα τοῦ δημιουργοῦ, δωδαόκῶν. un OVvanTeodaı 

20 γάμῳ — »ἀφ᾽ οὗ γάμος, εὐϑηνία« φησί »διὰ τῆς παιδοποιίας ἐν χόσμῳ 
τῷ δημιουργῷ γίνεταις -- πρὸς ἀντίϑεσιν τῆς τοῦ δημιουργοῦ καὶ 
κτιστοῦ διὰ τῆς παιδοποιίας ἐν τῷ κόσμῳ | εὐϑηγνίας. φωραϑή- 

41f vgl. Hippolyt refut. VII 11; S.190,16 Wendland Aovxıavös, μαϑητὴς 

γενόμενος Μαρκίωνος, ἀπηρυϑρίασεν ὁμοίως τὸν ϑεὸν βλασφημῆσαι, ähnlich 

VII 37,2; 8. 223, 18 Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 extétét post hunc Lucanus 

quidam, momine, Marcionis sectator atque discipulus. et hic per eadem vadens 

blasphemiae genera eadem docet, quae Marcion et Cerdom docuerant Filastrius 

haer. 46; S. 24,16 Marx Lucanus quedam. post istum similia Marcioni statuens 

ac decernens, ut 4lle doctor ipsius Marcion — 15 Mal. 3,14 — 16 Mal. 3, 15 — 

17 vgl. über Marcion selbst Tertullian adv. Marc. I 29 non tingitur apud illum 

caro, misi virgo nsi vidua msi caelebs nisi divortio baptesma mercata Hippolyt 

refut. VII 30, 3; S. 216, 5 Wendland χωλύεις γαμεῖν, vexvotv; vgl. zu S. 97, 8f 

MM 

1 [xol]? * 2 xav αὐτὸν M 3 AéSolllusv, o aus ὦ V corr 8 x etwa 

(περιέχει, μόνον τῇ καινῇ διαϑήχῃ, οὐκ οἶδα δέ, ei xal τὸ εὐαγγέλιον ὁμοίως τῷ 

Megxiwvı ῥαδιουργεῖδ *, vgl. S. 188, 3f 9 δυσχερὴς Ἢ δυσχερὲς VM 10 εἰ- 

πεῖν Ἢ ἰδεῖν VM 11 ἔγνωμεν τῶν αὐτοῦ am Zeilenende nachgetragen V corr 

14 zara2]eis?* 15 τῷ ... τῷ εἰρημένῳ * τὸ ... τὸ εἰρημένον VM 19—21 ὁδι- 

δάσχων μὴ --- γίνεται am Rande nachgetragen Veorr 20 γάμος ἢ γάμου V M 
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188 Epiphanius 

σεται δὲ o | τοιοῦτος καὶ διελεγχϑήσεται ἀπὸ μὲν τῆς ἤδη πρὸς τὸν D397 
αὐτοῦ ἐπιστάτην ἀντιϑέσεος, διὰ πολλῶν Ὁ EM ἡμῶν τὴν 

πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν τε καὶ ἀνατροπήν, év ὁποίαις τε καὶ ὁπόσαις 

συνάδει τὸ δὐαγγέλιον τῇ παλαιᾷ διαϑήκῃ, καὶ ὡς αὐτὸς 0 κύριος 
ἡμῶν. ὁμολογεῖ τὸ ποίημα τοῦ κόσμου εἶναι ἴδιον xoi αὐτοῦ, καὶ τοῦ 

'πατρὸς εἶναι τὴν χτίσιν, ὥς ys μάλιστα συνελόντι φράσαι κορυφαι- 
ὁτατόν τι ὁῆμα παρὰ τῷ ἁγίῳ Ἰωάννῃ εἰρημένον, τό »àp ἀρχῇ ἣν 
0 λόγος, καὶ ὁ λόγος jv πρὸς τὸν ϑεόν, xci ϑεὸς ἦν ὃ λόγος. πᾶντα 

di αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ £v O γέγονες καὶ 
τὰ ἑξῆς. 

2. "AIG γε ὁ τοιοῦτος εὐϑὺς ἀνατραπήσεται. εἰ γὰρ καὶ βού- 
Aotto λέγειν ὅτε ἀντιϑέσεως χάριν καὶ χκαϑαιρέσεως τῶν ὑπὸ τοῦ 
δημιουργοῦ ἐνταῦϑα γενομένων 7) τοῦ γάμου αὐτῷ συνάφεια ἀϑετεῖ- 
ται, ἵνα μὴ τῷ δημιουργῷ συμπράξειεν, ὥστε ἀπέχεσϑαι παντάπασι 
τοῦ ἔργου τοῦ δημιουργοῦ, πῶς οὐχὶ ἄλογος αὐτῷ 7) ὑπόνοια καὶ 
φωρατὴ καὶ εὐϑιέλεγκτος; ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τῆς κτίσεως καὶ τῆς τοῦ 
δημιουργοῦ δημιουργίας καὶ τῶν ἐδωδῶν καὶ τῶν ἀμφίων [χαὶ] τὴν 
χρῆσιν πομάτων τε xoi βρωμάτων μέτεισιν ὁ γόης xci ὁ ἀγύρτης 
καὶ ἄλλως οὐ δυνήσεται ἐχφυγεῖν καὶ μὴ οὐχὶ τούτοις χρῆσϑαι. ϑεὸς 
γὰρ ὃ πάντων δεσπότης καὶ δημιουργὸς πάντων ἐπιμελόμενος καὶ 
ἐπὶ τοὺς πονηροὺς καὶ ἀγαϑοὺς ἀνατέλλει αὐτοῦ τὸν ἥλιον, καὶ ἐπὶ 
τοὺς αὐτὸν βλασφημοῦντας xal ἐπὶ τοὺς αὐτὸν δοξάζοντας πέμπει 
αὐτοῦ τὸν ὑετὸν καὶ πάντας τρέφει, οὐκ ἀλόγῳ τινὶ καὶ ἀναισϑήτῳ 
ὁρισμῷ, ἀλλὰ ἐκδικίᾳ τῇ παρ᾽ αὐτοῦ ὁρισϑείσῃ ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει 
μαχροϑυμῶν καὶ ὁρισμοῖς ἰδίοις χαὶ σοφίᾳ τὰ πάντα διοικῶν, ὡς 
ἔστι πρέπον τῇ αὐτοῦ εἰς πάντας ὠφελείᾳ, ἵν᾿ οἱ μετανοήσαντες τῆς 
παρ᾽ αὐτοῦ ἀμνηστίας τυχόντες τὸ σωτήριον | κτήσοιντο" εἰ δὲ ἐπι- 
μένοιεν ταῖς αὐτῶν βλασφήμοις ὑπονοίαις καὶ ματαιοφροσύναις ταῖς 
μὴ ἐκ ϑεοῦ αὑτοῖς δοϑείσαις, τὸ τηνικαῦτα μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἀπαλ- 

λαγήν, τοῦ αὐτεξουσίου μηκέτι αὐτοῖς συμπαραμένοντος, * ἀλλὰ οὔτε 

διὰ ϑυμὸν αὐτοῖς τὴν τότε ἐσομένην κρίσιν οὔτε ὡς ἐν ὀργῇ ἐπιφέ- 

2,1 

ὅ D398 

gov τὰ ἐσόμενα *, — ὅλα γὰρ προεϑέϊσπισε | διὰ τὴν οὐχ εἴσω παϑῶν 6 P380 

4 Joh. 1, 1. 2b — 20 vgl. Matth. 5, 45 

9 ἐπιστάτην + (γενομένης) ? *. 5 [xoi1]? *. 18 γενομένων *] λεγομένων VM. 

17 [χαὶ] * 17 τὴν χρῆσιν ἢ τῆς χρήσεως V M (χρήσεως aus χρίσεως V corr χρί- 

σεως M) 26 πρέπον Ὁ] πρέπων VM 27 ἀμνηστείας VM 28 βλασφημίαις 

30 » etwa {δικαίως αὐτοὺς ἐχδικήσει) * 32 * etwa {(χολαστήριας * 

0692 
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Panarion haer. 43, 1, 6—44, 1, 2 (Lucian u. Apelles) 189 

περιεχομένην αὐτοῦ ϑεότητα —, ἀλλὰ di ἣν ἕκαστος τῶν * ἐπὶ βλάβῃ 
Eavrod τι ἐργαζόμενος ἑαυτῷ παραίτιος γεγένηται *, τοῦ ϑεοῦ ἀναι- 
τίου ὄντος τῆς καϑ' ἡμᾶς παρεχτροπῆς τε καὶ τῆς ἐκ ταύτης xa 
ἡμῶν μελλούσης ἔσεσϑαι καταδίκης. 

Ἔν ἅπασιν οὖν καὶ οὗτος φωραϑήσεται, ταῖς πρότερον καὶ μετέ- 
πειτὰ ἐγκαταμιχϑεὶς αἱρέσεσιν, éx τοῦ ἀριϑμοῦ »τῶν τῆς ἀπωλείας 

TEXVOVY« ὑπάρχων, δηλούσης τῆς ἀληϑείας καὶ τοῦ φωτὸς τοῦ ευ- 
αγγελίου, φωτεινῶς τὴν πᾶσαν οἰκουμένην χκαταυγάζοντος καὶ σῴ- 
ξοντος τοὺς υἱοὺς τῆς ἀληϑινῆς πίστεως £p ἀληϑείᾳ. eG οὖν ἐχ 

συντόμου  σχοποῦ ὄφιν παρακύψαντα διὰ μικροῦ τινος σκχεύους 
ἀνελόντες ϑανατωϑεῖσαν (TE) ταύτην καταλελοιπότες ἐπὶ τὰς ἑξῆς 
ἴωμεν κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν, τὴν τοῦ ϑεοῦ συμπαραλαβόντες βοήϑειαν 
εἰς τὸ παραστῆσαι τὴν αὐτοῦ ἀλήϑειαν. 

Κατὰ ᾿Απελληϊανῶν κῦ, τῆς δὲ ἀκολουϑίας ud. 

per Τοῦτον τὸν προειρημένον Δουκιανὸν διαδέχεται “Ἀπελλῆς, οὐχ 
0 &«yLoc EXElvog ὁ UNO τοῦ αγίου ἀποστολου συνιστώμενος, ἀλλ ETE- 

005 ἐξ οὗπερ “Απελληϊανοί, ὧν καὶ αὐτὸς συσχολαστὴς αὐτοῦ Aov- 
κιανοῦ καὶ μαϑητὴς τοῦ προειρημένου “Μαρκίωνος, ὡς ἐκ μιᾶς ῥίζης 

πολλῶν ἀχανϑῶν ὑλομανήσασαι παραφυάδες. ἕτερα | δὲ οὗτος 

6 vgl. Joh. 17,12 — 151f zur Darstellung des Epiph. vgl. insbesondere 

Rhodon bei Eusebius ἢ. e. V 13, 2 u. 5 f£; S. 454, 22ff u. 450, 11 ff Schwartz Tertul- 

lian de praescr. 30. 33. 34 adv. Marc. IIL 11 IV 17 de earne Chr. 1. 6—8. 24 de 

resurr. earn. 2. 5 de anima 23. 36. Hippolyt refut. VII 38; S. 224, 1ff Wendland 

u. X 20; S. 280, 17ff Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 Filastrius haer. 47 — 16 vgl. 

Róm. 16,10 — 19ff vgl. Tertullian adv. Marc. IV 17 Marcionis de discipulo emen- 

dator de carne Chr. 1 Apelles discipw!us et postea desertor ipsius und Filastrius 

haer. 47, 1f; S. 24, 211f Marx interrogatus a quibusdam, quomodo de fide sentiret, 

respondit : non mihi opus est des) cere a Marcione, ut duo principia adseram coaeterna; 

ego enim umum principium esse praedico | Apelles bei Anthimus v. Nikomedien 

(studi e testi V 98) ψεύδεται Magxiov λέγων εἶναι ἀρχὰς δύο᾽ ἐγὼ δέ φημι 

μίαν, ἥτις ἐποίησε δευτέραν ἀρχήν 

M 

1* (ἀδίκων * ἃ * etwa (χαταδίχης πονηρίαν) * 6 ἐγχαταμιχϑεὶς aus 

ἐγχαταμειχϑὴς V 7: δηλούσης + (τοῦτολ * 81 χαὶ ogCovroc <M 10 t σχο- 

ποῦ] lies wohl &x τῆς ὀπῆς * 11 (ve) * 13 Unterschrift xarà Aovzıavıorav 

VM 14 χατὰ ᾿Απελληϊανῶν, εἴχοστὴ τετάρτη ἡ xal ud VM 16 συνιστάμενος M 

1.1 

2 D399 
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190 Epiphanius 

παρὰ τοὺς ἄλλους βούλεται δογματίζειν xol κατὰ μὲν τοῦ ξαυτοῦ 
διδασκάλου ὁπλισάμενος ξαυτὸν xal κατὰ τῆς ἀληϑείας, εἰς τὸ συνα- 
γείρειν ἑξαυτῷ καὶ αὐτὸς σχολὴν πεπλανημένων ἀνθρώπων, τὰ τοιαῦτα 
βούλεται δογματίζειν, φάσκων μὲν ὅτι οὐχ οὕτως, φησί, γεγένηται, 8 

ἀλλὰ πεπλάνηται αρκίων, ἵνα πανταχόϑεν ἑαυτὴν ἐλέγχουσά τε U 

ἄνοια καὶ ἢ ἀνομία ἐν ἑαυτῇ συντριβομένη φανήσεται καὶ καϑ' ἑαυτῆς 
τὴν ἀνατροπὴν ἐπεγείρουσα, τῆς ἀληϑείας ἀεὶ ἑδραίας οὔσης καὶ μὴ 

χρείαν ἐχούσης βοηϑείας, ἀλλὰ αὐτοσυστάτου οὔσης καὶ παρὰ ϑεῷ 

τῷ ὄντως (ovrı) ἀεὶ συνιστωμένης. | P381 
Paoxeı γοῦν οὗτος ὁ ,“προειρημένος “Ἱπελλῆς καὶ οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ 4 

ὅτι οὐχ εἰσὶ τρεῖς ἀρχαὶ οὔτε δύο, ὡς τοῖς περὶ Aovxıavov καὶ Mao- 
κίωνα ἔδοξεν, ἀλλά, φησίν, εἷς ἐστιν ἀγαϑὸς ϑεὸς καὶ μία ἀρχὴ καὶ 
μία δύναμις ἀκατονόμαστος" o Evi ϑεῷ ἤγουν μιᾷ ἀρχῇ οὐδὲν μεμέ- 

10ff vgl. Rhodon bei Eusebius ἢ. e. V 13, 2; 8. 454, 28 Schwartz Ἀπελλῆς 

μὲν ... μίαν ἀρχὴν ὁμολογεῖ "Tertullian de praeser. 34 donec ... Apelles creato- 

rem angelum. nescio quem. gloriosum. superioris dei faceret deum. legis et Israelis? 

illum, igneum affirmans de carne Chr. 8 angelum. quendam. inchtum nominant 

qui mundum hunc instituerit et instituto eo paenitentiam. admiserit de anima 23 

ab igneo amgelo, deo Israelis et mostro Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 hie intro- 

ducit unum deum in) infinitis superioribus partibus. hunc potestates multas 

angelosque fecisse; praeterea et alam. virtutem quam. dici dominum dicit, sed 

angelum ponit. (ab) hoc vult videri. mundum. institutum ad imitationem mundi 

supervoris; cui mundo permiscuisse paenitentiam, quwia non illum. tam perfecte 

fecisset, quam. 4lle superior mundus institutus fuisset Filastrius haer. 47, 2f; 

S. 24, 23ff Marx ego enim unum. principium esse praedico, quem deum cognosco; 

qui deus fecit angelos, fecüt etiam alteram virtulem, quem deum scio esse secundum, 

qui et virtus dei est, quae fecit mundum. hie autem. deus qui fecit mundum non 

est inquit. bonus, ut ille qui fecit ewm: subiectus autem. est deo 4llà a quo et factus 

est iste — verwickelter, aber deshalb nicht richtiger bei Hippolyt refut. VIT, 38, 1; 

S. 994, 1ff Wendland εἶναί τινα ϑεὸν &ya9óv, χαϑὼς xai Μαρχίων ὑπέϑετο" τὸν 

δὲ πάντα χτίσαντα εἶναι δίχαιον, ὃς τὰ γενόμενα ἐδημιούργησε, χαὶ τρίτον τὸν 

Mwosl λαλήσαντα --- πύρινον δὲ τοῦτον εἶναι —, εἶναι δὲ καὶ τέταρτον ἕτερον, 

χαχῶν altıov‘ τούτους δὲ ἀγγέλους ὀνομάζει ebenso X 20,1; S. 280, 17ff 

Ν 

3 αὐτοσχολὴν V ὄὅ ξαυτὴν] ξαυτῶ ἴ ἐγείρουσα M 8f παρὰ ϑεῶ 

τῷ ὄντως aus παρὰ ϑεοῦ τοῦ ὄντος ον 9 (ὄντι) ἢ 13 ἀχατοι!νόμαστος, 

o aus ὦ Veorr : ) 
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Panarion haer. 44, 1, 2—2, 2. (Apelles) 191 

ληται τῶν ἐνταῦϑα iv τῷ κόσμῳ τούτῳ γεγενημένων, ἀλλὰ 0 αὐτὸς 
ἅγιος ἄνωϑεν ϑεὸς καὶ ἀγαϑὸς ἐποίη σεν ἕνα ἄλλον ϑεόν" ὁ δὲ γενό- 
μενος ἄλλος ϑεὸς ἔχτισε τὰ πάντα, οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ πᾶντα τὰ 
ἐν τῷ κόσμῳ. ἀπέβη δὲ ovx ἀγαϑὸς καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενα, 
φησίν, οὐχ ἀγαϑῶς εἰργασμένα, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτοῦ φαύλην διάνοιαν 

τὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ * ἔχτισται. 
Τίς δὲ ἀνέξεται τῶν τοιούτων λόγων καὶ οὐ μᾶλλον καταγελά- 

GELE τῆς τοιαύτης ματαιοπονίας; κατὰ γὰρ δύο τρόπους εὐρεϑήσξται 
οὐχ ἀρ ομοδίως πράττων, χρώμενος τῇ τοιαύτῃ ὑπονοίᾳ. καὶ διὰ 
τοῦτο πρὸς αὐτὸν ὡς πρὸς παρόντα ἐρῶ" λέγε μοι, ὦ οὗτος. de- 
G&c γάρ, ὦ ᾿Δπελλῆ, ἢ τὸν ϑεὸν ἄγνωστον τῶν μελλόντων πεποι- 

ηχότα ϑεὸν ὃν φάσχεις τὰ ποιήματα κακῶς δεδημιουργηκέναι, ἢ 
προγινώσχοντα μὲν ὅτι τοιοῦτος ὁ Ux αὐτοῦ χτιζόμενος ϑεὸς ἀπο- 
βήσεται, τούτου | χάριν αὐτὸν πεποιηκέναι, ἵνα μὴ αἴτιος γένηται 
τῶν κακῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ δεδημιουργημένων. καὶ ἔσται ἐξ ἅπαντος ὁ 
ἄνω ϑεὸς αὐτὸς δημιουργός, ποιήσας τὸν ἕνα τὸν τὰ πάντα πεποι- 
ηκότα, καὶ ἔσται οὐχέτι αἴτιος ὁ τὰς κτίσεις πεποιηκώς, ἀλλὰ ὁ ἄνω 

ϑεὸς ὁ τὸν χτιστὴν ποιήσας καὶ ὧν αὐτὸς τῶν πάντων ϑημιουργύς. 
Χριστὸν δὲ ἥκειν φησὶν ἐπὶ ἐσχάτων τῶν καιρῶν, υἱὸν ὄντα 

τοῦ ἄνω ἀγαϑοῦ ϑεοῦ, καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦμα ὡσαύτως ἐπὶ 
σωτηρίᾳ τῶν εἰς γνῶσιν αὐτοῦ ἐρχομένων, καὶ ἐλϑόντα οὐ δοκήσει 

21—S. 192, 12 vgl. Tertullian de carne Chr. 1 admissa carne maticitatem 

negare 6 de sideribus, inquiunt, et de substantveis superioris mundi mutuatus est 

carnem 8 de sideribus li substantiam competisse Hippolyt refut. VII 38, 3; 

S. 224, 9ff Wendland τὸν de Χριστὸν gx τῆς ὕπερϑεν δυνάμεως χατεληλυϑέναι 

τουτέστι τοῦ ἀγαϑοῦ, x&üxsivov αὐτὸν εἶναι υἱόν" τοῦτον δὲ οὐκ ἐκ παρϑένου. γεγε- 

νῆσϑαι οὐδὲ ἄσαρκον εἶναι φανέντα λέγει, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας 

μεταλαβόντα μερῶν σῶμα πεποιηχέναι, τουτέστι ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ 

καὶ ξηροῦ, xal ἐν τούτῳ τῷ σώματι λαϑόντα τὰς χοσμιχὰς ἐξουσίας βεβιωχέναι 

ὃν ἐβίωσε χρόνον Ev χόσμῳ X 20,2; S. 280, 24ff Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 

Christum neque in phanlasmate dicit fuisse sicut Marcion neque in substantia ver 

corporis ut evangelium. docet, sed in eo quo de superioribus partibus descenderit, 

ipso descensu sideream sibi carnem, et aöream contexwisse Filastrius haer. 47, 4; 

. 8. 25, 68 Marx d?c?t autem Christum in carne apparuisse, non tamen sicut Valen- 

M 

6 = {γενόμενα xaxoc) * (f χαταγελάσαιεν V 9 ovy aus οὐκ Veorr 

19 χαχῶς Pet.] χαλῶς VM 14 μὴ ausradiert Veorr | γένηται aus γεγένηται 

V eorr 19 φησὶν φὴς VM | χαιρῶν aus χαλῶν Veorr χαλῶν M 

Ó 694 

I 
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192 Epiphanius 

p 2 » , 2 u 
πεφηνέναι, ἀλλὰ ἐν ἀληϑείᾳ σάρκα εἰληφέναι, οὐχ ἀπὸ, Magias τῆς 
παρϑένοῦυ, ἀλλὰ ἀληϑινὴν μὲν ἐσχηκέναι τὴν σάρχα καὶ σῶμα, οὔτε 

(δὲ) ἀπὸ σπέρματος ἀνδρὸς οὔτε ἀπὸ γυναικὸς παρϑένου. ἀλλὰ 
ἐσχεν μὲν σάρκα ἀληϑινήν, τούτῳ (δὲ τῷ τρόπφ᾽ καί, φησίν, Ev 
τῷ ἐρχεσϑαι ἀπὸ τῶν ἐπουρανίων ἤλϑεν εἰς τὴν γῆν καὶ συνήγαγεν 

ἑαυτῷ ἀπὸ τῶν τεσσάρων στοιχείων σῶμα. καὶ πῶς καὶ οὗτος 
οὐκ ἐπείγεται εἰς τὸ φωραϑῆναι | αὐτοῦ τὴν ἀνομίαν ἀκολουϑοῦσαν 

ταῖς τῶν παλαιῶν Βλλήνων ΤΟ ΠΟ περὶ τῆς xtvoqovíac ταύτης 

δόξαις; qaoxet γὰρ καὶ οὗτος, Oc ἐχεῖνοι xai ἔτι Ψυχροτέρως παρ᾽ 
ἐκείνους λέγων, τὸν σωτῆρα ξαυτῷ ὑποστήσασϑαι τὸ σῶμα. ἀπὸ 
γὰρ τοῦ ξηροῦ τὸ ξηρὸν καὶ ἀπὸ τοῦ ϑερμοῦ τὸ ϑερμὸν xci ἀπὸ 

τοῦ ὑγροῦ τὸ ὑγρὸν καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ τὸ ψυχρὸν {λαβὼν καὶ 
οὕτως πλάσας ἑαυτῷ σῶμα ἀληϑινῶς πέφηνεν ἐν κόσμῳ καὶ ἐδίδαξεν 
ἡμᾶς τὴν ἄνω γνῶσιν, καταφρονεῖν τε τοῦ δημιουργοῦ καὶ ἀρνεῖσϑαι 
αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὑποδείξας ἡμῖν ἐν ποίᾳ γραφῇ ποῖά ἐστι τὰ φύσει 
ἐξ αὐτοῦ εἰρημένα καὶ ποῖά ἐστι τὰ ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ. »οὕτως 
γάρ, φησίν, ἔφη ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, γίνεσϑε δόχιμοι τραπεζῖται" χρῶμαι 
γᾶρ, φησίν, ἀπὸ πάσης γραφῆς ἀναλέγων τὰ χρήσιμας«. 

tinus de caelo carnem deposuisse . .. sed de quattuor elementis id est de sicco calido 

umido et frigido accepisse (beachte jedoch, daß Tertull. u. Pseudotertull. einer- 

seits, Hipp. Epiph. Filastr. andrerseits sich nicht decken; die letzteren nehmen an, 

daß der wunderbare Leib auf der Erde bereitet wurde, vgl. insbes. bei Hipp. 

S. 224, 18 σάρχα ... δείξας ἀπέδωχε γῇ ἐξ ἧσπερ ἣν οὐσίας). — Eine ähnliche 

Vorstellung wie die erstere ascensio Jesaiae 10, (ff ep. apost. c. 18; S. 40,18 u. 

47,1ff Schmidt und bei Simon Magus Panarion haer. 21, 2, 4; I 240, 3ff 

15—18 vgl. Hippolyt refut. VII 38, 2; S. 224, 5ff Wendland νόμον δὲ xai 

προφήτας δυσφημεῖ, ἀνθρώπινα xal ψευδῆ φάσχων εἶναι τὰ γεγραμμένα, τῶν δὲ 

εὐαγγελίων ἢ τοῦ ἀποστόλου τὰ ἀρέσκοντα αὐτῷ αἱρεῖται — über seine Bestrei- 

tung des A. T. vgl. Rhodon bei Eusebius ἢ. e. V 13, 2; S. 454, 25 Schwartz 

Hippolyt refut. X 20, 2; S. 261, 1ff Wendland Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 

Origenes c. Cels. V 54; II 58, 2 Kótschau; dazu die Bruchstücke aus den Syllo- 

gismen bei Origenes in Gen. hom. II 2; VIII 134ff Lommatzsch u. Ambrosius 

de paradiso V 28; S. 284, 18 Schenkl VI 30ff; S. 286, 23ff VII 35; S. 292, Dff 

VIII 381f; S. 204, 9ff — 17 Agraphon, vgl. Resch, Agrapha? S. 1128 

M 

3 (02) * 4 hinter τούτω Rasur von 2 Buchstaben Veorr | (de) * 7 ἀνομίαν] 

lies wohl ἄνοιαν * 10 ἐχείνους aus ἐχείνοις V corr 19 (Aago») * 14 τὴν 

(τῶν) dvo? * 15 ἐν auf Rasur Veorr — 15f τὰ φύσει--- ποῖά ἐστι am Rande 

nachgetragen V eorr 
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εἶτα, φησίν, ἔδωκεν ὁ Χριστὸς ἑαυτὸν παϑεῖν ἐν αὐτῷ τῷ σώματι xci | 
ἐσταυρώϑη ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἐτάφη ἐν ἀληϑείᾳ xal ἀνέστη iv ἀλη- 
ϑείᾳ καὶ ἔδειξεν αὐτὴν | τὴν σάρχα τοῖς ἑαυτοῦ μαϑηταῖς. καὶ 
ἀναλύσας, φησίν, αὐτὴν τὴν» ἐνανθρώπησιν Eavrod ἀπεμέρισε πάλιν 
ἑχάστῳ τῶν στοιχείων τὸ ἴδιον ἀποδούς, τὸ ϑερμὸν τῷ ϑερμῷ, τὸ 
ψυχρὸν τῷ ψυχρῷ, τὸ ξηρὸν τῷ ξηρῷ, τὸ ὑγρὸν τῷ ὑγρῷ: καὶ οὕτως 
διαλύσας ἀπ᾿ αὐτοῦ πάλιν τὸ ἔνσαρχον σῶμα ἀνέπτη εἰς τὸν οὐρα- 
νόν, ὅϑεν καὶ ἧκε. 

3. Καὶ ὦ πολλῆς δραματουργίας τῶν τὰ τοιαῦτα λεγόντων, Oc 
παντί τῳ σαφὲς εἴη μίμων μᾶλλον ἐργαστήριον ἤπερ ἐπαγγελίας 
ζωῆς ἢ συνέσεως χαραχτῆρα κεχτημένων. εἰ γὰρ ὅλως ἔλυεν αὐτὸ 
τὸ σῶμα ὅπερ εἴληφε, τίνι τῷ λόγῳ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτὸ ξαυτῷ κατε- 
σχεύαζεν; εἰ δὲ κατεσχεύαζε διά τινα χρῆσιν, ἀπετέλεσε δὲ τὸ 
ἔργον τῆς χρήσεως, ἔδει καταλεῖψαι αὐτὸ ἐν τῇ γῇ, μάλιστα καϑ' 

ὑμᾶς (rov) τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν τῆς σαρχὸς ἐλπίδος εἴδους μὴ 
χρείαν ἔχοντος τελειωϑῆναι. ἀλλὰ ἀνέστησεν αὐτὸ πάλιν, ἵνα εἰς 
χάματον ξαυτὸν μείζονα ἐμβάλοι, ἵνα μηδὲν ὠφελήσῃ, κατασχευάζων 
καὶ ἐν μνήματι ἀποτιϑέμενος καὶ διαλύων καὶ μερίζων ἕχάστῳ τῶν 
στοιχείων ὅπερ παρ᾽ αὐτοῦ εἴληφεν, ὡς εὐγνώμων χρεωφειλέτης. 

1ff vgl. Hippolyt refut. VII 38, 4; 8. 224, 15ff Wendland αὖϑις δὲ ὑπὸ Ἰου- 

δαίων ἀνασχολοπισϑέντα ϑανεῖν χαὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγερϑέντα φανῆναι τοῖς 

μαϑηταῖς δείξαντα τοὺς τύπους τῶν ἥλων xal τῆς πλευρᾶς, πείϑοντα ὕτι αὐτὸς 

εἴη χαὶ οὐ φάντασμα, ἀλλὰ ἔνσαρχος ἦν — ὃ vgl. Joh. 20, 25 Luk. 24, 39 — 

3—8 vgl. Hippolyt refut. VII 38, 5; S. 224, 188 Wendland σάρχα, φησίν, δείξας 

ἀπέδωχε γῇ ἐξ ἧσπερ ἦν οὐσίας, μηδὲν ἀλλότριον πλεονεχτῶν, ἀλλὰ πρὸς χαιρὸν 

χρησάμενος ἕχάστοις τὰ ἰδια ἀπέδωχε, λύσας πάλιν τὸν δεσμὸν τοῦ σώματος, ϑερ- 

μῷ τὸ ϑερμόν, ψυχρῷ τὸ ψυχρόν, ὑγρῷ τὸ ὑγρόν, ξηρῷ τὸ ξηρόν, χαὶ οὕτως 

ἐπορεύϑη πρὸς τὸν ἀγαϑὸν πατέρα, καταλιπὼν τὸ τῆς ζωῆς σπέρμα εἰς τὸν κόσμον 

διὰ τῶν μαϑητῶν τοῖς πιστεύουσι Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 hune in 

resurrectione singulis quibusque elementis quae in descensu suo mutuatus fuisset 

in ascensw reddidisse et sic dispersis quibusque corporis su? partibus in caelum 

spiritum. tantum | reddidisse Filastrius haer. 47, 6; S. 25, 9ff Marx in resur- 

rectione 4lerwm, reddidisse elementis quae de mando acceperat eaque in terram 

dimisisse, ipsum autem. in caelum sine carne ascendisse adserit 

M 

10 τῳ] τὸ M 11 ζωῆς über der Linie nachgetragen Veorr | ἔλυσεν M 
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! 
^ C Α » 2 D x * - 

καὶ εἰ ὅλως ἑκάστῳ {τὸ ἴδιον) ἀπεδίδου, τουτέστιν τὸ ψυχρὸν τῷ 
- x = -μ 2 ’ - € - ἘΣ 

ψυχρῷ καὶ τὸ ϑερμὸν τῷ ϑερμῷ, ἠδύνατο ταῦτα μὴ ορᾶσϑαι τοῖς 
5 EN > mS > > DI - 3 ? , 

μαϑηταῖς τοῖς αὑτοῦ, ἀλλ οὐ μὴν τὸ σῶμα τὸ ξηρόν. πάντως γὰρ 
\ > ’ su N 3 c N = 

To ξηρὸν σῶμα ἐστι, σὰρξ καὶ ὀστέα, καὶ TO ὑγρὸν πάντως ἰχῶρέε 
, \ M b] c , , a [74 , P 2 , 

5 εἶσι xoi σαρξ sig ὑυγροτητα διαλυομένη" ατινὰ xavtoc toic ANOOTO- 

10 

20 

2 /? [d - C 

λοις φανερώτατα ἀποτιϑέμενος ἐσήμανεν, ὡς καὶ TO πρῶτον τε 
, M > - = - > M € 2 \ 2 , 

EHANTETO τὸ αὐτοῦ σῶμα κατηξιοῦτο loop o axo Αριμαϑαίας 
2 ’ DRAN , \ > , > , o \ s ς 
ἐντυλίξαι αὑτὸ Ev σινόονι καὶ ἀποϑέσϑαι ἐν μνήματι. aua δὲ καὶ αἱ 

- 2x - - N , > ' , 

γυναῖχες εἰχον ἰδεῖν ποῦ κατελείφϑη τὰ λείψανα, ἵνα αὐτὰ τιμησῶσι 
\ P > , c EY => DAAD > ES Ὁ 

διὰ μύρων καὶ | ἀρωμάτων, ὡς τὸ πρῶτον. ἀλλ οὐδαμοῦ τὸ ψεῦδος 
€ - - Ü EP (4 , DOREEN \ - ς > 

υμῶν τοῦτο δεδηλώται, ὦ Aneilnıavol, ἀπὸ ἑνὸς τῶν ἁγίων ἀπο- 
? 2 \ > E s \ 2 , c = E 

στόλων" οὐ γὰρ ἔστιν. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀοράτους ὁρατῶς εἶδον δύο 
» 4 2 \ > * 2 , \ € 

&vÓQag καὶ αὑτὸν εἰς οὐρανὸν ἀνερχόμενον xal ὑπὸ νεφέλης qottt- 
-- [4 L4 N \ > - 2 - A , 

γῆς vxoAceuBavousvov, λείψανον dE αὐτοῦ οὐδαμοῦ καταλελειμμένον" 
2 M 2 - 2 Qs 2 , \ , 2 = \ ς ARE 

οὐ y&Q ἐχρῆν οὐδὲ ἐνεδέχετο. xoi wevderaı Απελλῆς καὶ οἱ ἀπ 
b) - 29 

αὐτοῦ ΑΙπελληιανοί. 
rg C ^ Die ED 2 , , t un 

4. Ta ouoLa δὲ τῷ ἑαυτοῦ ἐπιστατῃ Maoxiwvı περί τε τῆς αλλης 
\ - » c , , 5 ) 

σαρχὸς καὶ τῶν ἄλλων ομοίως ἐδογμάτισεν, φάσκων μὴ εἶναι ἀνά- 
- 811 25). e x - - [d , 

στασιν νεχρῶν, καὶ τὰ ἀλλα οσαπερ * ἐπὶ τῆς γῆς, ἔδοξεν ὁμοίως do- 
> , \ ς > - \ La » x 

γματίζειν. ἀνατραπήσεται ÓS ὁ αὑτοῦ λογιόμος λῆρος τις ὧν καὶ 
M , ?, ^ D \ , ’ 

χατὰ πᾶντα τρόπον πεπλανημένος. ovrs γαρ ἰσχύσει 0x20T0g ἔνϑα 
\ - D - , » - 2 , 

τὸ φῶς παραφαίνεται ovre τὸ ψεῦδος σταϑήσεται" ovo τῆς ἀληϑείας. 
> i! e , Pr = 2 2 - ^ [d 2 * - 

εἰ γὰρ ολῶς xéyonoa, ταῖς γραφαῖς, ὦ Απελλὴ xci ot ano 000 
> ; ΡΞ x = 
“Απελληιανοί, ἐξ | αὐτῶν τῶν γραφῶν εὐὑρεϑήσεσϑε ἐλεγχόμενοι" 

7 vgl. Matth. 27,57 f — 81 vgl. Mark. 16, 11 — 12 vgl. Acta 1,10. 9 — 

18 vgl. Tertullian de carne Chr. 8 Apelleiaci carnis ignominiam praetendunt ma- 

xime, quam. volunt ab 4gneo lo praeside malt sollicitatis animabus adstructam 

de anima 23 Apelles sollicitatas refert amimas terrenis escis de swpercaelestibus 

sedibus ab 4gneo angelo, deo Israelis et mostro, qui exinde illis peccatricem circum- 

finxerit carnem ebenda 36 Apelles ... ante eorpora constituens animas viriles ac 

muliebres Hippolyt refut. X 20,2; S. 281, 3 Wendland ecgxzac τε àmóAAvo9at 

ὁμοίως Μαρκίωνι λέγει Ps. Tertullian adv. omn. haer. 6 Aie carnis resurrectio- 

nem negat ... animarum. solarum dicit salutem 

M 

1 (τὸ ἰδιον * 2ff Sinn: zwar das ψυχρὸν und ϑερμὸν ist kein σῶμα und 

war darum móglicherweise unsichtbar; aber das ξηρὸν und ὑγρὸν ist jedenfalls ein 

solches und mußte deshalb von den Jüngern gesehen werden, falls er es bei der 

Himmelfahrt ablegte 10 ἀλλὰ M 11 ὦ aus óc Veor 19 x etwa (&idaoze 
κακίζων và) * 99 «x etwa {φανερᾶς * 
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- , o 2 DIT - ἃ , c \ \ » 
πρῶτον μὲν, OTL xat tixova ϑεοῦ ἑποίησεν o Osoc τὸν ἄνϑρο- 4 

πον, ὁ δὲ ποιήσας ἔφη »ποιήσωμεν ἄνϑρωπον κατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν 
καὶ καϑ' ὁμοίωσιν«" ὡς εἰ τις ἀπὸ τῆς σου πεπλανημένης αἱρέσεως 
ἐπιστρέψειε πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, ὡς ἀπὸ σχότους ἀποδράσας καὶ ἀπὸ 
νυχτὸς ἀναστὰς εὕροι ἂν τὸ φῶς αὐτῷ ἀνατεῖλαν τῆς τοῦ ϑεοῦ 
γνώσεως ἡλίου δίχην καὶ ὑπὲρ ἥλιον͵ φανήσεται γὰρ παντί τῳ 
τὸν εὐλογον λογισμὸν κεκτημένῳ ὅτι ὁ εἰπών »ποιήσωμεν ἄνϑρο- 
zov« ὁ ϑεός ἐστιν ὁ τῶν ὅλων πατήρ᾽ συγκαλεῖται δὲ us ἑαυτοῦ 
τὸν ἀεὶ ovra σὺν αὐτῷ ϑεὸν Aoyov υἱὸν μονογενῆ, ἐξ αὐτοῦ ἀνάρ- 
χῶς καὶ ἀχρόνως γεγεννημένον, ἅμα δὲ καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦμα 
τὸ οὐχ ἀλλότριον αὐτοῦ | οὐδὲ τοῦ αὐτοῦ ἰδίου υἱοῦ. εἰ γὰρ ἄλλος 
ἢ» ὁ πλάσας τὸν ἄνϑρωπον τουτέστιν καὶ τὸν κόσμον κτίσας, ἄλλος 
δὲ ὁ ἄνω ἀγαϑὸς ϑεὸς παρ᾽ οὗ χατῆλϑεν ὁ Χριστός, οὐκ ἂν ὁ 
Χριστὸς ἐλάμβανεν ἑαυτῷ σῶμα καὶ ἔπλασε, τὴν εἰχόνα τοῦ Ómnut- 
ουργοῦ εἰς ἑαυτὸν ἀνατυπῶν. ἀλλὰ δῆλον ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ δημι- 
ουργὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ. τοῦ κόσμου, ᾧ εἶπεν 0 πατήρ »ποιήσωμεν 
ἄνϑρωπον κατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν καὶ χαϑ' ὁμοίωσιν«" ἀπὸ δὲ τοῦ 
ἑνὸς ἔργου συσταϑήσεται φανερὸς γινόμενος ὁ τεχνίτης ὅτι οὗτός 
ἐστιν ὁ τότε τὸν ἄνϑρωπον πεποιηχώς, πλάσας τε Éx γῆς τὸ τοῦ 
Adau σῶμα καὶ ποιήσας αὐτὸ εἰς ψυχὴν ζῶσαν. διὸ xal ἐμαρτύ- 
θησεν ö ἅγιος Ἰωάννης ἐν τῷ ἁγίῳ εὐαγγελίῳ λέγων ὅτι "ἐν ἀρχῇ 

d ὁ Λόγος, καὶ 0 Aoyos ἦν πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ tóc ἣν ὃ Λόγος. 

οὗτος ἣν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Ücórv' πᾶντα di αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς 
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν« xal τὰ ἑξῆς. εἰ δὲ (navıa) ἐν αὐτῷ ἐγένετο 

καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, αὐτὸς τότε τὸν Adau ἔπλασε καὶ αὐτὸς πάλιν 
τὸ σῶμα ἀπὸ Μαρίας τῆς παρϑένου εἰς ἑαυτὸν aveniacato καὶ τε- 
λείως τὴν πᾶσαν αὐτοῦ ἐνανϑρώπησιν συνήνωσε τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ τότε 
πλασϑεῖσαν καὶ νῦν ἐν ξαυτῷ συνενωϑεῖσαν. εἰ δὲ ἀλλοτρίαν ἐργα- 
οίαν εἰς ξαυτὸν ἔλαβε τοῦ κακῶς τὴν πλάσιν πλάσαντος καὶ xcxot 
ὑπάρχοντος κατὰ τὴν σοῦ διδασχαλίαν, καὶ εἰ ὅλως κέχρηται τοῖς 
κακοῖς ποιήμασιν οἷς ὃ κατὰ σὲ κακὸς ποιητὴς εἰργάσατο, ἄρα ἐπε- 
μίγη τῇ κακίᾳ τοῦ ποιητοῦ χρήσει ve καὶ εὐεργεσίᾳ καὶ τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ 
εἰκόνι. ἀλλὰ οὐχ ἐνδέχεται. εἰ γὰρ ἐνηνθρώπησεν, οὐ μόνον σάρχα 

2 Gen.1, 26 8 vgl. Ancor. 15, 7; 1 94, 4ff Panarion haer. 23, 5, 2; 1 953, 11 

— 16 Gen. 1, 26 — 20 vgl. Gen. 2, 7 — 21—24 Joh. 1, 1—3 
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196 Epiphanius 

εἴληφεν ἀλλὰ xcl ψυχήν. δῆλον γὰρ ἔσται τοῦτο" ἐπεὶ πόϑεν ἔλεγεν 
»ἐξουσίαν ἔχω λαβεῖν τὴν ψυχήν μου καὶ ϑεῖναι αὐτήν«; τὴν πᾶσαν 
τοίνυν πραγματείαν ἀναδεξάμενος, τὴν ῥηϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ 

εἰχόνα, πᾶσαν T equ ατείαν ἀνεδέξατο, ev τῷ σώματι xol ψυχῇ 
ἐλϑὼν ὁ Aoyos καὶ ἐν ὁποίοις ἅπασίν ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος. τούτων 

δὲ οὕτως τελεσϑέντων ἐξ ἅπαντος ἡμαύρωταί σου τὸ δηλητήριον, | 

καὶ ἔπεσέν Gov 7) στάσις ἡ ἀϑεμελίωτος, μὴ ἔχουσα πῆξιν ἑδραιώμα- 
τος ἀληϑείας. 

5. Ei δὲ καὶ ἃ βούλει λαμβάνεις ἀπὸ τῆς | ϑείας γραφῆς καὶ ἃ 
βούλει καταλιμπᾶνεις, ἄρα γοῦν κριτὴς προεχάϑισας, οὐχ ἑρμηνευτὴς 
τῶν νόμων ἀλλὰ ἐχλογεὺς τῶν οὐ κατὰ τὸν νοῦν σου γραφέντων, 
ἀλλὰ ovvov μὲν ἀληϑινῶν παρὰ σοὶ δὲ μεταποιηϑέντων ψευδῶς κατὰ 
τὸν νοῦν τῆς σοῦ ἀπάτης xai τῶν ὑπὸ σοῦ ἠπατημένων. ei δὲ 
καὶ ὅλως κακὸς ποιητὴς τὰ ἐνταῦϑα εἰργάσατο, φημὶ δὲ τὸν χόσμον, 
τίνος ἕνεκα ἦλϑεν ὁ ἀπὸ ἀγαϑοῦ πατρὸς εἰς τόνδε τὸν αἰῶνα; καὶ 
εἰ μὲν ἵνα σώσῃ ἀνϑρώπους, ἄρα τῶν ἰδίων ἐπεμελήσατο καὶ οὐχέτι 
ἄλλος εἴη ὃ δημιουργός" εἰ δὲ οὐ τῶν ἰδίων προενόει, βούλεται δὲ 
ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπεμβαίνειν καὶ τὰ οὐχ ovra αὐτοῦ διασῴζειν, ἢ 
κόλαξ ἐστὶ τοῖς ἀλλοτρίοις προσλιπαρῶν ἢ κενόδοξος, ἵνα κρείττων 
τοῦ χτιστοῦ φανῇ πρὸς τὰ ἀλλότρια ἃ διασῴζειν πειρᾶται, τῶν μὴ 
ἰδίων ἐφιέμενος, καὶ οὐχέτι ἔσται ἀληϑινός" ἢ ὅτι μέτριός ἔστι χατὰ 
σέ, οὐ ἀγύρτα, καὶ μὴ £O κτίσιν íavro0, τὰ ἀλλότρια ἐπιϑυμῶν 

ταῦτα συλᾶν πειρᾶται, ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ξαυτῷ περιποιούμενος 

ψυχὰς τὰς 00% οὔσας αὐτοῦ καὶ τοῦ αὐτοῦ πατρός. εἰ δὲ αὐτοῦ 
, ) N NT 2 - , » > > \ 

μέν εἰσιν al ψυχαὶ καὶ ἄνωϑεν ἐλϑοῦσαι φαίνονται, ἄρα εἰς ἀγαϑον 

κόσμον ἀπεστάλησαν παρὰ τοῦ ἄνωϑεν κατὰ σὲ ἀγαϑοῦ ϑεοῦ καὶ οὐχ 

εἰς πονηρὸν ἔργον. εἰ δὲ ἀπεστάλησαν διά τινα μὲν χρῆσιν ἣν τάχα 
μυϑοποιεῖς, εἰσελϑοῦσαι δὲ μετέπεσον εἰς ἑτέραν, τουτέστιν ἵνα di- 
καιόν τι πράξωσι, πονηρὸν δὲ εἰργάσαντο, ὀφϑήσεται ὁ ἀποστείλας 

2 Joh. 10, 18 — 7f vgl. I Tim. 3, 15 — 9 vgl. c. 2, 6; 8. 192, 15 ff 

8 ἀναδεξάμενος *] ἀναλεξάμενος VM 4 t πραγματείαν] ἐνανθρώπησιν * | 

evrag vor ἐν τῷ getilgb Veorr — 5 ó? oben drüber Veorr 10 προχαϑίσας V | 

οὐχ aus οὐχ V corr 13 σῆς aus σοῦ! Veorr σῆς M 15 πατρὸς + (vioc)? * 

18 αὐτοῦ αὐτῶ VM 20 πειρᾶται + (ἐπεχτεινόμενος) ὃ * — 20f μὴ ἰδίων *] 

lótov un V M 91 μέτριος] lies μέσος Ὁ * 28 nach τουτέστιν ist dem Sinne 

nach ἀπεστάλησαν zu ergänzen 

13 

14 
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αὐτὰς πρόγνωσιν ἂν μὴ ἔχων" ἐπειδὴ γὰρ ἀπέστειλεν αὐτὰς di ἕτερον 

καὶ ἕτερόν τι εὐρέϑησαν ἐργασάμεναι. ἢ πάλιν ἐὰν εἴπῃς ὅτι οὐ 
κατὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν ἐληλύϑασιν ἀλλὰ κατὰ τυραννίδα τοῦ ἀφαρ- 
πάζοντος, ἄρα ἰσχυρός ἐστιν | 0 κτισϑεὶς ὑπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ ϑεοῦ πονη- 
ρὸς δημιουργὸς παρὰ τὸν ἀγαϑὸν ϑεόν, ὅτε τὰ αὐτοῦ ὑπάρχοντα 
ἀφαρπάξας ἐχρήσατο. 

πόϑεν δὲ οὐ διελεγχϑήσῃ, αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος φάσχοντος ὅτι 
»ἐξοτσίαν ἔχω τὴν ψυχήν μου ϑεῖναι καὶ λαβεῖν αὐτήνε, Oc αὐτοῦ 
μὲν ψυχὴν εἰληφότος καὶ ϑέντος xai πάλιν λαβόντος, ὡς οὐχ ἀλλο- 

τρίαν εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ ἑτέρου δημιουργοῦ. πάλιν δὲ δὐρεϑή- 
σεται ἀγαϑὸν σῶμα φορῶν. οὐ γὰρ ἂν πεισϑήσεται ἀγαϑὸς τις χρῆ- 

σϑαιὶ πονηρῷ | £oyo, ἵνα μὴ ἀπὸ τοῦ μετέχειν μέρους τοῦ πονηροῦ 
καὶ αὐτὸς χρανϑήσεται τῇ τῆς ἐπιμίξεως πονηρίᾳ. εἰ δὲ καὶ αὐτὸ 
ἀνέστησε, Aéys μοι, τί ἵνα ποιήσῃ μετὰ ἀνάστασιν xol αὐτὸ πάλιν 
καταλέλοιπεν μερίσας τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις, τῷ ϑερμῷ τὸ ϑερμὸν 
καὶ τῷ ψυχρῷ τὸ ψυχρὸν καὶ τῷ ξηρῷ τὸ ξηρὸν xal τῷ ὑγρῷ τὸ 
ὑγρόν; εἰ γὰρ ἤγειρεν αὐτὸ ἵνα πάλιν αὐτὸ λύσῃ, ἄρα δραματουργίας 
τὸ ἔργον τοῦτο εἴη καὶ οὐκ ἀληϑείας. ἤγειρεν δὲ αὐτὸ ὁ κύριος ἡμῶν 
> - € \ - [C 2 ? 

Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς xol συμπαρέλαβεν ξαυτῷ οπερ ἀνεπλάσατο εἰς 
, = Ἁ -ψ- ’ -ἄ-ὖ e 

ἑαυτον, σῶμα συν ψυχῇ καὶ πασῃ τῇ ἐνανϑρωπήσει | τελειοτάτως 

ἐπειδὴ γὰρ συνεχάϑισε κατὰ τὸν ἀποστολικὸν λόγον ὅτι »0 ϑεὸς 

ἤγειρε καὶ συνεχάϑισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις«, ὡς μαρτυροῦσιν οἱ δύο 

οἱ ἐν ἐσϑῆτι λαμπρᾷ ὀφϑέντες τοῖς ἀποστόλοις, ὡς λέγουσιν λᾶνόρες 

Ταλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἀτενίζοντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος 0 Ticote 
Ó 

ὁ ἀφ᾽ ὑμῶν ἀναληφϑεὶς εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον 
5) , 2M CN 2 , \ or i] ’ -ν 

ἐϑεασασϑε avrov avalaußpavousvons. 6. xal tva μὴ παλιν δοϑῇ 
a - 2 Α , Ἁ - 

σοι πρόφασις πονηρίας κατὰ τῆς ἀληϑείας, μετὰ χρόνον πολὺν τῆς 
- - c - 2 , € [6 - - 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀναλήψεως Στέφανος ὁ ἀγιος τοῦ ϑεοῦ μάρτυς 
’ € s - b) , 2 ’ , P, c - i! 

λιϑαζομενος vxo τῶν Ιουδαίων ἀπεχρίνατο λέγων »ióov, ορῶ τον 
2 D ^ x - > - - 

οὐρανὸν ἠνεῳωγμένον καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ἑστῶτα ἐχ δεξιῶν 
- , [4 , DEN \ - 2 2 ’ > S 

τοῦ πατροςς, ἵνα δείξῃ | auto τὸ σῶμα ὃν ἀληϑείᾳ εἰς πνευματιχον 2 
9 - ’ - - [4] \ 

ἀναστὰν σὺν τῇ ϑεότητι τοῦ μονογενοῦς ὁλον εἰς πνευματικὸν &vo- 
» N > ^ x [6 E 

Oi» xol εἰς ϑεότητα συνηνωμένον. ἄνω δὲ αὐτὸ τὸ ἅγιον σῶμα σὺν 

2 vgl. zuc. 4,1; 8.1904, 18 — 8 Joh. 10, 18 — 21 Eph.2,6 — 23 Act. 1, 11 

— 29 Act. 7, 56 

M 

9 αὐτοῦ oben nachgetragen V eorr | ἐληλύϑασιν aus ἐλήλυϑαν Veorr 18 αὐτὸ] 

αὐτὸς M 16 xai!u.? — M 25 εἰς τὸν οὐρανὸν nachgetragen V corr 

28 ἀναλήψεως, u ausradiert Veorr | τοῦ nachgetragen Veorr 88 ἄνω δὲ + 

(àvaAQgq9ey)? * 
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198 Epiphanius 

τῇ ϑεότητι ὅλος ϑεός, εἷς υἱός, ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ καϑεζόμενος ἐν 

δεξιᾷ τοῦ πατρός, ὡς ἔχει καὶ τὸ τοῦ Maoxov εὐαγγέλιον καὶ τῶν 
ἄλλων εὐαγγελιστῶν »καὶ ἀνῆλϑεν εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐκάϑισεν ἐν δεξιζ 
τοῦ πατρόοες. καὶ πανταχόϑεν διαπεσεῖταί σου χαὶ τῶν ὑπὸ σοῦ 

πεπλανημένων ὃ ἀγύρτης λόγος. 

καὶ περὶ νεχρῶν ἀναστάσεως ἄχουε τοῦ ἀποστόλου λέγοντος ὅτι 

»δεῖ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρσίαν καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο 

ἐνδύσασϑαι ἀϑανασίαν«. εἰ μὴ γὰρ ἔμελλε τὸ ϑνητὸν ἐνδύσασϑαι 
ἀϑανασίαν καὶ τὸ φϑαρτὸν ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρσίαν, οὐκ ἂν ὁ ἀϑάνα- 

τος ϑανεῖν ἦλϑεν, ἵνα ἐν αὐτῷ na) xci χοι μηϑεὶς τὸ τριήμερον 

ἀναστῇ καὶ συνανενέγκῃ ἐν ἑαυτῷ συνηνωμένον τῇ ϑεότητι χαὶ τῇ 
αὐτοῦ δόξῃ, ἵνα ἐκ τῆς αὐτοῦ ἀγαϑῆς πρὸς ἡμᾶς ἐνδημίας τὴν πᾶσαν 
ἐλπίδα κατάσχωμεν ἐν ἀληϑείᾳ, ὑποδεικνύων ἑαυτὸν τύπον ἡμῖν καὶ 
ἀρραβῶνα εἰς ἐλπίδα τῆς πάσης ζωῆς πραγματείας. 

7. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων καὶ ῥηϑέντων, τίς Erı μοι χρεία 
ἐστὶ κατατρίβεσϑαι περὶ τούτου τοῦ ζωπύρου σφηκίου καὶ οὐδενὸς 
οτος, ἀνατροπῆς ἕνεχα ἢ ἄλλης τινὸς πραγματείας; ἀφ᾽ ξαυτοῦ γὰρ 
τὸ κέντρον ἀπώλεσε καὶ T ἀπαράλλαχτον αὐτοῦ τὸ τῆς πλάνης πα- 
ραπεποιημένον δόγμα καὶ ἀγυρτῶδες δέδεικται. φασὶ γὰρ τὸ ὀδυ- 

νηρὸν σφηκίον, 0 ζώπυρόν τινες χεχλήκασιν, ἔχειν μὲν κέντρον ἰοβό- 
λον βραχύ, περιωδυνίαν πολλὴν οὐ κεχτημένον, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτοῦ 
δύναμιν ἰοβόλον Ov. ἐπὰν δέ τις διερχόμενος τὸν αὐτοῦ φωλεὸν ἢ 
καλιὰν καϑέλοι — ἐν γὰρ ϑάμνοις βοτανῶν ποιεῖται καὶ κηρίου δίκην 

Z , , τ > E 
ἑαυτῷ | σίμβλους τινᾶς, ἐν oic σίμβλοις ἐγκατατίϑεται τὴν αὐτοῦ ὃτ 

- “- , , 

γονὴν καὶ ποιεῖται ἑαυτῷ τὰ | γεννήματα — εἰ δέ τις διερχόμενος 
cr „N , , x , € » , 2 , , 

Qajóo ἢ ξυλῳ νύξας τὸ χηρίον oc Epnv καταβάλοι, δξέρχεται ϑυμου- 
ERE 3 \ \ \ 4 ^ * [7] 

μενον αὐτὸ δὴ τὸ δεινὸν μὲν βληχρὸν δὲ σφηκίον᾽ καὶ ἐὰν εὐρῇῃ 
Bi L4 2 A - , 2 x - , 

πέτραν πλησίον ἡ ξύλον, ἀπὸ τοῦ ἐμπλήσαντος αὐτὸ ϑυμοῦ ῥοίζῳ 
\ € - x x 

μὲν ἐφίσταται καὶ ορμᾷ καὶ παίει τὴν πέτραν᾽ xol τὴν μὲν πέτραν 
Ion 2 E. M a x , ud \ M » » 

οὐδὲν ἀδικεῖ ἀλλὰ οὔτε TO ξύλον OVTE μὴν vOv ἀνϑρῶπον, χᾶν TE 

3 Mark. 16, 19 (Luk. 24, 51) — 7 I Kor. 15, 53 

7 ἐν τούτω hinter φϑαρτὸν getilgt V corr 13 ὑποδεικνὺς aus ὑποδειχ- 

voor Veorr ὑποδειχνύς M; lies ὑποδεικνύοντος * 14 πάσης] περὶ * 16 Go- 

πύρου!! 1 Buchstabe wegradiert Veorr — 18 t ἀπαράλλαχτον) lies wohl ἀσύστα- 

τον * 21 βραχύν V M | περιωδυνίαν, ὦ aus o Veorr 98 zaf/Aıav, A aus- 

radiert Veorr 28 αὐτὸ ἢ αὐτὸν V M 
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δάκοι, ἀλλὰ πρὸς ὀδύνην ὀλίγην" οὐδὲν δὲ ἀδικεῖ μάλιστα τὴν πέτραν, 5 
ἀλλὰ τὸ μὲν χέντρον ἀπόλλυσι καὶ οὕτω φϑείρεται, ἡ δὲ πέτρα οὐδὲν 
ἀδικηϑήσεται ὑπὸ τοῦ τοιούτου. οὕτω καὶ αὑτὴ ἡ σφηκιώδης ζω- 6 
πύρου δίκην μικρὰν ἔχουσα τὴν περιωδυνίαν ἀνατραπήσεται, τῇ πέτρᾳ 

ὅ συντυχοῦσα τουτέστιν τῇ ἀληϑείᾳ καὶ τὸ κέντρον ἀπολέσασα. ταύ- 1 
\ N DEN \ ς , r , So x \ N ce: = 

τὴν δὲ διελϑῶν ἐπὶ τὰς ἑτέρας παλιν βαδιοῦμαι, κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ 
2 , , C Nope ^ 2 € ’ 
ἐλπίδα πιστεύων oTı τὸ ἐπαγγελμα Ev ϑεῷ πληρωϑήσεται. | P 388 

Κατὰ Σευηριανῶν χε, τῆς δὲ ἀκολουϑίας με. 
xc - E » » " 

1. Tovrov χαϑεξῆς «Σευῆρος) ἕπεται, ἤτοι. σύγχρονος ἤτοι περὶ 1,1 
N , 

10 τὸν χρόνον *' οὐχ ἔχω γὰρ περὶ τοῦ χρόνου αὐτοῦ ἀσφαλῶς λέγειν, 
πλὴν σύνεγγυς ἀλλήλων ἦσαν. Oumg δὲ τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλϑόντα διηγή- 

σομαι. 
-- , ? τ * , A 

Σευῆρος τις ἀνέστη, ἐξ οὗπερ οἱ Σευηριανοὶ καλούμενοι, καϑεξῆς 9 
, - 2 A A x > > - , 

συνεπόμενος τῷ προειρημένῳ Αἰπελλῇ. Ta δὲ παρ αὐτῷ μυϑολογη- 
- ’ > o , N L4 \ EY 2 \ 

15 ματὰ tavta ἔστιν arıva μέλλω λέγειν. βουλεται δὲ xoi avrog 3 
2 = \ » € “ E 
ἀρχαῖς τε xci ἐξουσίαις προσάπτειν τὴν xc) ἡμᾶς κτίσιν, εἶναί vs ἐν 
2 ^ - EY - ) ’ 

ἀκατογτομάστῳ Tul ἀνωτάτῳ TE οὐρανῷ καὶ αἰῶνι ἀγαϑὸν τινὰ 
, \ \ , CON = ’ - , » 

ϑεον. τον Ó& διαβολον υἱον εἶναι PAOXE τοῦ μεγάλου ἄρχοντος 4 
- - E , el) e Ὁ = 

τῆς τῶν ἐξουσιῶν τάξεως, o ovoua | τίϑεται πῆ μὲν Ἰαλδαβαώϑ', πῆ DA08 
\ - N > - Ξ » > \ - 

20 δὲ Σαβαώϑ'᾽ τοῦτον δὲ γεννηϑέντα ἐξ αὐτοῦ εἶναι opıv. ἀπὸ δὲ τῆς 5 

IM Severus und die Severianer sonst nur noch bei Eusebius ἢ. e. IV 20, 4, 

S. 390, 21ff Schwartz (und nach ihm bei Theodoret haer. fab. I 21 und Hierony- 

mus de vir. ill 29) erwähnt; bei Eusebius fehlt jedoch der gnostische Hinter- 

grund völlig — 18ff der schlangenfórmige διάβολος als Sohn des Jaldabaoth 

bei den Ophiten Panarion haer. 37, 4, 4; II 56, 5ff, als Sohn des Sabaoth bei den 

Archontikern haer. 40, 5, 1ff; II 85, 14ff; vgl. auch Hippolyt bei den Peraten 

refut. V 17, 2; S. 114, 17 ff Wendland χαϑέζεται ovv μέσος τῆς ὕλης χαὶ τοῦ Πα- 

τρὸς ὁ υἱός, ὁ λόγος, 6 ὄφις — 19 zum Schwanken über Jaldabaoth und Sabaoth 

vgl. auch Panarion haer. 25, 2, 2; I 269, 4f und haer. 26, 10, 3; 1 287, (f — 

20ff vgl. bei den Ophiten Panarion haer. 37, 5, 4; II 57, V ff 

V (bis Z. 4 ἔχουσα, dann Blattausfall; daher ersatzweise bis S. 901, 2 δηλητήρια U) M 

1 ὀλίγην aus ὀλίγον Vcor 8 σφηχιώδης + (αἵρεσις) ? * 7 Unterschrift 

χατὰ ᾿ἈἈπελληιανῶν M 8 Überschrift χατὰ Σενηριανῶν εἰχοστὴ πέμπτη, ἣ καὶ 

ue MU 9 τούτων *] τοῦτον V M | (Xevijooc) Dind. | σύγχρονοι M. | περὲ *] 

παρὰ MU 10 « (αὐτῶν γενόμενος) * 11 ὕμως *] óc MU 14 Ἀπελλῇ 

Corn.] Ἀπελληιανῶ MU 15 δὲ Óh] ve MU. 191 πῆ δὲ Σαβαώϑ- M 90 vor 

γεννηθέντα + (vóv)9? ἢ 
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ἄνω δυνάμεως καταβεβλῆσϑαι εἰς τὴν γῆν καὶ κατεληλυϑότα ὀφι- 

exeAov ovra εἰς οἶστρον ἐληλακέναι καὶ τῇ γῇ μεμίχϑαι ὥσπερ γυ- 

γναικί, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ σπέρμα ἀποσπερματίσαντος τῆς γονῆς τὴν 
ἄμπελον βεβλαστηκχέναι. διὸ δὴ μυϑολογῶν εἰς παράστασιν τῆς 6 

ὅ αὐτῶν ληρῳδίας τὸ ὀφιείχελον τῆς ἀμπέλου περιφερὲς {βούλεται 
ἐχτυποῦν, λέγων διὰ τὸ σκαλη νὸν τοῦ φυτοῦ εἶναι αὐτὸ ὀφεῶς δίκην" Ὁ τοῦ 
καὶ τὴν μὲν λευχὴν εἶναι ὡς ὄφιν, τὴν δὲ μέλαιναν ὡς ὁράκοντα. 
εἶναι δὲ xal τοὺς dayag τῆς ἀμπέλου ὥσπερ ἰοῦ ῥαϑάμιγγας εἴτουν 7 
σταγόνας, διὰ τὸ κυκλοειδὲς ἢ τὸ μείουρον καὶ διαμφὲς ἑκάστου ὁω- 

10 γὸς στρογγυλώσεως. τὸν δὲ οἶνον éx τῆς ὑποϑέσεως ταύτης ὄντα 8 

τὸν νοῦν ϑολοῦν τῆς ἀνϑρωπότητος xoci πῆ μὲν εἰς ϑέλξιν ἀφρο- 

δισίων ἄγειν, πῆ δὲ εἰς οἶστρον ἐγείρειν, ἠδ᾽ αὖ πάλιν ὀργὴν ἐμποιεῖν 
διὰ τὸ κεπφοῦσϑαι τὸ σῶμα ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ οἴνου δυνάμεως καὶ τοῦ 
ἰοῦ τοῦ προειρημένου δράκοντος. ὅϑεν ἀπέχονται οἴνου παντελῶς 

10 οἱ τοιοῦτοι. 
2. Φάσχουσι δὲ καὶ τὴν γυναῖχα εἶναι ἔργον τοῦ Σατανᾶ, χκαϑά- 9,1 

περ καὶ οἱ Aoyorvtuxol τοῦτο ἔφαϊσαν. διὸ τοὺς γάμῳ πλησιάζοντας P389 
τοῦ Σατανᾶ τὸ ἔργον πληροῦν λέγουσιν. ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀνθρώπου 2 
τὸ μὲν ἡμισυ εἶναι τοῦ ϑεοῦ, τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ διαβόλου. ἀπ᾽ ὀμφα- 

20 λοῦ γὰρ xal ἀνωτάτω εἶναι τῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως λέγει τὴν πλά- 
σιν, ἀπὸ δὲ ὀμφαλοῦ καὶ κατωτάτω τῆς πονηρᾶς ἐξουσίας τὴν πλάσιν. 
διόπερ φησὶ πάντα τὰ καϑ' ἡδονὴν καὶ οἴστρον xci ἐπιϑυμίαν ἀπ᾿ 3 

ὀμφαλοῦ xol κατωτάτω γίνεσϑαι. ἀλλὰ καὶ αἱ ἄλλαι αἱρέσεις τοῦτο 
ἔφασαν εἶναι. 

2 vgl. Plutarch de Is. et Os. c. 6; 353B ἐξ ὧν (sc. τῶν πολεμησάντων ποτὲ 

toic ϑεοῖς) οἴονται πεσόντων καὶ τῇ γῇ συμμιγέντων ἀμπέλους γενέσϑαι" διὸ zal 

τὸ μεϑύειν ἔχφρονας ποιεῖν χαὶ παραπλῆγας, ἅτε δὴ τῶν προγόνων τοῦ αἵματος 

ἐμπιπλαμένους, auch Hippolyt über die Sethianer refut. V 19, 188, S. 118, 25 8 

Wendland insbes. 5. 120, 88 Epiphanius bei den Nikolaiten Panarion haer. 25, 5,3; 

I 273, 68 (auch bei den Archontikern haer. 40, 5,3; II 85, 19), dazu Bousset, 

Hauptprobleme der Gnosis S. 103ff — 16ff nach Panarion haer. 40, 5, 3f; 11 85, 19 

haben die Archontiker nur gesagt, daß der Satan sich mit Eva vermischt und 

aus ihr den Kain und Abel erzeugt hätte | 

MU 

1f ὀφιείχελλον U ὃ τὸ σπέρμα Óh.] τοῦ σπέρματος MU 5 αὐτῶν wohl 

nicht in αὐτοῦ zu Ändern, vgl. den Wechsel von λέγει und λέγουσιν in 2.18 u. 20 | 

(βούλεται) * 7 μέλαινα U — S8 zu τοὺς ó&yag vgl. Usener, der h. Tychon S. 51 

13 χιμφοῦσϑαι M. κιμπφοῦσϑαι U 19 εἶναι Too—Yuov?<M 21 κατωτάτου M 
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3. Ὅϑεν xci οὗτος ἁλίσκεται κατὰ πάντα τρόπον τοῖς ἄλλοις 
ἐπακολουϑῶν ἀγύρταις τοῖς τὰ δηλητήρια τῷ | βίῳ κατασκχευάσασιν. 
ἀνατραπήσεται γὰρ ῥᾳδίως" οὐ γὰρ παμπόλλου ἐπιδεηϑήσεται καμάτου 
ἡ πρὸς αὐτὸν ἀνατροπή. ὅλον γὰρ τὸ σῶμα συγχεκερασμένον τοῖς 
καλῶς ἐν αὐτῷ γεγονόσιν ἐκ ϑεοῦ, φημὶ δὲ ὀρέξεσιν οὐ δι ἀτοπίαν 

ἐκ ϑεοῦ γενομέναις ἀλλὰ διὰ χρῆσιν ἀγαϑὴν καὶ ἀναγκαίας χρείας 
τάξιν (λέγω δὲ τὸ ὀρέγεσϑαι ὕπνου βρωτῶν πόματος ἐνδύσεως καὶ 
τῶν ἄλλων πάντων τῶν εἰς τὰ ἴδια xci ϑεῷ εὐάρεστα ἡμῖν συμ- 
βαινόντων»), Oc καὶ αὐτὴν τὴν ὁρεξιν τῆς κατὰ τὸ σῶμα ἐπιϑυμίας 
οὐκ ἄτοπον οὖσαν παραστήσαιμ᾽ ἄν. ἔστιν γὰρ πρὸς παιδοποιίαν ἐν 
σεμνότητι δοϑεῖσα καὶ εἰς δόξα» τοῦ ποιήσαντος τὰ πάντα, καϑάπερ 
τῇ γῇ τὰ σπέρματα εἰς ἐπίχυσιν πλήϑους τῶν ὑπὸ ϑεοῦ χεχτισμένων 
χαλῶν γεννημάτων, * δέ φημι καὶ ἀκροδρύων, οὕτως καὶ τῇ ἀνϑρω- 
πότητι εἰς τὸ πληρῶσαι τό ν»αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνεσϑε, καὶ πληρώ- 
care τὴν γῆνκ«. 

4, Κέχρηνται δὲ οἱ τοιοῦτοι καὶ ἀποχρύφοις τισίν, ὡς καὶ ἀκη- 
κόαμεν, ἀλλὰ καὶ ἐν μέρει ταῖς δηταῖς βίβλοις, λεξιϑηροῦντες ἐχεῖνα 
μόνα, ἅτινα κατὰ τὸν νοῦν αὐτῶν παραπλέχοντες ἑτέρως μεταχειρί- 
ζονται. οὔτε γὰρ ἡ ἄμπελος 2x διαβόλου πεφύτευται οὔτε ἐξ 
ὀφεῶς ἔσχε τὴν σποράν, ος παντί τῷ δῆλόν ἐστι. πῶς γὰρ εἴη 
τοῦτο, αὐτοῦ τοῦ κυρίου ἐπιμαρτυροῦντος καὶ λέγοντος ὅτι »οὐ μὴ 

πίω [αὐτὸ] ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ταύτης, ἕως ἂν πίω αὐτὸ 

καινὸν μεϑ' ὑμῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν | οὐρανῶν«; καὶ ἐπειδὴ ἢ 
ἀλήϑεια τὰς ἑαυτῆς ἀχτῖνας ἀποστίλβουσα εἰς τὸ παντελὲς κατὰ πρό- 
γνῶσιν ϑεοῦ τῶν ἐπιφερομένων κακῶν εἰς ἔλεγχον προετύπου τοὺς 
αὐτῆς λόγους, πανταχοῦ | προεϑέσπισε τὸ ϑεῖον γράμμα τὴν ἀναίρεσιν 
τῶν μελλόντων κατὰ τῆς ἀληϑείας ἐπεγείρεσϑαι" oc διαρρήδην αὐτός 

14 Gen. 1,28 — 16ff vgl. Eusebius h. e. IV 29, 5; S. 390, 24ff Schwartz 

χρῶνται μὲν οὖν οὗτοι νόμῳ xal προφήταις καὶ εὐαγγελίοις, ἰδίως Eoumvsvovreg 

τῶν ἱερῶν và γοήματα γραφῶν' βλασφημοῦντες δὲ Παῦλον τὸν ἀπόστολον ἀϑε- 

τοῦσιν αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς, μηδὲ τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων χαταδεχόμενοι — 

91 Matth. 26, 29 

U (bis Z. 2 δηλητήρια; von da an V) 

4 συγ “χεκρασμένον, y statt v und das oben drüber gesetzte, überschüssige 

xg Vcorr Sf συμβαινόντων ἢ συμβαίνοντα V M. 12 /Jextiousvov, x weg- 

radiert Veorr χεχτισμένων M 18 γενημάτων VM | * etwa (βοτανῶν) * | 

δὲ *] ce VM- 17 λεξιϑηρῶντες aus λεξηϑηροῦντες Veorr λεξιϑηρῶντες M 

22 [αὐτὸ] * | γενήματος V M 

3,1 
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που ὁ κύριος εἰς ἔλεγχον τοῦ ἐλεεινοῦ καὶ πεπλανημένου Σευήρου 
φάσχει, αὐτὸς ἑαυτὸν τὴν ἄμπελον λέγων »éyo | εἶμι ἡ ἄμπελος ἡ 
ἀληϑινήκ. εἰ δὲ ὅλως ψεχτὸν jv τὸ τῆς ἀμπέλου ὀνομα, οὐχ ἂν τοῦ 

ὀνόματος εἰς ἑαυτὸν ἐποιεῖτο τὴν ὁμοιότητας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπό- 
στολοί φασιν ἐν τῇ διατάξει τῇ καλουμένῃ ὅτι »φυτεία ϑεοῦ καὶ ἀμ- 

πελὼν ἢ καϑολικὴ ἐκκλησία«" ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ κύριος πάλιν ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ ποιούμενος τὴν τοῦ ἀμπελῶνος παραβολήν, ὅτι »ἀνήρ τις 
οἰχοδεσπότης εἶχεν ἀμπελῶνα xoi ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἔπεμψε 
ζητῶν καρπὸν xol οὐχ ἔδωχαν«ε, ἀλλὰ καὶ πάλιν »ἀνήρ τις oixoóc- 
σπότης ἔχων ἀμπελῶνα ἐξῆλϑε ζητῶν ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ 
περὶ τρίτην ὥραν xai ἕχτην καὶ ἐνάτην καὶ ἑνδεχάτην« ὡς i$ ἅπαν- 
τος τὸ τῆς ἐπιτηδεύσεως σχευώρημα καὶ τούτου τοῦ ἀπατεῶνος 
πανταχόϑεν ἔχειν τὸ τιτρώσχεσϑαι λόγῳ τῆς ἀληϑείας. x&v τε γὰρ 
ἐπιφαίνεται τὸ σχότος φωτὸς μὴ παρόντος, δι ὀλίγου σπινϑῆρος ἡ 
αὐτοῦ ἀφάντωσις τῆς ἀνατροπῆς γενήσεται. συντόμως δὲ κχέχρη- 
μαι τῇ αἱρέσει διὰ τὸ ἤδη ἐξειπεῖν ὅτι εὐάλωτος ὑπάρχουσα οὐ πολ- 
λῆς δεῖται ἐργασίας πρὸς σύστασιν τῆς κατ᾽ αὐτῆς ἀληϑείας" μάλιστα 
δὲ ὅτι τάχα οἶμαι καὶ μηκέτι ἐκ ταύτης ὑπάρχειν τινάς, ἀλλ ἢ ἄρα 
σπανίους ἐν τοῖς ἀνωτάτω μέρεσιν. 

᾿Απὸ ταύτης δὲ παρελϑόντες, ὥσπερ σχορπίον δεινὸν καταπατή- 
σαντες ἀϑρόως, τὰς EINS διασκοπήσωμεν, ϑεοῦ τὴν δύναμιν ἐπικαλού- 
μενοι εἰς βοήϑειαν τοῦ τε τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν καὶ τοῦ αὐτὸν ἐμὲ μὴ 
βλάπτεσϑαι, μάλιστα περὶ τῆς τοιαύτης δεινῆς καὶ ὀλετηρίου τῶν» 
δογμάτων μέλλοντα ὑποφαίνειν καχοτροπίας. | 

\ - --- - \ > , -- 

Kara Tarıavov xc, τῆς δὲ ἀχολουϑίας us. 

1 , 9...» , , » \ \ 

1. Τατιανὸς τις ἀνέστη vovvovc διαδεξάμενος ἤτοι κατὰ τοῦς 
> - , » a P] 2 \ , - - 

αὐτῶν χρόνους ὧν ἢ UET αὐτοὺς πάλιν τὴν ἑαυτοῦ τῆς xtvogovíac 

2 Joh. 15, 1 — 5 vgl. Didaskalia 1, 1; 8. 2, 5. Funk (S. 1, δ Flemming-Ache- 

lis) — 7 vgl. Matth. 21, 591 u. Par. — 9 vgl. Matth. 20, 18 — 261f vgl. mit der 

Darstellung des Epiph. Irenaeus adv. haer. 128,1; 1 220 Harvey Hippelyt refut. 

VIII 16; S. 236, 6ff Wendland X 18; S. 279,16 Ps. Tertullian adv. omn. haer. 7 

Filastrius haer. 48; 8. 25, 14ff Marx Clemens Al. strom. III 81, 1ff; II 232, 22ff 

M 

7 παραβολήν + (φησίν) * 10 ἐξηλϑε---ἀμπελῶνα3 — M 11 ἐννάτην M 

18 ἢ ἢ £VM 19 σπανίους σπανίως VM 21 διασχοπήσομεν V 24 Unter- 

schrift χατὰ Σενηριανῶν VM 95 Überschrift χατὰ Τατιανῶν εἰχοστὴ ἕχτη ἣ 

καὶ uz; VM 27 ὧν ij μετ᾽ αὐτοὺς angeflickt V corr 
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Panarion haer. 45, 4, 4— 40, 1, 5 (Severianer u. Tatian) 203 

διδασχαλίαν προστησάμενος. καὶ τὰ μὲν πρῶτα, οἷα δὴ ἀπὸ 
Ἑλλήνων ὁρμώμενος καὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων παιδείας ὑπάρχων, 
συναχμάζει Jovorivo τῷ φιλοσόφῳ, ἀνδρὶ ἁγίῳ καὶ φίλῳ ϑεοῦ, 

τῷ ἀπὸ Σαμαρειτῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευχότι. οὗτος | γὰρ 
ὁ Ἰουστῖνος Σαμαρείτης ἦν τὸ γένος, εἰς Χριστὸν (08) πεπιστευκὼς 
καὶ μεγάλως ἐξασχηϑεὶς ἀρετῆς τε βίον ἐνδειξάμενος τὸ τέλος 

ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσας τελείου στεφάνου καταξιοῦται ἐπὶ τῆς 
Ῥωμαίων ἐπὶ Ῥουστιχοῦ ἡγεμόνος καὶ “Αδριανοῦ βασιλέως, ἐτῶν 

τριάχοντα ὑπάρχων Ev καϑεστώσῃ ἡλικίᾳ. τούτῳ ὁ προειρημένος 
Τατιανὸς συναχμάσας τὰ πρῶτα καλῶς φερόμενος καὶ τῇ πίστει 
ἐρρωμένος ἐτύγχανεν, ὅσον ἣν σὺν τῷ ἁγίῳ lovortivo τῷ μάρτυρι. 
ὅτε δὲ ἐτελεύτα Ἰουστῖνος ὁ ἅγιος, ὥσπερ τυφλὸς χειραγωγούμενος 

Stáhlin — Eusebius—Hieronymus Chronik z. Jahr 172; 5. 206,13 Helm  h. e. IV 

29, 11f; S. 390, 1ff Schwartz Theodoret haeret. fab. I 20 

11 vgl. Tatian or. c. 42; 8. 43, 10 Schwartz ταῦϑ' ὑμῖν, ἄνδρες "EAAqvsc, 

Τατιανὸς συνέταξα ..., παιδευϑεὶς ... πρῶτον μὲν τὰ ὑμέτερα c. 1; S. 2, 9, dazu 

Eusebius ἢ. e. IV 16, 7; 8.358, 2ff Schwartz Τατιανός, ἀνὴρ τὸν πρῶτον αὐτοῦ 

βίον σοφιστεύσας ἐν τοῖς Ἑλλήνων μαϑήμασιν xal δόξαν οὐ σμιχρὰν Ev αὐτοῖς 

ἀπενηνεγμένος — 3 vgl. Irenaeus adv. haer. I 28,1; 1220 Harvey Ἰουστίνου ἀχροα- 

τὴς γεγονώς Hippolyt refut. VIII 16; S. 236, 6 Wendland γενόμενος μαϑητὴς Tov- 

στίνου τοῦ μάρτυρος Ps. Tertullian adv. omm. haer. 7 hie Iustini martyris disci- 

pulus fuit Theodoret haeret. fab. 1 20 Τατιανὸς δὲ ὁ Σύρος σοφιστὴς ἐγεγόνει τὸ 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ ϑεσπεσίου Ἰουστίνου τοῦ μάρτυρος ἐγένετο φοιτητής — 

9 zu Σαμαρείτης vgl. Justin dial. c. 120 — Sf Rusticus, bestätigt durch die Mär- 

tyrerakten, vgl. dazu Zahn Forsch. VI 14 A. — Eni Ἀδριανοῦ βασιλέως und τριάχοντα 

ἐτῶν ὑπάρχων ist beides unmöglich: Harnack, altehr. Lit.-Gesch. II 1, 288 möchte 

die 30 Jahre als Mißverständnis einer Quellenangabe über das christliche 

Lebensalter Justins, d. h. über die Zeit von der Bekehrung Justins ab, verstehen; 

eher könnte man, da das emi Αδριανοῦ βασιλέως und ἐτῶν τριάχοντα ὑπάρχων ἐν 

καϑεστώσῃ ἡλικίᾳ unter sich zusammenpaßt, vermuten, daß die Angabe sich ur- 

sprünglich auf das Lebensalter bezog, in dem Justin zum Christentum übertrat 

— 10ff vgl. Irenaeus adv. haer. I 28, 1; I 220 Harvey ἐφόσον uiv συνῆν Exeivo 

οὐδὲν ἐξέφηνε τοιοῦτον᾽ μετὰ δὲ τὴν ἐχείνου μαρτυρίαν ἀποστὰς τῆς ἐχκλησίας 

Ps. Tertulhan adv. omn. haer. 7 post hunc diversa sentire coepit Theodoret haeret. 

fab. 120 μετὰ δὲ τὴν τοῦ διδασχάλου τελείωσιν ἐπόϑησε γενέσϑαι προστάτης αἱρέσεως 

Ν 

9 ὑπάρχων) μετέχων * 4 TO ... πεπιστειχότι AUS τοῦ ... πεπιστευχό- 

toc Veorr Tod... πεπιστευχότος M 5 ὁ nachgetragen Veorr | (δὲ * Klosterm. 

8 Ῥωστιχοῦ V 
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(0c) ὑπὸ τοῦ χειραγωγοῦ καταλειφϑείη καὶ καταλειφϑεὶς ἐπὶ κρημνὸν (08, 
ἑαυτὸν ἐχδοὺς διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ τύφλωσιν καταφέρεται ἀνε- 
πισχέτως, ἕως εἰς ϑάνατον xateveydeln, οὕτω xal αὐτός. 

Καὶ ἦν μὲν Σύρος τὸ γένος, ὡς ἡ εἰς ἡμᾶς ἐλϑοῦσα γνῶσις περι- 
ἔχει: τὸ δὲ αὐτοῦ διδασκαλεῖον προεστήσατο ἀπ᾿ ἀρχῆς μὲν ἐν τῇ 
Μέσῃ τῶν ποταμῶν, Oc περὶ τὸ δωδέκατον ἔτος ᾿Αντωνίνου τοῦ 

εὐσεβοῦς Καίσαρος ἐπιχληϑέντος. ἀπὸ Ῥώμης γὰρ μετὰ τὴν τοῦ 
ἁγίου Ἰουστίνου τελείωσιν διελϑὼν ἐπὶ τὰ uns ἀνατολῆς μέρη καὶ 

ἐχεῖσε διατρίβων, κακῇ διανοίᾳ περιπεσὼν αἰῶνας τινας κατὰ τοὺς 
μύϑους Οὐαλεντίνου καὶ ἀρχάς τινας χαὶ προβολὰς καὶ αὐτὸς εἰση- 

γήσατο. τὸ δὲ | πλεῖστον τοῦ αὐτοῦ κηρύγματος ἀπὸ ᾿Αντιοχείας τῆς 
πρὸς Δάφνην καὶ ἐπὶ τὰ τῶν Κιλίκων μέρη, ἐπὶ πλεῖον δὲ ἐν τῇ 
Πισιδίᾳ ἐχράτυνεν᾽ ἀπὸ τούτου γὰρ κατὰ διαδοχὴν οἱ Ἐγκρατῖται 
λεγόμενοι τοῦ ἰοῦ μετεσχηχότες ὑπάρχουσι. λέγεται ὁὲ τὸ διὰ 

4 Σύρος (oben S. 4,9 hieß es ἀπὸ Mecozorauíac), ebenso Clemens Al. strom. 

IIL 81, 1; II 232, 22 Stählin "l'heodoret haer. fab.I 20, dazu Zahn, Forsch. II 294; 

Tatian selbst nennt sich or. 42 yevrgüsig ... ἐν τῇ τῶν Ἀσσυρίων yj — 95 zu 

διδασχαλεῖον vgl. Irenaeus adv. haer. I 28, 1; I 220 Harvey οἰήματι διδασχάλου 

ἐπαρϑεὶς ... ἴδιον χαραχτῆρα διδασχαλείου συνεστήσατο; Zahns Auffassung von 

διδασκαλεῖον (Forsch. I 284 Α. 2) = Lehre ist schon sprachlich unmöglich — 

5—6 ἐν τῇ Méog τῶν ποταμῶν nur durch Epiph. überliefert — 6 περὶ τὸ δωδέ- 

χατον Eros Ἀντωνίνου τοῦ εὐσεβοῦς Καίσαρος ἐπιχληϑέντος von Zahn (Forsch. 1282) 

mit der Angabe des Eusebius zum 12. Jahr des Mark Aurel (Chronik S. 206, 13 

Helm Tatianus haereticus agnoscitur) zusammengestellt und dadurch Antoninus 

Pius als Irrtum statt Mark Aurel erwiesen — 91f vgl. Irenaeus adv. haer. I 28,1 

I 220 Harvey αἰῶνός τινας ἀοράτους ὁμοίως τοῖς ἀπὸ Οὐαλεντίνου μυϑολογήσας, 

wörtlich ebenso Hippolyt refut. VIIL 16; S. 286, 8f Wendland Ps. Tertulban adv. 

omn. haer. 7 totus enim secundum Valentinum. sapit; vgl. Clemens Al. strom. 

III 92, 1; II 238, 22 von Tatian 6 δ᾽ ἐκ τῆς Οὐαλεντίνου ἐξεφοίτησε σχολῆς — 

11ff vgl. haer. 47, 1, 3; S. 215, 10, dazu Macarius Magnes III 43; S. 151 Blondel 

τοιαύτας αἱρέσεις ἡ τῶν Πισιδίων ἔχει xoi τῶν Ἰσαύρων χώρα, Κιλικία τε xal 

“υχαονία χαὶ πᾶσα Γαλατία, ὧν xai τὰς ἐπωνυμίας ἐργῶδες ἀπαγγεῖλαι" Ἔγχρα- 

τηταὶ yàg xal ΑἈποταχτῖται καὶ Ἐρημῖται χαλοῦνται 

= 

1 @e) Öh. | καταλειφείη M. 10 xai προβολὰς nachgetragen Veorr 
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, > , c > 3 - - [94 1€ , \ 

τεσσάαρῶν εὐαγγέλιον UN αὐτοῦ γεγενῆσϑαι, oxeg κατὰ Efoatovg τινὲς 

καλοῦσι. 
τ 2 N - ο LY [4 ^ 

2. Ta αὐτὰ δὲ ταῖς παλαιαῖς αἱρέσεσι καὶ οὗτος δογματίξζει. καὶ 2,1 
- , > , , \ ς 

πρῶτον μὲν φάσκει μὴ σῴζεσϑαι τὸν Adau. ἐγκράτειαν δὲ οὗτος 
= \ [ ^ \ ς L , \ 

5 χηρύττει, τὸν δὲ γάμον πορνείαν xci φρϑορὰν ἡγεῖται, φασχῶν μηδὲν 

10 

διαλλάττειν πορνείας τὸν γάμον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ εἶναι. ὅϑεν ἐν τῷ 
προσχήματι τῆς | ἐγκρατείας καὶ τοῦ ἐγκρατητικοῦ ἤϑους κυβευτικὴν 
ἔσχε τὴν ἀγωγήν, ὡς λύχος ἀρπαξ ἐνδυόμενος προβάτου κώδιον καὶ 
πλανῶν τῷ προσχαίρῳ προσχήματι τοὺς ἀπατοωμένους. μυστηρίοις 

δὲ ὡσαύτως χεχρήται κατὰ μίμησιν τῆς ἁγίας ἐκκλησίας, ὕδατι δὲ 

μόνῳ χρώμενος ἐν τοῖς αὐτοῖς μυστηρίοις. 

1 vgl. Eusebius h.e. IV 29,6; 8.392,2 ff Schwartz ὁ Τατιανὸς ovvagysıav τινὰ xai 

συναγωγὴν οὐχ old’ ὅπως τῶν εὐαγγελίων συνϑεὶς Τὸ διὰ τεσσάρων τοῦτο προσω- 

γόμασεν, ὃ xal παρά τισιν εἰς ἔτι νῦν φέρεται Theodoret haeret. fab. 120 οὗτος 

χαὶ τὸ Διὰ τεσσάρων χαλούμενον συντέϑειχεν εὐαγγέλιον, τάς τε γενεαλογίας περι- 

κόψας xai τὰ ἄλλα ὅσα Ex σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρχα γεγεννημένον τὸν κύριον 

δείκνυσιν, dazu Zahn Forsch. I 1ff — Der Titel Hebräerevangelium aufer hier 

nur noch haer. 30,3, 7; 1 337, 11f von Epiph. erwähnt; die an unserer Stelle vor- 

liegende Verwechslung wird verständlicher, wenn das Diatessaron syrisch ab- 

gefaßt war, vgl. Zahn Forsch. I 20ff — 3f vgl. Irenaeus adv. haer. 1 28, 1; 1 220 

Harvey von den Enkratiten ἀντιλέγουσί τε τῇ τοῦ πρωτοπλάστου σωτηρίᾳ, von 

Tatian τῇ δὲ τοῦ ᾿Αδὰμ σωτηρίᾳ παρ᾽ ξαυτοῦ τὴν ἀντιλογίαν ποιησάμενος 11123, 8; 

II 130 Hippolyt refut. VIII 16; S. 236, 10 Wendland τὸν δὲ Adau φάσχει μὴ σῳ- 

ζεσϑαι διὰ τὸ ἀοχηγὸν παραχοῆς γεγονέναι Ps. Tertullian adv. omm. haer. 7 — 

5 vgl.lrenaeus adv. haer. 128,1; 1 220 Harvey τὸν γάμον vs φϑορὰν xol πορνείαν 

παραπλησίως αρχίωνι καὶ Xavoovivo ἀναγορεύσας ebenso Hippolyt refut. VIII 16; 

S. 236, 9 Wendland Theodoret haer. fab. 120 Hieronymus adv. Jovin. 1 3 u. II 16; 

Migne 23, 212B u. 309D; dazu die Anführung aus περὲ τοῦ χατὰ τὸν σωτῆρα χαταρ- 

τισμοῦ bei Clemens Al. strom. IIL81, 1£; II 232, 24} Stählin — 8 vgl. Matth. 7,15 — 

9 zum Abendmahl mit Wasser vgl. zu haer. 30, 16,1; III 353, 11; außerdem 

Theodoret haeret. fab. 120 τοῦτον ἔχουσιν ἀρχηγὸν oi λεγόμενοι Ὑδροπαραστάται 

xai Ἐγχρατῖται᾽ Ὑδροπαραστάται δὲ ὀνομάζονται, ὡς ὕδωρ ἀντὶ οἴνου προσφέ- 

ροντες, Ἐγχρατῖται δέ, ὡς μήτε οἶνον πίνοντες μήτε τῶν ἐμψύχων μεταλαμβάνοντες 

und Hieronymus zu Amos 2, 12; Migne 25, 1010€ de hoe loco haeresim suam 

Tatianus Encratitarum princeps struere nititur, vinum asserens non bibendum 

M 

5 φάσχων, ov auf Rasur Veorr 6 διαλλάττειν U] διαλλάττων VM 9 noojjj- 

σχήματι, o ausradiert V corr 

e 
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Πεσεῖται δὲ καὶ οὗτος κατὰ πάντα τρόπον, ἀσύστατον ἔχων τὸ 4 
κήρυγμα (ndn δὲ xai οὗτος κατασβεσϑεὶς οἶμαι ἕληξε xol τὸ αὐτοῦ 

διδασκαλεῖον). πόϑεν γὰρ 00x ἐλεγχϑήσεται 6 τοιοῦτος; πρῶτον 
μὲν γὰρ κατὰ τὰ ἄνω ἡμῖν προδεδηλωμένα καὶ πρὸς τὰς οὕτω φασ- 
κούσας αἱρέσεις *, ὅτι ἀδύνατον εἶναι πολλὰς ἀρχὰς γεννητικὰς τῶν 
χατὰ διαδοχὴν γεννωμένων. ai γὰρ οὖσαι πολλαὶ καὶ μία, (are) ἐκ 6 
τῆς μιᾶς ὑπάρχουσαι [ix] τῆς ovons [μιᾶς τῆς] αἰτίας τῶν | πασῶν, 0712 
εὐρεϑήσονται᾽ καὶ οὐχέτι πολλαὶ ἀρχαὶ ἀλλ᾽ ἢ μία ἡ τούτων αἰτία 
γεγονυῖα, καὶ ἀναχϑήσεται τὰ πάντα εἰς τὴν μίαν μοναρχίαν καὶ 
διέπεσεν ἡ τοῦ τοιούτου πιϑανολογία * καὶ οὐκ ἀλήϑεια, οὐδὲ τὴν 
πιϑανολογίαν δυναμένη ἔχειν. μωρὸν γὰρ τὸ ὅλον κήρυγμα. καὶ ἢ 

εἰ ὁ Adau οὐ σῴζεται, τὸ φύραμα, οὐδέ τι (τῶν ἀπὸ τοῦ φυράμα- 
τος σῴζεται. El γὰρ ὁ πρωτόπλαστος | καὶ ἐξ ἀϑίχτου γῆς γενόμενος Ὁ 418 

σωτηρίας οὐ μεϑέξει, πῶς τὰ ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένα ἕξει σωτηρίαν; 

3. Κατὰ γὰρ δύο τρόπους εὑρεϑήσεται xad ἑαυτοῦ λέγων. φάσχει 9,1 
γὰρ τὸν γάμον εἶναι οὐχ ἐχ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ πορνείαν εἶναι αὐτὸν 
καὶ μύσος * χαὶ ἑαυτὸν ἀπὸ γάμου “ὑπάρχοντα καὶ ἐκ γυναικὸς γεγεν- 
γημένον καὶ ἐκ σπορᾶς ἀνδρὸς ἡγεῖται σῴζεσϑαι. ἄρα oor πάλιν 

ἀνέλυσε τὴν αὐτοῦ κατὰ τοῦ γάμου βλασφημίαν. εἰ γὰρ οὗτος ἐχ 
γάμου ὑπάρχων σωτηρίαν ἕξει, ἄρα οὐ βδέλυγμα ὁ γάμος, ὁ γεννῶν 
τοὺς τῆς σωτηρίας μετέχοντας, oto δὰν ϑέλοι τρόπῳ λέγειν. εἰ ὃ 

δὲ συσταίη ὁ κατ᾿ αὐτὸν λόγος ὅτι ἀϑέμιτός ἐστιν ὁ γάμος, ἄρα μᾶλ- 
λον ὃ 4ócu σωϑήσεται, μὴ ἀπὸ γάμου ὁρμώμενος, ἀλλὰ ἐν χειρὶ 

πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος πεπλασμένος κατὰ τὸ εἰρημέ- 
vor Ox αὐτοῦ τοῦ ἁγίου πατρὸς πρὸς τὸν υἱὸν ὅτι »ποιήσωμεν 

ἄνϑρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ xa ὁμοίωσινς. πῶς δὲ οὐ σῴ- 4 

ζεται ὃ Adau ὁ παρὰ σοὶ ἀπελπιζόμενος, | ὁπότε αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν P393 

Ἰησοῦς Χριστὸς ἐλϑὼν εἰς τὸν κόσμον »εκροὺς μετὰ τὴν τελευτὴν 

ἐγείρει ἐν αὐτῷ τῷ σώματι, ὡς τὸν Πάζαρον καὶ τὸν υἱὸν τῆς χήρας 

or 

19 

11f vgl. Röm. 11, 16 — 12 vgl. Ps. Tertullian adv. omn. haer. 7 quasi non 

si rami salvi fiunt, et radix salva sit — 25 Gen. 1, 26 — 29f vgl. Joh. 11, 17 ff 

Luc. 7, 11ff Matth. 9, 23 ff 

M 

9 ἔληξε aus ἐλήλεγκται V corr 5 x etwa (ῥηθέντα xal πρὸς τοῦτον Qm- 

τέον * | γεννητικὰς aus yervızag Veo 6 ysvvouévov M 6—7 (ἅτε 

[32 magie" ael 7 πασῶν Öh.) παϑῶν V ἀγαϑῶν M 8 ἀλλ᾽ aus ἀλλὰ 

Veorr 10 « etwa {ψεῦδος οὖσα * | οὔτε M. 19 (τῶν ἀπὸ * vgl. S. 207,20 

14 γεγενημένα V 18 ἀνδρὸς ἢ ἀνδρῶν V M 19 οὗτος] αὐτὸς * 20 γά- 

μου γάμων V M 94f εἰρημένον Corn.) γεγραμμένον V M 
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xci τὴν ϑυγατέρα τοῦ ἀρχισυναγώγου; καὶ εἰ αὐτὸς οὐκ ἢν ὁ τὸν 
"Aóàu πλάσας ἐκ q00c ἀπ᾽ ἀρχῆς, πῶς πτύσας χαμαὶ ἐποίησε πηλὸν 
καὶ ἐπέϑετο ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ τοῦ ἐκ γεννητῆς καὶ 
ἐποίησεν αὐτὸν βλέπειν, ἵνα δείξῃ ἑαυτὸν μὲν εἶναι τὸν πλάστην σὺν 
τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι, καὶ τὸ ἐλλιπὲς μέρος ἐν τῷ ἀπὸ 
γεννητῆς γεγεννημένῳ τυφλῷ διὰ τοῦ πηλοῦ προστιϑεὶς τῷ λείποντι 

τόπῳ; διορϑώσεως γὰρ ἕνεχεν τοῦ λείποντος μέρους φαίνεται τοῦτο 

πεποιηκέναι. εἰ δὲ πάλιν αὐτός ἐστιν ὁ κύριος O τὸν Adau πλά- 
σας καὶ αὐτὸς τὸν πρωτόπλαστον ἀπολλύει, τοὺς δὲ ἄλλους σῴζει, 

0) πολλή σου ματαιοφροσύνη, Tarıave. ἀδυναμίαν γὰρ Ι τῷ κυρίῳ 
κατὰ δύναμιν προσάπτεις τῷ μὴ δυναμένῳ τὸν πρωτόπλαστον αὑτοῦ, 
διὰ μίαν παρακοὴν ἐκβεβλημένον τοῦ παραδείσου καὶ παιδείας οὐ τῆς 
τυχούσης μετασχόντα, ἐν ἱδρῶτι καὶ καμάτῳ διατετελεχότα xol κατέ;- 
ναντι τοῦ παραδείσου κατῳκηκότα, ὅπως μνημονεύοι τῆς ἀγαϑῆς *, διὰ 

- - [2 P ^ - 

τῆς εἰς μνήμην μετανοίας σῴζειν" 7 * δυναμένῳ μέν, μὴ ἐλεοῦντι 
δέ. δι ἣν τοίνυν αἰτίαν ἄχρι τῶν καταχϑονίων Χριστὸς κατῆλϑεν, 
viru τῷ λόγῳ τὸ τριήμερον κοιμηϑεὶς πεπονϑὼς ἀνέστη; πῶς δὲ 
πληροῦται (r0) »tva καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ; ποίων ὁὲ 
ζώντων καὶ νεκρῶν ἀλλ᾽ ἢ τῶν χρῃξόντον τῆς αὐτοῦ ἄνω xol χάτῳ 

ἐπικουρίας; πῶς δὲ ἔσται τὰ ἀπὸ τοῦ φυράματος ἅγια, εἰ αὐτὸ 
τὸ φύραμα οὐκ ἔστιν ἅγιον, Oc καὶ παρὰ τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ ἐμφέ- 
ρέται; φάσχει γὰρ καὶ περὶ Evas ὁ αὐτὸς ἀπόστολος ὅτι »σωϑήσεται 
διὰ τῆς τεχνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ δικαιοσύνῃ «. 

4. Καὶ πολλὰ ἔστι περὶ τούτων λέγειν, ὡς παντί τῳ σύνεσιν 
κεκτημένῳ φανήσεται 7 πρόχειρος βλασφημία καὶ ἐσχοτωμένη διάνοια 
τοῦ Τατιανοῦ καὶ τῶν dax αὐτοῦ Τατιανῶν XGA QUHEV ΟΣ» περὶ ὧν 

συντόμως διεξελθόντες τὰ xav αὐτοὺς βλαβερὰ καὶ κωνώπων δίκην 

2 vgl. Joh. 9, 6 — 4 vgl. Ps. Tertullian carm. adv. Mare. II 207ff caec? a 

germine mati lumina quae nondum dederat cernendo peregit ... ipse novi factor, 

veleris bonus ipse refector . . . quae defuerunt supplens — 19 ἢ vgl. Gen. 3,19. 28 f — 

18 Róm. 14, 9 — 20 vgl. Róm. 11, 16 — 22 I Tim. 2, 15 

M 

9 der Satz χαὶ vó ---τόπῳ gehört zu δείξῃ: er zeigt es, indem er auch das noch 

Fehlende ergänzt | ἁγίῳ am- Rande nachgetragen V eorr 6 γεγετῆς VM (anders 

Z.4) | vo] zo VM 9 αὐτὸς * Jül] αὐτὸν V M 10 ἀφροσύνη M 14 « 

etwa (ἐχεῖσε ζωῆς) * 15 εἰς μνήμην] wohl verderbt, lies etwa χατὰ μνήμην 

oder εἰς τέλος * |  * etwa (oxAggóvqgra τῷ xvoio προσάπτειςΣ * | ἐλεοῦντι 

aus ἐλεῶντι Veorr 17 τίνι + (05)? * 18 (τό) * 25 moo hinter φανήσεται 

ausradiert V eorr | 

10 
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δήγματα, ἐλαίου lxuada τῆς τοῦ χυρίου διδασχαλίας τοῖς δεδηγμένοις 
= - , , S ’ - - 

ὑπὸ τῶν Τατιανοῦ λόγων ἐπιϑέμενοι ἰασάμεϑα διὰ τῆς τοῦ κυϊρίου P394 
ἀληϑείας καὶ δυνάμεως, αὐτοῦ λέγοντος ὅτε »οὐκ ἦλϑον εἰ μὴ διὰ τὸ 
πρόβατον τὸ πεπλανημένον οἴχου ᾿Ισραήλε. διὸ καὶ ἐν παραβολαῖς 
ἔλεγεν ὅτι ἄνϑρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, ὃν 
δὴ καὶ λῃσταῖς περιπεσεῖν διηγεῖτο, ἵνα δείξῃ τὸ πρόβατον χαὶ τὸν 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καταβεβηχότα, τὸν ἀπὸ τῆς δόξης τῆς μείζονος εἰς 
ἐλάττωσιν χατενεχϑέντα xoi τὸν ἀπὸ τῆς μιᾶς ἐντολῆς τοῦ ἰδίου 
ποιμένος ἀποσπασϑέντα xai πεπλανημένον. ὅϑεν xal | τὸν ἅγιον 
Ada τὸν πατέρα (ἡμῶν) ἐν ζῶσι πεπιστεύκαμεν᾽ δ ὃν καὶ τοὺς 
ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡμᾶς πάντας Χριστὸς ἦλϑεν, τοῖς μὲν πάλαι αὐτὸν γι- 

νώσχουσι xol μὴ πλανηϑεῖσιν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ ϑεότητος ἕνεκεν de 

σφαλμάτων ἐν “Αιδῃ κατεσχημένοις ἀμνηστίαν χαρίσασϑαι, τοῖς μὲν 

ἔτι ἐν κόσμῳ διὰ μετανοίας, τοῖς δὲ ἐν Aug di ἐλέους καὶ σωτηρίας. 
5. Διὸ καὶ ϑαυμάσαι ἔστι τὸν εἰδότα, ὡς καὶ ἐν βίβλοις ηὐρήκα- 

μεν, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν τῷ Γολγοϑᾷ ἐσταυρῶσθϑαι. 
οὐχ ἄλλῃ που ἀλλ ἢ ἔνϑα ἔχειτο τὸ τοῦ Adau σῶμα. ἐξελϑὼν γὰρ 
ἐκ τοῦ παραδείσου καὶ κατῳκηκὼς κατέναντι αὐτοῦ πολλῷ τῷ χρόνῳ 
καὶ διὰ πολλῶν τῶν ἡμερῶν διελϑὼν ὕστερον ἦλϑε καὶ ἐν τῷ τόπῳ 

9 Matth. 15,24 — 5 vgl. Luk. 10, 8501 — 161f zur Legende von Adams Grab 

auf Golgatha vgl. Origenes comment. ser. in Matth. c. 126; V 43 Lommatzsch vent 

ad me traditio quaedam talis, quod corpus Adami primi hominis ἐδὲ sepultum est, 

ubi crucifixus est Christus Ps. Athanasius de pass. et cruce dom. c. 12; Migne 

98, 208A Ps. Basilius in Jes. c. 141; Migne 50, 34380 Chrysostomus hom. 85 in Joh.; 

Migne 59, 459 — Nonnus in Joh. 19; Migne 43, 901B Ps. Tertulhan carm. adv. 

Mare. II 160 qua die quove loco cecidit clarissimus Adam (sc. ist Christus ge- 

storben) 196ff Golgatha locus est, capitis calvaria quondam ... hie medium terrae 

est... os magnum hic veteres nostri docuere repertum, hie hominem primum susce- 

pimus esse sepultum Hieronymus Onomasticon S. 7, 14 Klostermann licet eum 

(Adam) quidam. conditum. in loco Calvariae suspicentur in Matth. 27, 35; Migne 

26, 200B in Ephes. 5,14; Migne 26, 526A ep. 46, 3, 2; 5. 332, 11 Hilberg 2n 

hac wrbe, immo in hoc tunc loco et habitasse dicitur et mortuus esse Adam. unde 

et locus in quo crucifixus est dominus noster Calvaria appellatur , scilicet quod 

ibidem sit antiqui hominis calvaria condita | Ambrosius in Lucam X 114; 8. 498, 11£ 

Schenkl; weiteres bei J. Gretser de eruce Christi I 52ff 

M 

5 ὃν auf Rasur Vcorr 6 τὸ πρόβατον + (τὸ nenAavqucvov;? * 10 (ἡμῶν) * 

' ὃν U] δι ov VM 18 ἀμνησίαν VM 15 εὑρήχαμεν M 
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τούτῳ, Ἱεροσολύμων δὲ φημι, τὸ χρεὼν ἀποδεδωκὼς [καὶ] ἐκεῖσε 
ἐτάφη ἐν τῷ τόπῳ τῷ [Γολγοϑᾷ. ὅϑεν εἰκότως τὸ ἐπώνυμον ὁ 
τόπος ἔσχε, Κρανίου ἑρμηνευόμενος τόπος, ἧς ὀνομασίας τὸ σχῆμα 

τοῦ τόπου ἐμφέρειάν viva οὐχ ὑπο δείκνυσιν. οὔτε γὰρ ἐν ἄκρᾳ τινὶ 
κεῖται, tva | κρανίον τοῦτο ἑρμηνεύηται, ὡς (ὁ) ἐ ἐπὶ σώματος κεφαλῆς 

τόπος λέγεται, οὔτε (ἐπὶ σκοπιᾶς. καὶ γὰρ οὔτε ἐν ὕψει κεῖται παρὰ 
τοὺς ἄλλους τόπους᾽ ἄντικρυς γάρ ἐστι τὸ τοῦ λαιῶνος 0905 ὑφη- 
λότερον καὶ ἀπὸ σημείων ὀχτὼ ἡ Γαβαὼν ὑψηλοτάτη, ἀλλὰ xal ἡ 
ἄχρα ἢ ποτὲ ὑπάρχουσα ἐν Σιών, νῦν δὲ nz καὶ αὐτὴ ὑψηλο- 

τέρα ὑπῆρχεν τοῦ τόπου. πόϑεν ovv 7 ἐπωνυμία τοῦ Koaviov, ἀλλ᾽ 

ἐπειδὴ τοῦ πρωτοπλάστου ἀνϑρώπου ἐχεῖ τὸ κρανίον ηὕρηται χαὶ 

ἐκεῖ τὸ “λείψανον ἐναπέκξιτο, τούτου ἕνεχα Koaviov τόπος ἐπεκέκλη- 
τὸ ἐφ᾽ οὐ σταυρωϑεὶς ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ 
δεύσαντος ἀπ᾽ αὐτοῦ ὕϑατος καὶ αἵματος διὰ τῆς νυχϑείσης αὐτοῦ 

πλευρᾶς αἰνιγματωδῶς ἔδειξε τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
τοῦ φυράματος ἀρξάμενος ῥαντίζειν τὰ λείψανα τοῦ προπάτορος, ἵνα 
καὶ ἡμῖν | ὑποδείξῃ τὸν δαντισμὸν τοῦ αὐτοῦ αἵματος, εἰς κάϑαρσιν 
τῆς ἡμῶν κοινώσεως καὶ ψυχῆς μετανοούσης καὶ εἰς ὑπόδειγμα φυ- 
ράσεως καὶ καϑαρμοῦ ῥύπου τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων γενόμενον, 
τὸ ἐκχυϑὲν vóop ἐπὶ τὸν ὑποκείμενον. τῷ τόπῳ καὶ τεϑαμμένον εἰς 
ἐλπίδα αὐτοῦ ve xal ἡμῶν τῶν ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένον. διὸ καὶ 

ἐνταῦϑα ἐπληροῦτο τὸ εἰρημένον »ἔγειρδ ὁ καϑεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ 
τῶν νεχρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστόςς. εἰ γὰρ καὶ περὶ ἡμῶν 
λέγει τῶν νενεχρωμένων τοῖς ἔργοις καὶ τῶν καϑευδόντων ἐν βάϑει 

ὕπνου τῆς ἀγνωσίας, ἀλλ᾽ οὖν ye ἐκεῖϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς αἰνίξεως * 

περιέχει τὸν τρόπον. καὶ οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἀργῶς" »av£orn«, γάρ got, 

13ff vgl. Ps. Tertullian carm. adv. Marc. II 201ff hie patitur Christus, pio 

sanguwine lerra madescıt, pulvis Adae wt possit veteris cum sanguine Christi com- 

mixtus stillantis aquae vértute levari Hieronymus ep. 46, 3, 2; 8. 332, 5 ff Hilberg 

ut secundus Adam et sanguis Christi de cruce stillans primi Adam et iacentis 

propagatoris peccata dilueret et tune sermo lle apostoli conpleretur (Ephes. 5,14) — 

14 vgl. Joh. 19, 34 — 17 vgl. IPetr11,2 — 22 Eph. 5,14 (dieselbe Stelle bei 

Hieronymus angeführt, vgl. zu Ζ. 154 — 23ff vgl. haer. 42, 12, 8 refut. 514; 

S. 180, 161 — 261ff Matth. 27, 52f 

M 

1 rovro am Rande nachgetragen Veorr | de auf Rasur Veorr | [xai] * 

2 ἐπόνυμον M 9 7c] ἢ M 9 (0 * | κεφαλὴ aus χεφαλῆς Veorr 

χεφαλὴ M 6 (ἐπὶ * 11 εὕρηται M 14 διὰ] ex? * 17 καὶ ἡμῖν am 

Rande nachgetragen V eorr 95 * etwa {γέγονεν. xal γὰρ τῆς ἀναστάσεως) * 
Epiphanius II. 14 
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»πολλὰ σώματα τῶν cGylov«, cc ἔχει τὸ εὐαγγέλιον, »xoi εἰσῆλϑον 
σὺν αὐτῷ εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν« καὶ οὐκ εἶπεν, ἀνέστησαν ψυχαὶ τῶν 
ἁγίων, ἀλλὰ σώματα φύσει τῶν ἁγίων καὶ εἰσῆλϑον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 
τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ τὰ tic. 

Πανταχόϑεν τοίνυν ἀποχρουσάμενοι τοῦ κώνωπος τούτου τὰ 
δήγματα δὲ ἐλαίου τῆς τοῦ ϑεοῦ φιλανϑρωπίας xci κυρίου ἡμῶν 
ἐνδημίας καὶ φωτὸς τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἀληϑείας, ἐπὶ τὰς ἑξῆς χατὰ 
τὸ εἰωϑὸς πάλιν προσελϑεῖν ἐν τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει σπεύσωμεν. 

M 

5 ἀποχρουσάμενοι *] ἀποχρουσάμενος V M 8 πάλιν über der Linie nach- 

getragen Vcorr | προελθεῖν, c ausradiert Vcorr προσελθεῖν M | σπευδά- 

σωμεν V 
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Tade ἔνεστι καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τόμῳ τούτῳ τοῦ | δευτέρου βιβλίου, P396 
, \ ” M \ > > > - - , - 2) - > 

τετάρτῳ δὲ οντι χατὰ τὴν ἀπ ἀρχῆς τῶν τομῶν τοῦ ἀριϑμοῦ ἀκο- 
λουϑίαν, Ev ᾧ εἶσιν αἱρέσεις τῇ" 

ul. Ἐγχρατῖται, οἱ ἀπόσπασμα τυγχάνοντες Τατιανοῦ, τὸν γάμον 
ἀποβάλλοντες, τοῦ Σατανᾷ φάσκοντες τοῦτον εἶναι, πᾶσαν δὲ ἀπα- 

γορεύοντες ἐμψυχοφαγίαν. 
un. Κατὰ Φρύγας, οἱ καὶ Movravıoral καὶ Τασχοδρουγῖται, οἵτινες 

παλαιὰν καὶ νέαν διαϑήχκην δέχονται, ἑτέρους δὲ προφήτας παρεισ- 

φέρουσι μετὰ τοὺς προφήτας, Movravov viva αὐχοῦντες καὶ Πρίο- 
χιλλαν. 

us. Πεπουζιανοί, οἱ καὶ Κυϊντιλλιανοί, οἷς συνάπτονται ᾿άρτο- 

τυρῖται, ἐκ τούτων μέν εἰσι τῶν κατὰ Φρύγας, ἕτερα δὲ παρ᾽ ἐκεί- 
, U , L4 DEREN , 

νους doyuarißovoı, Πέπουξαν τινὰ πολιν ἔρημον ἀνὰ μέσον Γαλατίας 
ς 

καὶ Καππαδοκίας χαὶ Φρυγίας ἐκϑειάζοντες καὶ δὴ ταύτην legovoa- 
ς b! Ν b , 

Anu ἡγούμενοι (ἔστιν δὲ καὶ ἄλλη Πέπουζα), γυναιξί τε ἀποδιδόντες 
x » \ , d , - T. 

τὸ ἄρχειν TE καὶ ἱερατεῦειν. μυοῦνται δέ τινα παῖδα κατακεντῶν- 

τες νέον. xol δὴ τῇ Κυϊντίλλῃ ἢ καὶ Πρισκίλλῃ Χριστὸν ἐκεῖσε ἐν 
, 2 , A 

Πεπουζῃ ἀποχεχαλύφϑαι Ev ἰδέᾳ ϑηλείας μυϑολογοῦσι. κέχρηνται 
ς 2 ^w * A , A! b! -" 

δὲ ὡσαύτως παλαιᾷ καὶ καινῇ διαϑήχῃ κατὰ τὸν νοῦν τὸν ἴδιον με- 
ταποιούμενοι. 

= 1 = ς , € , - 9 \ p v. Ἰεσσαρεσχαιδεχατῖται, ot μίαν ἡμέραν τοῦ ἔτους τὸ Πασχα 
- [4 ὟΝ ς ς - 

ἐχτελοῦντες, ἐν ὁποίᾳ dav ἡμέρᾳ ἐμπέσῃ ἡ τῆς σελήνης veo0agsoxat- 

U anaceph. (über die Nebenzeugen vgl. zu S. 1, 1) 

9 ἀπαρχὴν M 5 ἀποβάλλονται U 7 χατὰ Φουγαστῶν καὶ Μοντανιστῶν 

MU anaceph. | Τασχοδρουτατῶν M. τὰ σχοδρουγιτῶν Ὁ 8 νέαν] χαινὴν anaceph. 

9f Προίσκιλλαν + xol ῆαξίμιλλαν U, vgl. die ähnlichen Zusätze von U S. 213, 23 

u.214,5 11 Kovrurıavoi M 13 δογματίζοντες anaceph. 14 χαὶ Φρυγίας < 

MU 15 ἔστιν ó$— Πέπουζα < U | τε] δὲ U | 17 ἢ καὶ Πρισχίλλῃ <U | 

xci? <M 18 μυϑοποιοῦνται U 19 χαινῇ] νέα M 191 μεταποιοῦντες 

anaceph. 22 ἐμπέσοι M | $] τε M 
14* 

2 D420 
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, » , , » 2 - 2 , ’ 

dexarn, ἤτοι Ev σαββατῳ NToL Ev χυριακῇ, ἐκείνην TE νηστεύοντες 
C 2 - 

xol Gua ἀγρυπνοῦντες. 
en Ca ICh ? c M ) j 2 , a 
va. AAoyot, op ἡμῶν κληϑεντες, ot vo δὐαγγέλιον Ιωαννου xai 

* 2 2 = » 2 A! x 3. « Ἁ , ’ 

τὸν ἐν αὐτῷ ἄνωϑεν ἀπο πατρος ἀεὶ ϑεον Aoyov παρεχβαλλοντες, 
p PEE \ 2 , Ey , 

τὸ | εὐαγγέλιον αὐτὸ δὴ τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην μὴ δεχόμενοι μήτε τὴν 
-2 

αὐτοῦ Anoxarvpır. | 
IRE , 2 , vB. ᾿Αδαμιανοί, “παρὰ δὲ τισιν Adauibovres καλούμενοι, χλεύης ἢ 

ἀληϑείας μᾶλλον τὸ δόγμα ἔχοντες. γυμνοὶ γὰρ ὡς ἐκ μητρὸς ἄνδρες 

τε xa γυναῖχες ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάγονται, καὶ οὕτως τὰς ἀναγνώσεις 
καὶ εὐχὰς καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἐπιτελοῦσι, δῆϑεν μονάξοντές τε xai ἐγ- 

χρατευόμενοι, ὄντες καὶ γάμον μὴ δεχόμενοι, τὴν αὐτῶν ἐκκλησίαν 
παράδεισον ἡγούμενοι. 

en ES x» - , 

ry. Σαμψαῖοι, οἱ καὶ λκεσαῖοι, ἔτι δεῦρο τὴν ᾿Αραβίαν xarot- 
χοῦντες, καϑύπερϑεν τῆς γνεχρᾶς ϑαλάσσης κειμένην χώραν" οἵτινες 
2 XE SEN -2 M \ > , τ ' - 
ἀπὸ τοῦ Higai τινὸς ψευδοπροφήτου ἠἡπατημένοι, ov ἔτι δεῦρο ἐκ 

- € A - EY , x , ’ 

τοῦ γένους ὑπῆρχον MaodoVg καὶ Maodava, γυναῖχες δὺο προσχυνου- 
ς - « , = 2 , M 

μεναι ὑπὸ τῆς αἱρέσεως og ϑεαί, παραπλησίως τοῖς Eguovatou τὰ 
, 

παντα ἔχουσιν. 
UU , ) ’ - - 2 * 

vd. Θεοδοτιανοί, οἱ ἀπὸ Θεοδότου τοῦ σχυτέως τοῦ ἀπὸ Βυζαν- 
, € > , C, - , » o \ »! » 

τίου. οὗτος ἐν παιδείᾳ Βλληνικχῇ γέγονεν ἄκρος, aua δὲ ἄλλοις ὧν 
€ - , - , x , ἐν ἡμέραις τοῦ τὸτε διωγμοῦ μόνος ἐχπεσὼν καὶ ἐκείνων μαρτυρη- 

, E \ > , > , \ » , \ 
cavrav διὰ To | ὀνειδίζεσϑαι ἐπινοηῆσας ψιλὸν ἄνϑρῶπον λέγειν τὸν 

, € \ > , [C 

Χριστόν, ἵνα μὴ ὑπὸ tyxAgua γένηται ϑεὸν ἀρνησάμεγνος, ovroc 
ἐδίδαξεν. 

ve. Μελχισεδεκιανοί, οἱ τὸν “Μελχισεδὲκ γεραίροντες, τινὰ δύναμιν 
αὐτὸν φάσχοντες καὶ μὴ ἄνϑρωπον ψιλὸν καὶ εἰς τὸ τούτου Ovoua 
πάντα ἀνάγειν τε καὶ λέγειν τετολμηχότες. 

γς. Βαρδησιανισταί. Βαρδησιάνης οὗτος ex τῆς JHeGosrn tO 

ὡρμᾶτο, tà πρῶτα uiv τῆς ἀληϑινῆς πίστεως ὑπάρχων καὶ ἐν σοφίᾳ 

U anaceph. 

1 ἤτοι 2] ἢ anaceph. 2 ἅμα —U | ἀγρυπνοῦντες + ξορτάζουσιν U 8 ἀφ᾽ 

MU 4% αὐτῷ + (κηρυχϑένταλ ὃ * V παρὰ δέ τισιν] ἀπό τινος U | Ada- 

μίζοντες Ἢ Adau ζῶντος MU anaceph. 11 vor τὴν 4- ot U 18 vor χατοι- 

χοῦντες + oi U 15 τοῦ < anaceph. | οὗ £u] ote τῇ M 16 ὑπῆρχον *] 

ὑπῆρχεν M anaceph. ὡρμᾶτο U | vor Mag9&va 4-5; M | ῆαρϑάνα ἢ Μαρϑίνη 

MU anaceph. 17 τῶν ’Eßıwveiov MU 18 ἔχουσιν Jül.] ἔχοντες MU anaceph. 

20 ὧν] τισιν U 91 τότε + γενομένου U | xai <U 22 ἐπινοῆσαι M 

ἐπενόησε anaceph. | λέγειν — M | τὸ — M 27 τε xal λέγειν < anaceph. 

28 Βαρδησιανὸς U 

P397 
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διαπρέπων, ἐκκλίνας δὲ τῆς ἀληϑείας παραπλησίως Οὐαλεντίνῳ 2doy- 
μάτισε, χωρὶς ἐνίων ὀλίγων (περὶ) ὧν διαφέρεται πρὸς Οὐαλεντῖνον. 

vC. Nontiavoi. ΜΝόητος οὗτος ἀπὸ Σμύρνης ὑπῆρχε τῆς ᾿Ασίας. 1 

ἐπάρματι δὲ ἐνεχϑεὶς σὺν ἄλλοις τισὶν υἱοπάτορα τὸν Χριστὸν ἐσί- 
5 δαξε, τὸν αὐτὸν εἶναι (λέγων) πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα. 
ἑαυτὸν δὲ ἔλεγεν εἶναι Μωυσέα xol τὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν ἔλεγεν εἶναι 
τὸν Aaoov. 

νη. Οὐαλήσιοι. οὗτοι, καϑὼς ὑπειλήφαμεν, [oi] τὴν Βάκαϑον κατ- 1 
οἰκοῦντες, μητροκχωμίαν ᾿Αραβίας τῆς Φιλαδελφίας, οἱ τοὺς παρα- 

10 τυγ[χάνοντας καὶ ἐπιξενουμένους παρ᾽ αὐτοῖς εὐνουχίζοντες᾽ οἱ πλείους P398 
δὲ καὶ αὐτῶν εὐνοῦχοι ὑπάρχουσιν ἀποτετμημένοι. τινὰ δὲ ἕτερα 2 
διδάσχουσιν αἱρέσεως ἔμπλεα, ἀφανίζοντες (và) τοῦ νόμου καὶ τῶν 
προφητῶν καί Tıvas ἑτέρας αἰσχρουργίας παρεισφέροντες. | Ö6 

v6. Kadaool, οἱ ἅμα Ναυάτῳ συναφϑέντες τῷ Ῥωμαίῳ καὶ τοὺς 

15 διγάμους παντελῶς ἀποβαλλόμενοι xal μετάνοιαν μὴ δεχόμενοι. 

s. AyyeAuxol. οὗτοι παντελῶς ἐξέλιπον" αὐχοῦντες δὲ ἦσαν &yye- 

λικὴν | ἔχειν τάξιν ἢ διὰ τὸ ἀγγέλους T προύχεχλήσϑαι. 

$a. ᾿Αποστολικοί, οἱ καὶ Anzorextuxoi, καὶ αὐτοὶ | περὶ τὴν Πισι- D422 

δίαν (οἰκοῦντες), μόνον Anoraxtıxods δεχόμενοι, xa! ξαυτοὺς δὲ 
- 90 εὐχόμενοι. παραπλησιάζουσι δὲ τοῖς Eyxoavívatc, ἄλλα δὲ παρ᾽ αὐτοὺς 

φρονοῦσιν. 
ξβ. Σαβελλιανοί, οἱ τὰ ὅμοια Νοητιανῶν δοξάζοντες, παρὰ τὸ 

μὴ τὸν πατέρα πεπονϑέναι λέγειν. 

ἐγ. Soryeviavoi, τινὸς ᾿ὡριγένους. αἰσχροποιοὶ δὲ οὗτοί εἰσιν, ἀρ- 

95 ρητοποιοῦντες καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα φϑορᾷ παραδιδόντες. 

ἘΦ 

M U anaceph. 

2 ὀλίγων < anaceph. | {περὶ * 4 ἐπάρματι] ἐν ἅρματι U 5 evu< 

07 (λέγων. 9 6 τὸν < anaceph. 4 τὸν — M 8 [οἱ] Dind., Óh. 

9 oi] οὗτοι M 9f τοὺς παρατυγχάνοντας---παρ᾽ αὐτοῖς < U 10 ἐπιξενω- 

μένους M | Σεὐνουχίζοντες] ἀποτέμνοντες U | ot <M ToU) 

19 σαφηνίζοντες U | (v5 ἢ 19f τὸν νόμον xci τοὺς προφήτας anaceph. 

13 αἰσχοουργίας ἑτέρας U . 14 Καϑάριοι M 15 διγάμους] διδαγμοὺς Ὁ 

17 T προσχεχλῆσϑαι] lies wohl προσχυνεῖν οὕτως ἐπεχλήϑησαν * 18 vor περὶ + 

οἱ Ὁ 19 (οἰχοῦντες) * | dE<M  19f óB εὐχόμενοι-- U | 20f ἄλλας u. nach 

φρονοῦσιν (Ζ. 21) + αἱρέσεις anaceph. 32 Νοητῶ M 29! παρὰ v0 —Aéysw] 

παρὰ τοῦτο μόνον" λέγουσι γὰρ μὴ πεπονϑέναι τὸν πατέρα anaceph. 23 λέγειν ἢ] 

λέγοντες M λέγοντες U. - προφορικὸν xci πάλιν ἀναχεόμενον τὸν λόγον U 

95 χαὶ τὰ] τὰ δὲ Μ 
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ἐδ. QQorysviavol ἄλλοι, ᾿ὡριγένους τοῦ καὶ ᾿Αδαμαντίου τοῦ συν- 
τάκτου, οἱ τὴν τῶν νεχρῶν ἀνάστασιν ἀποβαλλόμενοι, Χριστὸν δὲ 
κτίσμα καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα εἰσηγούμενοι, παράδεισόν τε καὶ οὐρα- 
γνοὺς xoi τὰ ἄλλα πᾶντα ἀλληγοροῦντες, Χριστοῦ δὲ τι βασιλείαν 

5 παυϑήσεσϑαι ληροῦντες: 
αὗται πάλιν αἱ τοῦ δευτέρου βιβλίου, πρώτου δὲ τόμου αἱρέσεις τῆ. là rud 

M U anaceph. 

1 Adauavrog anaceph. 1f εὐτάχτου M συνταχτικοῦ anaceph. 4f Χριστοῦ — 

ληροῦντες] — Μ xai τέλος ἕξειν τὴν Χριστοῦ βασιλείαν τολμῶσι λέγειν anaceph. 

9 παυϑήσεσθϑαι *] πεπαῦϑαι U | ληροῦντες + xal ὁμοῦ τοὺς ἀγγέλους παυϑή- 

σεσϑαι, Χριστὸν δὲ σὺν διαβόλω βασιλευϑησομένω U 6 αὗται + yàg U | 

αἱ τοῦ] αὐτοῦ M 



Κατὰ ᾿Εγχρατιτῶν xb, τῆς δὲ ἀκολουϑίας uL. 

> ^S a = 
1. Eyxoatitai τινες οὕτω καλούμενοι τοῦτον τὸν Τατιανὸν δια- 1,1 

(e^ P) 2 - , Sa, b 
δέχονται, φύσει ὑπ αὐτοῦ πεπλανημένοι TE καὶ ἡπατημέγοι, ἕτερα δὲ 

M - , * , * 

παρὰ τοῦτον φρονήσαντες καὶ sic μείζονα παλιν ἐρεσχελίαν ξαυτοὺς 

ἐκδεδωχότες. πληϑύνουσι δὲ οὗτοι καὶ εἰς δεῦρο Ev τε τῇ Πισιδίᾳ 2 
xai ἐν τῇ Φρυγίᾳ τῇ χεκαυμένῃ οὕτω καλουμένῃ. ἴσως γὰρ κατὰ ϑεοῦ 

οἰκονομίαν καὶ οὕτως ἡ πατρὶς τοῦνομα εἴληφε καλεῖσϑαι Ev τῷ 

χόσμῳ διὰ τὸ κεχαῦσϑαι τοὺς οἰχήτορας ἀπὸ τῆς διαστροφῆς τῆς 
, EY , , - EY Ἁ ^ , 

τοιαύτης καὶ τοσαύτης πλανης᾽ πολλαὶ γὰρ αἱρέσεις ἐν | τῷ χώρῳ. D423 
ἐν \ 5) , au 2 ? EY 5 - 29 ’ * , 

εἰσὶ δὲ καὶ ἐν μέρεσι τῆς “Ασίας xoi Ev τῇ loovoov καὶ llaugvAov 3 
; = n DU \ à as \ 

xal Κιλίχων γῇ καὶ ἐν Γαλατίᾳ" ndn δὲ καὶ ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων (zara) 
N > \ SEIEN - > D - , 2 P N ς 

μέρος, ἀλλα καὶ ἐπὶ τῆς Αντιοχέων τῆς Συρίας, ov παντῃ δέ, * ἢ 
τοιαύτη αἵρεσις. | P 400 

, \ * € 3 , 5 P, -ν ’ 

Φασχουσι δὲ xai οὗτοι ἀρχας τινὰς εἶναι τὴν τε τοῦ διαβολου 4 

9 1 vgl. zum Ganzen haer. 40 u. 01; für die Darstellung des Epiph. im ein- 

zelnen Irenaeus adv. haer. 28, 1; 1 220 Harvey . Hippolytus refut. VIII 7 u. 20; 

S. 225, 206 u. 238, 26ff Wendland Eusebius ἢ. e. IV 281f; S. 388, 17 ff Schwartz; 

dazu auch Clemens Al. paedag. II 2, 33; I 176, 12f Stählin strom. I 71, 5; II 46, 4 

VII 108, 2; III 16, 25 Theodoret haeret. fab. I 20 — 5ff über das Verbreitungs- 

gebiet vgl. auch haer. 46, 1, 8; S. 204, 11ff u. Basilius ep. 188. 199. 236; Migne 32, 

669A/B 729 C 881€ (dazu Holl Amphilochius S. 36) Amphilochius Icon. S. 23ff 

Ficker Amphilochiana cod. Theod. XVI5, 1.9.11.65 — 14 ff vg]. Irenaeus 1 28,1; 1220 

Harvey ἀπὸ Σατορνίνου xai Maoziwvog οἱ καλούμενοι Ἐγχρατεῖς, ... ἀϑετοῦν- 

τες τὴν ἀρχαίαν πλάσιν τοῦ ϑεοῦ χαὶ ἠρέμα χατηγοροῦντες τοῦ ἄρρεν καὶ ϑῆλυ εἰς 

γένεσιν ἀνϑρώπων πεποιηχότος; anders Hippolyt refut. VIII 20, 1; 5. 238, 26f Wend- 

land τὰ μὲν περὶ vov 9:00 xai τοῦ Χριστοῦ ὁμοίως καὶ τῇ ἐχχλησίᾳ ὁμολογοῦσι 

U 

1 Überschrift χατὰ Ἐγχρατιτῶν εἰχοστὴ ἑβδόμη, ἡ καὶ u5 MU 2 τοῦτον] 

oizoı] U 4 μειζοτέραν M 9 πληϑοῦσι M | re <U 6 Asyousvn U 

8 διὰ τοῦ M 9 αἱρέσεις + (eiow)? *. | χωρίω U Tic τῇ τ | Axor 

Ῥωμαίων + τῶν 11} (χατὰν * 19 vor Ἀγτιοχέων + τῶν U | πάντῃ 

Pet.] παντὲ MU | « etwa (£onaoraı) * 
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(δύναμιν) ἀντιχειμένην πρὸς τὰ τοῦ ϑεοῦ ποιήματα, [xol] μὴ ὑπο- 
τασσομένου ϑεῷ, ἀλλὰ ἰσχύοντος καὶ πράττοντος ὡς κατὰ ἰδίαν 

ἐξουσίαν καὶ οὐχ ὡς iv παρεχτροπῇ γενομένου οὐ γὰρ κατὰ τὴν 

ἐχχλησίαν λέγουσιν, ἀλλὰ ἄλλως παρὰ τὸ τῆς ἀληϑείας κήρυγμα. 
κέχρηνται δὲ γραφαῖς πρωτοτύπως ταῖς λεγομέναις ᾿Ανδρέου καὶ 
Ἰωάννου Πράξεσι καὶ Θωμᾷ καὶ ἀποχρύφοις τισὶ καὶ οἷς βούλονται 
λόγοις τῆς παλαιᾶς διαϑήκης. τὸν δὲ γάμον σαφῶς τοῦ διαβόλου 
ὁρίζονται" ἔμψυχα δὲ βδελύσσονται, ἀπαγορεύοντες οὐχ ἕνεχεν ἐγχρα- 
τείας OUTE πολιτείας, ἀλλὰ κατὰ φόβον καὶ ἰνδαλμὸν τοῦ μὴ xata- 

10 δικασϑῆναι ἀπὸ τῆς τῶν ἐμψύχων μεταλήψεως. κέχρηνται δὲ καὶ 

15 

αὐτοὶ μυστηρίοις di ὕδατος" οἶνον δὲ ὅλως οὐ μεταλαμβάνουσι, qào- 
χοντες εἶναι διαβολικὸν καὶ τοὺς πίνοντας | καὶ τοὺς χρωμένους ἀνό- 
μους εἶναι καὶ ἁμαρτάδας. πιστεύουσι δὲ καὶ νεχρῶν ἀνάστασιν, 
ὡς εἶναι παρὰ τοῖς οὕτω πεπλανημένοις τὰ πάντα μανίας ἔμ- 
πλεα. καὶ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν καὶ ϑαυμάσαι καὶ εἰς ἔχπληξιν ἐλϑεῖν 

51f über Andreas-, Johannes- u. Thomasakten vgl. haer. 61, 1, 5. haer. 63, 2,1 

u. Eusebius ἢ. e. III 25,6; 8. 252,17 Schwartz Filastrius haer. 88, 6; S. 48, 19 

Marx Augustin de serm. dom. in monte I 20, 65; Migne 34,1263. c. Adimant. 17; 

CSEL 25 S. 1660, 4ff c. Faust. Manieh. XXII 79; CSEL 25 S. 681, 1If XXX 4; 

ebda S. 501 c. adversar. leg. et prophet. I 20, 39; Migne 42,626 Innocentius I 

ep. ad Exsup.; Zahn Gesch. neutest. Kan. IL 1, 245  Turibius von Astorga ep. ad 

Idac. et Cepon. 5; Migne 54, 694C . decret. Gelas. V 2; S. 49, 2651f Dobschütz 

Photius eod. 114; dazu C. Schmidt, Die alten Petrusakten (TU N.F. IX 1) S. 26 f u. 

Ficker Amphilochiana ὃ. 35,14 — 7 vgl. Irenaeus adv. haer. 1 28, 1; 1 220 Harvey 

ἀγαμίαν ἐχήρυξαν Hippolyt refut. VIII 20, 1; S. 238, 20f Wendland γαμεῖν zoAv- 

ovres Clemens Al. strom. I 11, 5; IL 46, 3 Stählin od γάμον, οὐ παιδοποιίαν ἴσασιν 

Amphilochius Icon. 8. 61,10 65,11 Ficker Macarius Magnes III 43; S. 151 Blondel 

Theodoret haeret. fab. 120 — S vgl. Irenaeus adv. haer. I 28, 1; II 220 Harvey 

τῶν λεγομένων naQ αὐτοῖς ἐμψύχων ἀποχὴν εἰσηγήσαντο, ἀχαριστοῦντες τῷ πάντα 

πεποιηχότι ϑεῷ — Hippolyt refut. VIII 20, 1; S. 238, 29 Wendland ἀπεχόμενοι ἐμψύ- 

yov Basilius ep. 236, 4; Migne 32, 881 Ὁ Amphilochius Icon. S. 38, 11 61, 10 65, 11 

Fieker Macarius Magnes III 43; 8. 151 Blondel  Theodoret haeret. fab. I 20 — 

10 Abendmahl mit Wasser vgl. zu haer. 30, 16, 1; 1 353, 11 u. Amphilochius Icon. 

S. 29, 4. 17. 30 Fieker — 11 vgl. Hippolyt refut. VIII 20, 1; S. 238, 29 $0oozo- 

τοῦντες Clemens Al. paed. 11 32, 11£; I 175, 26ff Stählin Basilius ep. 188; Migne 

32, 008B Amphilochius Icon. S. 61, 10 65, 11 Ficker ^ Macarius Magnes III 45; 

S. 151 Blondel Theodoret haeret. fab. I 20 

U 

aq ovy etu Re 1—3 ὑποτασσομένου ... ioyvovtoc ... πρότ- 

TOVTOS . . . γενομένου *] ὑποτασσόμενον ... ἰσχύοντα ... πράττοντα ... γενόμενον 

MU ὃ παρατροπῆ M. 4 παρὰ τῶ τῆς ἐχκλησίας χηρύγματι M 

Ó10 

9 



10 

15 

Panarion haer. 47, 1,4—2, 6 (Enkratiten) 21 

τὸν συνετὸν ἄνϑρωπον περὶ πάντων ὁτιοῦν ὧν οἱ ἀλλότριοι λέγουσί 
τε καὶ πράττουσιν, ἀσυστάτως τῶν πάντων παρ᾽ αὑτοῖς λεγομένων 
τε καὶ γινομένων καὶ μηδεμίαν ἔμφασιν ἀληϑείας ἐπιδεχομένοων. 

2. Εἰ γὰρ κέχρηνται παλαιᾷ καὶ νέᾳ διαϑήκῃ, πῶς ἀρχαὶ διάφοροι 
εὐρεϑήσονται, τῶν δύο διαϑηκῶν συμφωνουσῶν περὶ μιᾶς * ϑεότητος 
τὴν γνῶσιν κηρυττουσῶν; εἰ δὲ καὶ νεχρῶν εἴη ἀνάστασις, πῶς 
ἔτι ὁ σεμνὸς γάμος τοῦ διαβόλου εὐρεϑήσεται; ὁπότε ϑεὸς λέγει, Ὁ 424 

2 , Ν , - , - 2 

»AVSAVEOHE xol πληϑυνεσϑες, xal τοῦ χυρίου Ev τῷ εὐαγγελίῳ A&- 
C € \ , - 

yovroc »0 ὁ ϑεὸς συνέζευξεν, ἄνϑρωπος μὴ χωριζέτω« xol τοῦ 
> , , 5 ς ’ NERG 2 > \ 
ἀποστολου PAROXOVTOG »τίμιος 0 yauoc xai? κοίτη aulavrose. ἀλλα 
2 ?, - - M d 2 ς -Ξ N 

ἐλεγχομενοι βλασφημοῦσι τοῦτον UEIVOTNV καλοῦντες, εἰς ἑαυτῶν δὲ 
΄ \ - ’ \ Ei 

γνώμην xoci παράστασιν μυϑολογίας xat& τῶν πινόντων τὸν οἶνον 
, , — - - ^ 

ἐπιλαμβανονταί τινα ϑηρολεχτοῦντες xai φασιν ἔκ τοῦ πονηροῦ TO 
- = Sy Pu. [4 - > \ - 

τοιοῦτον εἶδος εἶναι" »ἔπιε, γὰρ φησι, INos ἀπὸ τοῦ οἴνου xoi ἐγυ- 

9 
e? 

2 

3 

\ ’ , 

μνώϑη, xci Ao, φησί, μεϑυσϑεὶς ϑυγατράσιν ἰδίαις xara ἄγνοιαν 4 
συνεμίγη καὶ διὰ μέϑης γέγονεν ἢ μοσχοποιία᾽ καί φησιν ἢ γραφή" 

, 2 

τίνι ϑόρυβος; τίνι μαχαι; τίνι ἀηδίαι xai λέσχαι; τίνι | συντρίμματα P401 
διὰ κενῆς; τίνος πελιόνοὶ οἱ ὀφϑαλμοί; οὐ τῶν χρονιζόντων ἐν 
οἴνοις, οὐ τῶν ἐξιχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται;ς καὶ ἄλλα τινὰ 
τοιαῦτα ἐξιχνεύοντες συσσωρεύουσι διὰ τὴ» ἑαυτῶν πιϑανότητα, 00% 
εἰδότες ὅτι πᾶν τὸ ἄμετρον πανταχῇ λυπηρὸν καὶ ἔξω τοῦ προχει- 
μένου ἀπηγορευμένον ὑπάρχει. καὶ γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ οἴνῳ τοῦτο 

3 » b] » > b! * >) EY , 2 ’ - b! * c ’ 

EITOLU Av, ἀλλὰ χαὶ ξδπὶ πασῃ ἀπληστίᾳ. TOVTO γὰρ Χαὶ O xvQtoc 

2D 

M 

/ € A 

ἐδίδασκε φάσκων »μὴ βαρυνέσϑωσαν, φησίν, ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραι- 
- 2 5 

πάλῃ καὶ μέϑῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς« καὶ τό »εἰ ἀπληστότερος εἶ, 

8 Gen. 1,28 — 9 Matth. 19, 6 Mark. 10,9 --- 10 Hebr. 18,4 -- 10f zu 

diesem Vorwurf gegen Paulus (wegen I Tim. 5,23?) vgl. Hieronymus prol. in ep. 

ad Titum; Migne 26,356 Tatianus, Encratitarum patriarches, qui et ipse nonnullas 

Pauli epistolas repudiavit, hane vel maxume hoc est ad Titum apostoli pronuntiandam 

credidit; parvipendens Marcionis et aliorum qui cum eo in hae parte consentiunt 

assertionem — 14 vgl. Gen. 9,21 — 15 vgl. Gen. 19, 31ff — 16 vgl. Ex. 32, 6 — 

171 Prov. 23, 20 — 24 Luk. 21, 84 — 25f Prov. 23, 2f 

U 

1 ὁτιοῦν — U ἃ ἀληϑείας] ἀχολουϑίας M 5 καὶ etwa (ἀρχῆς χαὶ μιᾶς) * 

6 vor τὴν γνῶσιν + χαὶ U | εἴη hinter δὲ U IAU 10 λέγοντος U 

101 ἀλλὰ ἐλεγχόμενοι---χαλοῦντες < Ὁ 12 zei] xarà U 14 εἶδος εἶναι] 

εἶναι τέλος U | ἀπὸ τοῦ olvov — M. 19 ὃ τοιαῦτα τινὰ U 90 συσσορεύουσι M 

συσωρεύουσι U | πιϑανώτητα M 21 πανταχοῦ U 23 εἴποιμ᾽ ἂν] εἴποιμι M | 

πάσῃ *] πολλῆ MU 24 ὑμῶν φησιν U 

m 

9 

1 



218 Epiphanius 

μὴ ἐπιϑύμει τῶν τοῦ πλουσίου βρωμάτων" ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς 
φευδοῦςς«. περισσοτέρως δὲ ὃ ἅγιος ἀπόστολος ἀπλήστους καὶ ἀδηφά- 
γους ἐχκόπτων λαιμάργοις ἐπιϑυμίαις ἐπαρώμενος ἔφη »τὰ βρώματα 
τῇ κοιλίᾳ καὶ ἢ κοιλία τοῖς βρώμασιν" ὁ δὲ ϑεὸς καὶ ταύτην καὶ 

- , 2 3 \ 2 - a ’ b (e P 

5 ταῦτα xaragynoeic. ἀλλὰ καὶ Πσοαῦ τὰ πρωτοτοχία δι ἐψέματος 

10 

15 

20 

25 

30 

πυροῦ ἀπώλεσεν, ὥς φησιν U γραφή, τὸ αὐτὸ καλοῦσα ἕψεμα πυροῦ 
καὶ φακῆς (οἶμαι δὲ τάχα ὅτι οὐχ ἀπὸ πυροῦ τουτέστιν ἀπὸ σίτου 

ἦν, ἀλλὰ τάχα ὡς ἤδη ἑψημένον λείψανον φακοῦ καὶ ἔτι ἐπιτεϑὲν 

πυρὶ τὸ αὐὖϑις πυρὼ ϑὲν 7 γραφὴ (Eweuc) πυροῦ διηγήσατο, διὰ 
τὸ ἐπιϑερμανϑῆναι μετὰ τὸ ψυχρωϑῆνα). καὶ ὡς éxtivoc di οἶνον 

ἐγυμνώϑη μηδὲν ἀδικηϑείς, οὕτως οὗτος μᾶλλον διὰ πεῖναν καὶ 

ἀπληστίαν τὰ πρωτοτόκια ἀπολέσας [μᾶλλον] ὑπὲρ τὸν οἶνον ἠδίκη- 

ται. καὶ οὐδὲν ἰσχύει ἐγγὺς τῆς ἀληϑείας παραπεποιημένη λέξις οὐδὲ 

μυϑώδης τις ἐπινενοημένη δραματουργία. 
9. Σεμνύνονται δὲ δῆϑεν ἐγχράτειαν, σφαλερῶς τὰ πάντα ἐργα- 

ζόμενοι, μέσον γυναικῶν εὑρισκόμενοι καὶ γυναῖχας πανταχόϑεν ἀπα- 
τῶντες, γυναιξὶ δὲ συνοδεύοντες xoi συνδιαιτώμενοι καὶ ἐξυπηρετού- 
μδνοι ὑπὸ τῶν τοιούτων, ἔξω μὲν τῆς ἀληϑείας ὄντες, »μόρφοωσιν 
μόνον κεκτημένοι, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς τῆς εὐσεβείας ἠρνημένοικ. 

οἵου γὰρ ἂν τις ἔργου καταλείψῃ μέρος, τὸ πᾶν πλήρωμα ἀφῆκεν 
διὰ τοῦ ἑνὸς μέρους τοῦ καταλελειμμένου. ὅϑεν τὰ παρ᾽ αὐτοῖς μυ- 

στήρια δι ὕδατος μόνον γίνεται, ovre μυστήρια ὄντα, ἀλλὰ κατὰ 
μίμησιν τῶν ἀληϑινῶν [τὰ] ψευδῆ γινόμενα. ὅϑεν xci ἐν τούτῳ 
ἐλεγχϑήσονται ἀπὸ τοῦ εὐϑέος τοῦ σωτῆρος “λόγου τοῦ λέγοντος »οὐ 
μὴ πίω | ἀπὸ τοῦ γεννήματος τούτου τῆς ἀμπέλου ταύτης, ἕως ἂν 
πίω αὐτὸ καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ue ὑμῶνκ«. 

Πάλιν οὖν ταύτην παρωσάμεν οι χειρὶ χραταιᾷ τῆς ἀληϑείας ὡς 

χνώδαλον ὀδυνηρὸν ὀδόντων ἀφῃρημένον ἐπὶ τὰς ἑξῆς ἴωμεν, συνή- 

Üxcc τὸν ϑεὸν τῶν ὅλων ἐπικαλούμενοι ὁδηγόν τε καὶ ἀμυντῆρα τῶν 

δεινῶν, ἐπίκουρόν τὲ τῆς φρονήσεως δότην τε ὄντα αὐτὸν τῆς σοφίας, 

ἵν ἡμεῖς παρ᾽ αὐτοῦ τἀληϑῆ “μανϑάνοντες τὰς τῶν ἄλλων * ἀποχα- 

λύπτειν δυνηϑείημεν καὶ τὴν xar αὐτῶν ἀντίδοτον ἰατρικὴν ἐκ 

3 I Kor. 6,13 — 5 vgl. Gen. 25, 80 — 18 II Tim. 3, 5 — 21 Matth. 26, 29 

U 

3 2xxöntwv] σχώπτων U 8 τάχα ὡς] ταχέως M 9 (Eweua) * 12 [μᾶλλον] * 

18 οὔτε M 15 δὶ — M 19 μόνον] δὲ μᾶλλον U 90 ὁποίου U 22 vor 

οὔτε + χα U 23 [τὰ] * | ψεύδη U | 09:» — M 24 εὐθοὺς Μ 25 τού- 

του- U 9717 oov ἢ óc MU 28 é5zc] ἔξω M 31 x etwa (uogoAoyíac) ἢ 
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0 
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- - - 1 - « , , 

πολλῶν μυρεψικῶν εἰδῶν ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς ἀληϑείας κατασκευάσαι, 
» ἢ \ N) í τοῖς ἤδη πεπληγμένοις εἰς ἴασιν καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἰς ϑεραπείαν 

\ > , , a Ne > - , 9g 
καὶ τοῖς μέλλουσι γινώσχειν ἃ um ῃδεισαν εἰς | παϑῶν προκαταληψιν D 4206 

* € - , ^ - \ 

καὶ ἡμῖν εἰς σωτηρίαν καὶ ϑεοῦ μισϑὸν ἀφϑόνως δωρηϑησόμενον. 

Ν - A] »r - , ^ ^ 7 —) 

5 Κατὰ τῶν κατὰ Φρύγας τοι Μιοντανιστῶν καλουμένων ἢ xci Taóxo- 
- mA - x > , rum 

δρουγιτῶν X5, τῆς δὲ ἀκολουϑίας un. 
2 a [4 , >» - -μ 

1. Aro τούτων ἑτέρα πάλιν αἵρεσις ἀνακύπτει τῶν Φρυγῶν κα- 1,1 
, 2 , € 

λουμένη, σύγχρονος γενομένη τούτοις xoi αὐτοὺς διαδεχομένη. οὗτοι 2 
x , a > - 2 - 

γὰρ γεγονασι περὶ τὸ ἐννεακαιδέκατον ἔτος Αντωνίνου τοῦ εὐσεβοῦς 
- x 2 , EY [d LY \ \ 

10 τοῦ μετὰ Adoıavov, xci ὁ Μαρκίων δὲ καὶ οἱ περὶ Tarıavov καὶ οἱ 
MP) 2 - , > - , > - N N 
ἀπ αὐτοῦ dıadssausvor Eyxoatitaı Ev χρόνοις Αδριανοῦ xci μετὰ 
> , 

Adoıavov. 
€ x à ’ \ 2 - : 

Οὗτοι γὰρ οἱ κατὰ Φρύγας χαλούμενοι δέχονται καὶ αὐτοὶ πᾶσαν ἃ 
\ - Ἢ , - , c .. 

γραφὴν παλαιᾶς xol νέας διαϑήκης καὶ νεχρῶν ἀνάστασιν ὁμοίως Ö14 

(1f vgl. mit der Darstellung des Epiph. insbes. Eusebius h. e. V 3. 16-19 

Hippolyt refut. VIII 6. 19 X 25f; S. 225, 1Sff 238, Aff 282, 15ff Wendland Ps. Ter- 

tullian adv. omn. haer. 7  Filastrius haer. 49; dazu Tertullians montanistische 

Schriften Didymus de trin. IIT 41; Migne 39, 984Bff Cyrillus Hieros. cat. 10,8; 

Migne 33, 928f Hieronymus ep. 41; weiteres bei Labriolle, les sources de l'histoire 

du Montanisme 1913 — 8 anders (c. 2, 7; S. 222,8 u.) haer. 51, 33, 41; S. 307, 6ff. Zur 

Verteidigung der an unserer Stelle vorliegenden Angabe vgl. Zahn Forsch. 

V 29ff Harnack Lit.-Gesch. II 1, 363ff; in Betracht kommt auch das leider 

nicht unzweideutige Zeugnis der ep. apost. c. 17; S. 58, 1 u. 59,1 Schmidt (die 

Weissagung, daß Christus 120 (150) Jahre nach seiner Himmelfahrt wieder- 

kommen werde, könnte einer der Anlässe für das Auftreten des Montanus ge- 

wesen sein) — 10ff zur Zeitangabe für Mareion vgl. Clemens Al. strom. VII 

106, 4f; III 75, 151 Stählin 13ff vgl. Hippolyt refut. VIII 19, 11£; S. 233, 4 ff 

Wendland ἕτεροι ὅδ... Φρύγες τὸ γένος προληφϑέντες ὑπὸ γυναίων ἠπάτηνται, 

Πρισχίλλης τινὸς καὶ αξιμίλλης καλουμένων, ἃς προφήτιδας νομίζουσιν, .. . καί 

τινα πρὸ αὐτῶν Movravov ὁμοίως δοξάζουσιν ὡς προφήτην... οὗτοι τὸν μὲν 

πατέρα τῶν ὕλων ϑεὸν xal πάντων χτίστην ὁμοίως τῇ ἐχχλησίᾳ ὁμολογοῦσι xai 

MU 

5 Überschrift χατὰ τῶν χαταφρύγα(!") ἤτοι μοντανιστῶν καλουμένων ἢ καὶ 

τασχοδρουπτῶν zn ἢ xai μὴ M χατὰ τῶν φρυγαστῶν εἴτουν μοντανιστῶν χαλου- 

μένων ἢ xol τὰς χσδρουγειτῶν zn? xai un U 8 οὗτοι] αὐτοὶ M. 10 τοῦ 

«Ὁ καὶ ὁ Maoxiov—Terıevov <M 18 χατὰ φρύγα M | xol αὐτοὶ 

eM 14 παλαιᾶς καὶ νέας διαϑήκης Ἢ παλαιὰν x«l νέαν διαϑήχην MU 
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λέγουσι, Μοντανὸν δέ τινα προφήτην αὐχοῦσιν ἔχειν καὶ Πρίσκιλλαν 

καὶ “Μαξίμιλλαν προφήτιδας" οἷς προσέχοντες τὸν γοῦν ἐξετράπησαν. 

περὶ δὲ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ὁμοίως φρονοῦσι τῇ 
ἁγίᾳ καϑολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἀπέσχισαν δὲ ἑαυτούς, »προσέχοντες πνεύ- 
μασι πλάνης καὶ διδασκαλίαις δαιμονίωνς«, λέγοντες ὅτι »δεῖ ἡμᾶς, 

φησί, καὶ τὰ χαρίσματα δέχεσϑαικ. καὶ ἡ ἁγία δὲ τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησία 
ὁμοίως τὰ χαρίσματα δέχεται, ἀλλὰ và ὀντῶς χαρίσματα καὶ ndn ἐν 
ἁγίᾳ ϑεοῦ ἐχκλησίᾳ διὰ πνεύματος ἁγίου δεδοκιμασμέϊνα παρά τε 

ὅσα τὸ εὐαγγέλιον περὶ τοῦ Χριστοῦ μαρτυρεῖ Filastrius haer. 49, 1; S. 20, 58 

Marx 2st? prophetas et legem. accipiunt, patrem. et filium et spiritum confitentur, 

carnis resurrectionem, expectant, quae et catholica, ecclesia, praedicat: quosdam autem 

suos prophetas, id est Monlanum nomane et Priscillam et Maximillam adnuntiant 

3 anders Hippolyt refut. VIII 19, 3; S. 238, 181 Wendland τινὲς δὲ αὐτῶν τῇ 

τῶν Νοητιανῶν αἱρέσει συντιϑέμενοι τὸν πατέρα αὐτὸν εἶναι τὸν υἱὸν λέγουσι 

X 26; 8.282, 22ff Ps. Tertullian adv. omn. haer. 7 privatam. autem. blasphemiam 

illi qui sunt kata, Aeschinem hanc habent, qua adiciunt etiam hoc uti dicant Chri- 

stum. ipsum esse filium et patrem | Didymus de trin. III 18. 19. 41; Migne 39, 8818. 

889Cf. 984B Hieronymus ep. 41, 3; 8. 313, ΤΗ͂ Hilberg τ Sabellii dogma 

sectantes trinitatem in umius personae angustias cogunt. Beachte für die Frage 

auch Tertullian adv. Prax. 30 Ae (sc. fius) enderim acceptum a patre manus effu- 

dit, spiritum. sanctum, tertium nomen. divinitatis et tertium gradum maiestatıs, 

unius praedicatorem monarchiae, sed et οἰκονομίας interpretatorem, si quis sermones 

novae prophetiae eius admiserit — 4ff der Versuch, eine alte Quelle heraus- 

zuschülen, der Epiph. von hier ab oder von S. 221, 10ff ab wörtlich gefolgt wäre 

(so nach Lipsius zuletzt Voigt, eine verschollene Urkunde des antimontanistischen 

Kampfes. 1891), scheitert schon an der völligen Gleichartigkeit dieses Abschnitts mit 

anderen ,Widerlegungen* bei Epiph. Es ist für Epiph. gerade bezeichnend, 

daf ihm die Sprüche der Propheten der wichtigste Gegenstand der Bekümpfung 

sind; vgl. z. B. die Anlage der haer. bd — 4 1 Tim. 4, 1; zur frühzeitigen An- 

wendung des Wortes auf die Montanisten vgl. Tertullian de ieiun. 2 et 2deo nos 

esse dam iunc praenotalos in novissimis temporibus abscedentes a fide, intendentes 

spiritibus mundi seductoribus, doctrinis mendaciloquorum inustam habentes conscien- 

tiam — 5 vgl. Tertullian adv. Praxeam 1 co?git... a proposito recipiendorum 

charismatum concessare de cor. 1 de fuga 1. 14. de virg. vel. 1 de monog. 1 

2 ἐξέτρεψαν M 4 αὐτοὺς M 5 λέγοντες ἘΜ Ὁ δὲ <U (| rne 

Ἐς 0007 «αὐ 7] ἐπ τὴ ἢ 
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προφητῶν. καὶ ἀποστόλων xci αὐτοῦ τοῦ κυρίου, φάσχοντος τοῦ 

ἀποστόλου Ἰωάννου ἐν τῇ ἐπιστολῇ ὅτι »δοκιμάζετε τὰ πνεύματα, 
εἰ ἔστιν ἐκ τοῦ ϑεοῦς χαὶ πάλιν δὲ λέγοντος ὅτι »ηκούσατε ὅτι “ντί- 
χριστος ἔρχεται καὶ νῦν Avriggıoron πολλοὶ γεγόνασιν. | ἐξ ἡμῶν 

ἐξῆλϑον, ἀλλ᾽ οὐχ ἦσαν ἐξ ἡμῶν" εἰ γὰρ ἦσαν. ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν 

ἂν uso ἡμῶν" ἀλλ᾽ ἵνα ULDO quen ὅτι 00x ἤσαν ἐξ ἡμῶν. τούτου 

χάριν γράφω ὑμῖν, τεχνίας καὶ τὰ ἑξῆς. ἀληϑῶς οὐν οὗτοι οὐχ εἰσὶν 

ἐξ αὐτῶν τῶν ἁγίων. ἐξέβησαν γὰρ τῇ αὐτῶν φιλονεικίᾳ, προσανέ- 

χοντες καὶ πνεύμασι πλάνης καὶ μυϑολογίαις. 
2. Ἰδοὺ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς ὑποϑέσεως ἐλέγχονται μὴ δυνάμενοι 

πληροῦν τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν φιλονεικίᾳ ὑπισχνούμενα. εἰ γὰρ δεῖ χα- 
ρίσματα δέχεσϑαι xoi δεῖ εἶναι ἐν ἐκκλησίᾳ χαρίσματα, πῶς οὐχέτι 
μετὰ Movravór καὶ Πρίσχιλλαν καὶ παξέμελλαν ἔχουσι προφήτας; 

ea ἤργησεν ? χάρις; 00% ἀργεῖ δὲ ἢ χάρις ἐν ἁγίᾳ ἐχκλησίᾳ" μὴ Zn 
rotto. εἰ δὲ ὃ ἕως τινὸς ́ προεφήτευσαν οἱ ́προφητεύσαντες καὶ * οὐκέτι 
προφητεύουσιν, ἄρα οὔτε Πρίσκιλλα οὔτε Μιαξίμιλλα προεφήτευσαν, 

* μετὰ τὰς προφητείας τὰς διὰ τῶν ayiov ἀποστόλων ἐν τῇ αγίᾳ ἐκ- 
κλησίᾳ δοκιμασϑείσας. κατὰ δύο οὖν τρόπους ἐλεγχϑήσεται ἡ αὐτῶν 
ἄνοια᾽ ἢ γὰρ δείξωσιν εἶναι προφήτας μετὰ Μαξίμιλλαν, ἵνα un ἀρ- 
γήσῃ ἡ παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένη χάρις, ἢ οἱ περὶ ἢιαξίμιλλαν ψευδοπρο- 
φῆται εὐρεϑήσονται, μετὰ τὸν ὅρον τῶν προφητιχῶν χαρισμάτων 
τολμήσαντες οὐκ ἀπὸ aylov πνεύματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ πλάνης δαιμονίων 
ἐνθουσιασϑῆναι καὶ φαντασιάσαι τοὺς ἀκούοντας αὐτῶν. 

Koi ὅρα πῶς ἐξ αὐτῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένων ὁ ἔλεγχος 

πρὸς αὐτοὺς ῥηθήσεται. φάσχει γὰρ ἢ λεγομένη παρ᾽ αὐτοῖς Maät- 

2 IJoh. 4,1 — 3 I Joh. 2, 18ff — δὲ vgl. I Tim. 4,1 — 11 vgl. den Anony- 

mus bei Eusebius ἢ. e. V 17, 4; 8. 470, 21ff Schwartz τοὺς ἀπὸ Movravod καὶ τῶν 

γυναικῶν τίνες παρ᾽ αὐτοῖς διεδέξαντο, δειξάτωσαν" δεῖν γὰρ εἶναι τὸ προφητικὸν 

χάρισμα Ev πάσῃ τῇ ἐχχλησίᾳ μέχρι τῆς τελείας παρουσίας ὁ ἀπόστολος ἀξιοῖ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἔχοιεν δεῖξαι τεσσαρεσχαιδέχατον ἤδη mov τοῦτο ἔτος ἀπὸ τῆς Ma&- 

μίλλης τελευτῆς 

U 

Φ τὸῦ -οὖθ |; ze < U 9 ἐξελήλυϑον U 7 οὗτοι] ὅτι U 8 τῇ] 

ἐξ M 9 μυϑολογίας U 11 ὑπ᾽ αὐτῶν] ἑαυτῶν U 14 δὲ « M | ἁγίαις 

ἐχχλησίαις M 15 ἐπροφήτευσαν M | + Lus (ἀπὸ Tore) *; gemeint ist: von 

der apostolischen Zeit an, vgl. Z. 17f 6 ἄρα] ἀλλὰ U | ἐπροφήτευσαν M 

17 + (ai προφητεύσασαι) * 22 ànó!-- τοῦ U | δαιμόνων Ὁ 23 φαντᾶσαι U 

94 ὅρα πῶς  ὕπως MU 25 παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένη Ὁ 

6 
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μιλλὰ ἡ προφῆτις ὅτι, φησί »pec ἐμὲ προφήτης οὐχέτι ἔσται, ἀλλὰ 

συντέλεια«. ἰδοὺ δὲ ἐ £x “πανταχόϑεν φαίνεται τὸ ἅγιον πνεῦμα καὶ τὰ 

πνεύματα τῆς πλάνης" ὅσα γὰρ οἱ προφῆται εἰρήκασι καὶ μετὰ συνέ- 
σεῶς παρακολουϑοῦντες ἐφϑέγγοντο, καὶ ἐτελέσϑη τὰ παρ᾽ αὐτῶν 
εἰρημένα καὶ ἔτι | πληροῦται. αὕτη δὲ εἶπε uev αὐτὴν εἶναι συντέ- 
λειαν, μάλιστα τοσούτων βασιλέων γενομέ- 
vov καὶ τοσούτου χρόνου ὑπερβεβηχότος. | ἔτη γάρ εἰσιν ἔχτοτε 
πλείω ἐλάσσω Ótaxócta T ἐνενήκοντα ἕως τοῦ ἡμετέρου χρόνου, δωδε- 
κάτου ἔτους Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος καὶ (ὀγδόου) Γρατιανοῦ 
βασιλείας, καὶ ovo ἡ συντέλεια κατὰ τὴν αὐχήσασαν ἑαυτὴν προφή- 
τιδα, μὴ γνοῦσαν μηδὲ τὴν ἡμέραν τῆς αὑτῆς τελευτῆς. καὶ ἰδεῖν 
ἔστι πῶς πᾶντες οἱ ἀπὸ τῆς ἀληϑείας ἑαυτοὺς ἀπαλλοτριώσαντες, 

ὅτι οὐκ ἐν εὐσταϑείᾳ τινὶ λόγου μεμενήχασιν, ἀλλ᾽ ος νήπιοι ὑπὸ 
τοῦ ἀεὶ πλανῶντος ὀφεῶς παραπεπλεγμένοι εἰς ἀπώλειαν ξαυτοὺς 

ἐχδεδώκχασι καὶ εἰς τὸ γενέσϑαι χατάβρωμα τοῦ λύχου ἔξω τῆς μᾶν- 
ὅρας εὐὑρεϑέντες παρελκυσϑῆναί (TE) καὶ οὕτως ἀπολέσϑαι, μὴ κρα- 
τοῦντες τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ καταλείψαντες τὴν ἀλήϑειαν, ἐν ναυαγίῳ 
ἑαυτοὺς xal àv κλύδωνι τῆς πάσης πλάνης παραδεδώκασιν. εἶ γὰρ 
λέγει ]αξίμιλλα ὅτι προφήτης οὐχέτι ἔσται, ἄρα ἀναιρεῖ τὸ εἶναι 
παρ᾽ αὐτοῖς τὸ χάρισμα καὶ εἰς ἔτι δεῦρο φέρεσϑαι. εἰ δὲ ἕως αὐτῆς 

1 vgl. Eusebius ἢ. e. V 10,18; 8. 466, 29 Schwartz τῶν προρρήσεων αὐτῆς 

μέμνηται (sc. der Anonymus), δι ὧν πολέμους ἔσεσϑαι καὶ ἀχαταστασίας noosuar- 

τεύσατο --- 8 gemeint ist das Jahr 376 -- 16f vgl. Kol. 2,19 — 18 vgl. den 

Anonymus bei Eusebius ἢ. e. V 17,4; S. 470, 198 Schwartz εἰ γὰρ μετὰ Κοδρᾶτον 

«al τὴν Ev Φιλαδελφίᾳ Auulav, ὥς φασιν, ai περὶ Μοντανὸν διεδέξαντο γυναῖχες 

τὸ προφητικὸν χάρισμα, τοὺς ἀπὸ Movravod xal τῶν γυναιχῶν τίνες παρ᾽ αὐτοῖς 

διεδέξαντο, δειξάτωσαν᾽ δεῖν γὰρ εἶναι τὸ προφητιχὸν χάρισμα ἐν πάσῃ τῇ 

ἐχκλησίᾳ μέχρι τῆς τελείας παρουσίας ὁ ἀπόστολος ἀξιοῖ 

U 

1 προφήτηςϊ M | προφῆτις" U, vgl. Z. 19 9 ἐχ πανταχόϑεν) πάντοϑεν 

U | τὸ ἅγιον πνεῦμα καὶ <U 4 καὶ <M | ἐτελέσϑθησαν U 5 πληροῦν- 

ται M. 7 ἐστιν M. 8 πλείω - ἢ Ὁ | διαχόσια T ἐνενήκοντα] διαχόσια εἴχοσι Pet. 

διαχόσια ἐννεακαίδεκα Scaliger Zahn: gegen beides mit Recht Harnack Lit. Gesch. 

II 1, 379f; aber statt des von ihm vorgeschlagenen oG liegt wohl näher oc 

(Verwechslung von & u. G; wegen des so sich ergebenden Jahres 170 vgl. zu 

haer: 51, 33, 3; 8. 307, 12) 9 (öydoov) *, vgl. zu 1 153, 15f 10 αὐχήσασαν *] 

ἠχήσασαν MU 11 μήτε U 19 ἀλλοτριώσαντες U 18 ὅτι — Ὁ 14 zaoa- 

πεπλεγμένοι] παραπεποιημένοι Ὁ 15 ἔξω ἢ & MU 16 αἱρεϑέντες U | 

(re. ἢ 20 αὐτῆς] τινὸς Ὁ Jül., vgl. S. 221, 15 
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μένει τὸ χάρισμα, ὡς προεῖπον ἄρα καὶ αὐτὴ οὐ μετέσχε τῶν χαριο- 
μάτων. 

9. Πεπλάνηται γάρ᾽ ἐσφράγισε γὰρ ὁ κύριος τὴν ἐκκλησίαν καὶ 
ἐπλήρωσεν (ev) αὐτῇ τὰ χαρίσματα. ὅτε γὰρ ἣν χρεία προφητῶν, ἐν 
ἀληϑινῷ πνεύματι xcl ἐρρωμένῃ διανοίᾳ καὶ παρακολουϑοῦντι νῷ 

οἱ αὐτοὶ ayıoı τὰ πάντα ἐπροφήτευον, ἐμπιπλώμενοι πνεύματος ἁγίου, 
κατὰ τὴν ἀναλογίαν {τῆς πίστεως» τῶν ἐχ πνεύματος χαρισμάτων 
ἑχάστῳ διδομένων καὶ κατὰ τὴ» ἀναλογίαν τῆς πίστεως πρὸς τὸ 
συμφέρον. τί οὖν συμφέρον οὗτοι εἰρήκασιν ἢ ποῖον ἀνάλογον τῆς 
πίστεως; πῶς δὲ οὐχὶ μᾶλλον οὗτοί εἰσιν περὶ ὧν εἶπεν ὁ κύριος ὅτι 
»προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς 
ev ἐνδύμασι προβάτων, ἔσω δέ εἰσι λύκοι agmayesc. συγκρίνοντες 

γὰρ τὰ παρ᾽ αὐτῶν εἰρημένα καὶ (Ta) κατὰ τὴν | παλαιὰν διαϑήκην 
καὶ καιγὴν ἐν ἀληϑείᾳ ovra καὶ ἐν ἀληϑείᾳ γενόμενα καὶ πεπροφη- 

τευμένα δοκιμάσωμεν, ποία (orvvoc) προφητεία τυγχάνει, ποία ὁὲ 

ψευδοπροφητεία. ὁ προφήτης πάντα μετὰ καταστάσεως λογισμῶν 
καὶ παραχολουϑήσεως ἐλάλει καὶ ἐφϑέγγετο ἐκ πνεύματος ἁγίου, τὰ 
πᾶντα ἐρρωμένως λέγων oc Mwvons 0 ϑεράπων τοῦ ϑεοῦ καὶ πε] 

στὸς ἐν οἴχῳ ὁ βλέπων * ἐλέγετο O0 προφήτης ἐν τῇ παλαιᾷ δια- 
ϑήκῃ. »000015, (yaQ) φησιν, ἣν εἶδεν Ἡσαΐας υἱὸς ᾿Δμὼς ὁ προ- 
φήτης«" »εἶδον (vOv) χύριον, φησί, καϑεζόμενον ἐπὶ ϑρόνου ὑψη- 
λοῦ καὶ ἐπηρμένου" xci εἶδον Σεραφὶμ καὶ Χερουβίμ, καὶ ἤκουσα 
κυρίου λέγοντος πρός ut' βάδιζε, εἰπὸν τῷ λαῷ τούτῳ, ἀκοῇ ἀκού- 
onte χαὶ | οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψητε xci οὐ μὴ ἴδητες. 
καὶ ἀκούσας παρὰ τοῦ κυρίου ἐλϑὼν πρὸς τὸν λαὸν ἔφη »τάδε λέγει 

ff vol. Röm. 12, 6 I Kor. 12, 7 — 11 Matth. 7,15 — 121f vgl. den Anony- 

mus bei Eusebius V 17,2f; S. 470, 10ff Schwartz ἀλλ᾽ 6 ye ψειδοπροφήτης ἔν 

παρεχστάσει.... τοῦτον δὲ τὸν τρόπον οὔτε τινὰ τῶν xarà τὴν παλαιὰν οὔτε τῶν 

κατὰ τὴν χαινὴν πνευματοφορηϑέντα προφήτην δεῖξαι δυνήσονται — 18 vgl. 

Num. 12,7 — 20 Jes. 1,1 — 21 Jes. 6, 1ff — 25 vgl. z.B. Jes. 3, 16 

U 

1 προεῖπον (< ὡς) vor μένει U | οὐ μετέσχε] οὐκ ἕστιν U & (ps 9 | 

προφητῶν *| Ev προφήταις MU 6 προεφήτευσαν U 4 {τῆς πίστεως) Jül. | 

ἑχάστου M 8 [xarà τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως] * 9 τί οὖν συμφέρον — M 

19 ἔσωϑεν U 18 (τὰ) Dind., Óh. 15 (ὄντως) * | ποία δὲ] xal ποῖα U 

19 κ etwa {τὴν δόξαν χυρίου ἐν εἰδει xai οὐ di αἰνιγμάτων" διὸ καὶ ὁ βλέπων) *, 

vgl.Num.12,8 u. ISam. 9,9 20 (yóg)* 21 (vÓv)* | φησί hinter eidov U | 

χαϑήμενον U 992 ἤχουσα + φωνῆς U 98 λεγούσης U 24 συνῆτε] μάϑηται U 

25 rov — M 

DI 
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’ 3 € A [24 - ς , [Y > 5) 

XVOLOGS. οὐχ ορᾷς OtL παραχολουϑουντος ὁ AOyOG καὶ οὐκ ESıora- 6 

μένου, οὔτε ὡς ἐξισταμένης διανοίας ἡ φϑογγὴ ἀπεδίδοτο; Woav- 
τῶς δὲ καὶ Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης ἀχούων παρὰ κυρίου ὅτι »ποίησον 
σεαυτῷ ἄρτον ἐπὶ κόπρου ἀνϑρωπείαςς, ἔλεγε »μηδαμῶς, κύριε᾽ οὐδέ- 

ποτὲ κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον εἰσῆλϑεν εἰς τὸ στόμα uov«. γινώσχων 
γὰρ τὴν Ót ἀπειλὴν λεγομένην πρὸς αὐτὸν ῥῆσιν ὑπὸ κυρίου, [καὶ] οὐχ 
ὡς ἐν ἐχστάσει διανοίας φερόμενος ἐπεβάλλετο τοῦτο πράττειν, ἀλλὰ 
ἠξίου, ἐρρωμένην ἔχων τὴν διάνοιαν καὶ παρακολουϑοῦσαν, καὶ ἔλεγε 
»μηδαμῶς, xégui«. ταῦτα γὰρ (vOv) ἀληϑῶς προφητῶν, ἐν ἁγίῳ 
πνεύματι ἐρρωμένην ἐχόντων τὴν διάνοιαν, καὶ ἡ διδασκαλία καὶ 
ἡ διαλογή. πῶς δὲ Δανιὴλ οὐχ εὐρίσχεται πάσης συνέσεως ἔμ- 
πλεῶς καὶ τοῖς φρονήμασι παρακολουϑῶν, ὃς τὰ αἰνίγματα τῷ Na- 
βουχοδονόσορ ἐπέλυσε καὶ ἃ ἐκεῖνος di ὀνειράτων ἐϑεάσατο καὶ 
ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἑωραχότος, οὗτος ὑπεμίμνῃσκε καὶ τὴν ἐπί- 
λυσιν εὐϑὺς ἐπέφερεν ἐρρωμένῃ καταστάσει καὶ ὑπερβολῇ χαρίσματος, 

περιττοτέρως. τὴν φρόνησιν ἔχων ὑπὲρ πάντα ἄνϑρωπον διὰ τὸ 
χάρισμα τοῦ ἁγίου πνεύματος, τὸ σοφίζον ovrog τὸν προφήτην καὶ 
τοὺς διὰ τοῦ προφήτου τῆς διδασκαλίας τῆς ἀληϑείας καταξιουμε- 
νους. ἃ δὲ οὗτοι ἐπαγγέλλονται προφητεύειν, οὐδὲ εὐσταϑοῦντες 

φανοῦνται οὔτε παραχολουϑίαν λόγου ἔχοντες. λοξὰ γὰρ τὰ παρ᾽ 

αὐτῶν ῥήματα καὶ σχαληνὰ xoi οὐδεμιᾶς ὀρϑότητος ἐχόμενα. 
4, Εὐθὺς γὰρ ὁ Μοντανός φησιν »ἷδού, ὃ ἄνθρωπος ὡσεὶ λύρα 

χἀγὼ ἐφίπταμαι ὡσεὶ πλῆκτρον: ὁ ἄνθρωπος χοιμᾶται χἀγὼ γρηγορῶ. 

3 vgl. Ez. 4, 12 — 4 Ez. 4, 14 vgl. Act. 10, 14 — 11 vgl. Dan. 2, 1ff — 29 ff vgl. 

Ps. Justin cohort. ad gent. 8 (von den Propheten) oic... ἐδέησε ... χαϑαροὺς éav- 

τοὺς τῇ τοῦ ϑείου πνεύματος παρασχεῖν ἐνεργείᾳ, ἵνα αὐτὸ τὸ ϑεῖον ἐξ οὐρανοῦ 

χατιὸν πιλῆχτρον ὥσπερ ὀργάνῳ κιϑάρας τινὸς ἢ λύρας τοῖς διχαίοις ἀνδράσι χρώ- 

μενον τὴν τῶν ϑείων ἡμῖν καὶ οὐρανίων ἀποκαλύψῃ γνῶσιν Athenagoras leg. 9; 

S. 10, 8ff Schwartz oi xev ἔχστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς λογισμῶν κινήσαντος αὐτοὺς 

τοῦ ϑείου πνεύματος ἃ ἐνηργοῦντο ἐξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος 

ὡσεὶ καὶ αὐλητὴς αὐλὸν ἐμπνεύσαι Hippolyt de antichr. 2; S. 4, 2958: Achelis 
P] r , C - c , . ς , » > ς - 318 \ , 
ὀργάνων δίκην ξαυτοῖς ^vouévor (lies ἡνωμένον) ἔχοντες Ev ξαυτοῖς ἀεὶ τὸν λόγον 

U 

ὃ ὁ - ἅγιος xai U 9 7] xci U 6 διὰ U | [xoi] Jül. 2 6248 

9 (τῶν) * 101 τὴν διδασκαλίαν und τὴν διαλογήν U 11 πῶς δὲ] ὁ δὲ U 

12 0c] ὡς M | τῷ] τοῦ U 13 ἐπιλύει M 14 ὑπομιμνήσχει U 19 οὐδὲ] 

οὐδὲν M | εὐσταϑοῦντες + (Ev αὑτοῖς) ὃ * 21 σχαλληνὰ M 99 02 — M 

23 intaucı U 

8 
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11 
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ἰδού, χύριός ἐστιν 6 ἐξιστάνων χαρδίας ἀνθρώπων xai διδοὺς καρδίαν ἀν- 
ϑρώποιςς«. τίς τοίνυν τῶν παρακολουϑούντων xoci μετὰ συνέσεως 

δεχοϊμένων τὸν τῆς ὠφελείας λόγον καὶ τῆς ἑαυτῶν ζωῆς ἐπιμελο- 
μένων οὐ καταγνώσεται τῆς τοιαύτης παραπεποιημένης ὑποϑέσεως 
καὶ τοῦ λόγου τοῦ αὐχοῦντος ἑαυτὸν ἐν προφήταις χαταλέγεσϑαι, μὴ 
δυναμένου τὰ ὅμοια λέγειν προφήταις; OUTE γὰρ πνεῦμα ἅγιον ἐλά- 
λησεν Ev αὐτῷ. τὸ γὰρ εἰπεῖν »ἐφίπταμαι καὶ πλήσσω καὶ γρηγορῶ 
καὶ ἐξιστᾷ κύριος καρδίας«, ἐχστατικοῦ ῥήματα ὑπάρχει ταῦτα καὶ 
οὐχὶ παρακολουϑοῦντος, ἀλλὰ ἄλλον χαρακτῆρα ὑποδεικνύντος | παρὰ 
τὸν χαραχτῆρα τοῦ ἁγίου πνεύματος τοῦ ἐν προφήταις λελαληκότος. 

Εἰ δὲ ϑελήσουσι παραπλέχειν τῇ ἀληϑείᾳ τὸ ψεῦδος xai ἀνοη- 
τεῖν τὸν νοῦν τῶν τῆς ἀχριβείας ἐπιμελομένων, ἑαυτοῖς τε ἐπισω- 
ρεύουσι λόγους, δ or παραποιητϑβύονται τὴν ἑξαυτῶν πλάνην, 

ὡς πλῆχτρον, di οὗ χινούμενοι ἀπήγγελλον ταῦτα ἅπερ ἤϑελεν ὁ ϑεὸς Tertullian 

adv. Mare. IV 22 in spiritu enim homo constitutus, praesertim. cum gloriam dei 

conspicit vel cum per ipsum deus loquetur, mecesse est excidat sensu, obumbratus 

scilicel virtute divina, de quo inter nos et psychicos quaestio est, dazu Plutarch 

de def, orac. c. 7; 397 ΒΗ c. 21; 4048} Philo quis rer. div. haer. $ 256ff Wend- 

land, insbes. 264 ὅταν μὲν γὰρ φῶς τὸ ϑεῖον ἐπιλάμψῃ, δύεται τὸ ἀνϑρώπινον᾽" 

ὅταν δ᾽ ἐχεῖνο δύηται, τοῦτ᾽ ἀνίσχει καὶ ἀνατέλλει" τῷ δὲ προφητιχῷ γένει φιλεῖ 

τοῦτο συμβαίνειν" ἐξοικίζεται γὰρ ἐν ἡμῖν ὁ νοῦς xarà τὴν τοῦ ϑείου πνεύματος 

ἄφιξιν, χατὰ δὲ τὴν μετανάστασιν αὐτοῦ πάλιν εἰσοικίζεται. ϑέμις γὰρ οὐκ ἔστιν 

ϑνητὸν ἀϑανάτῳ συνοιχῆσαι. διὰ τοῦτο N δύσις τοῦ λογισμοῦ καὶ τὸ περὶ αὐτὸν 

σχότος ἔχστασιν xol ϑεοφόρητον μανίαν ἐγέννησε ... ὄντως γὰρ ὁ προφήτης xai 

ὁπότε λέγειν δοχεῖ, πρὸς ἀλήϑειαν ἡσυχάζει, χαταχρῆται δὲ ἕτερος αὐτοῦ τοῖς φω- 

γητηρίοις ὀργάνοις, στόματι χαὶ γλώττῃ, πρὸς μήνυσιν ὧν ἂν ϑέλῃ; letzte Quelle 

ist Plato z. B. Phädrus 249D ff 

11ff vgl. Miltiades bei Eusebius ἢ. e. V 17,1; S. 470,5 Schwartz περὶ τοῦ 

μὴ δεῖν προφήτην ἔν ἐχστάσει λαλεῖν Didymus in Act. 10,10f; Migne 39,1077 A 

οἱ γυναικῶν παραπαιουσῶν ἑλόμενοι εἶναι μαϑηταὶ (οὗτοι δέ εἶσιν οἱ ἀπὸ τῆς 

Φρυγίας) φασὶ τοὺς προφήτας κατεχομένους ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος μὴ παρ- 

ακολουϑεῖν ξαυτοῖς παραφερομένοις χατὰ τὸν τῆς προφητείας χαιρόν. δοχοῦσι δὲ 

ἀπόδειξιν ἔχειν ταύτης τῆς καχοδοξίας καὶ ἐκ τῆς προχειμένης γραφῆς Ders. in 

II Kor. 5, 13; Migne 39, 1704Df Hieronymus in Eph. IL 8; Migne 20, 479 Bf 

U 

1 ἐξιστάνων Scaliger] ἐχστάνων MU 3 émuusAouévov M 7 ἐγρηγορῶ M 

9 ὑποδειχνύοντος Ὁ 11 τὸς-Ν 111 ἀνοητεῖν] ἀγνοεῖν U 12 τῶν... 

ἐπιμελομένων Ἢ] τὸν ... ἐπιμελόμενον U τὸν... ἐπιλεγόμενον M. | τε ἢ dE MU 

1921 ἐπισωρεύειν U 
Epiphanius II. 15 
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δμοιά τινα εἶναι λέγοντες, tva δὴ παραστήσωσιν * ἀπὸ τοῦ τὴν ἁγίαν yoa- 
φὴν εἰρηκέναι »ἐπέβαλεν ὁ ϑεὸς ἔχστασιν ἐπὶ τὸν Adayı καὶ ὑπνῶσες, 
ἀλλὰ οὐχέτι ὅμοιον τοῦτο εἴη ἐκείνῳ. οὐ γὰρ xal ἐνταῦϑα σῶμα 
ἔμελλε πλάσσειν ὁ ϑεός, ἀφ᾽ οὗ εἰς ἔχστασιν ἔφερεν, ἵνα τὰ ὅμοια 

ἐπενέγχῃ dr | ὑπερβολὴν τῆς (gus ανϑρωπίας. τῷ γὰρ Adau ἐπήνεγκε 
τὴν ἔχοτασιν τοῦ ὕπνου, οὐχ ἔχοτασιν φρενῶν. ἔχστασις δὲ κατὰ 
διαφορὰς πολλὰς ἔχει τὸν τρόπον. ἔχοτασις di ὑπερβολὴν ϑαύματος 
λέγεται καὶ ἔχστασις λέγεται ἡ μανία διὰ τὸ ἐκστῆναι τοῦ προκει- 
μένου. ἐχείνη δὲ ἡ τοῦ ὕπνου ἔχστασις κατ᾽ ἄλλον τρύπον ἐρρέϑη, 
κατὰ τὴν φυσικὴν ἐνέργειαν, μάλιστα διὰ τὸ βαϑυτάτως αὐτὴν ἐπε- 
νηνέχϑαι τῷ ἁγίῳ ᾿Αδὰμ καὶ ἐν χειρὶ ϑεοῦ πεπλασμένῳ. 

5. Καὶ γὰρ ἀληϑῶς ἔστιν ἰδεῖν ὡς δικαίως ἔχστασιν ταύτην ἡ 
ϑεία γραφὴ κέκληκεν. ἐν τῷ γὰρ ὑπνοῦν τὸν ἄνϑρωπον μεϑίστανται 
πᾶσαι αἱ αἰσϑήσεις, εἰς ἀνάπαυσιν τραπεῖσαι, Oc οἷον εἰπεῖν παροῦσα 

ἡ διορατικὴ οὐχ 004° ἀποκχέκλεισται γὰρ τὸ ὄμμα καὶ ἡσυχάζει τὸ 
κινοῦν ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ πνεῦμα εἴτ᾽ οὖν (5) ψυχή. δυσοδμίας οὔσης 
ἐν οἴχῳ ἢ καὶ εὐοδμίας, καίτοι γε παρούσης τῆς ὀσφραντικῆς αἰσϑή- 
σεῶς, οὐκ ἀντιλαμβάνεται" ἐξέστη γὰρ ἡ τοιαύτη αἴσϑησις εἰς ἀνά- 

παῦυσιν τραπεῖσα. πικρῶν ὄντῶν χυμῶν ἐν τῷ στόματι ἢ ἁλμυρῶν 
7 γλυχέων τὸ γευστικὸν οὐκ αἰσϑάνεται, ἐπειδὴ γὰρ ἐν ἐκστάσει τῆς 
ἀναπαύσεως | κεῖται μὴ ἐνεργοῦν, ὅπερ ἐν τῷ ὕπαρ οντι ἐνήργει. ἀχοὴ 
πάρεστιν, ἀλλὰ ἀργεῖ τὸ ἀχουστιχὸν κατὰ τὴν αἴσϑησιν. xci πολλά- 
xig τινῶν λαλούντων ἐν οἴκῳ, εἰ μή τι διυπνισϑῇ ὁ ἄνϑρωπος, οὐκ 
ἐπαχούει τῶν παρὰ τινῶν ῥηϑέντων διὰ τὸ ἀποστῆναι τὴν ἐνέργειαν 
πρὸς τὴν ὥραν. τινῶν κνωδάλων διερχομένων διὰ τοῦ ἡμετέρου 

2 Gen. 2,21; vgl. die Verwertung der Stelle bei Tertullian de anima 21 

u. 45 — 12ff vgl. Tertullians Auseinandersetzungen über das Verhältnis von 

Traum und Ekstase de anima 45 und Philo de somniis 

U 

1 ὅμοιά τινα εἶναι ὁμοίαν τινὰ Eva M. ὁμοίαν τινὰ ἀποτελέσαι U | ἵνα 

δὴ παραστήσωσιν] παραστήσουσιν, «tva δὴ U | * etwa (ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν ξαυτῶν 

ψειδολογίαν, ὡς) * 3 ἀλλὰ] za U | vovro M | εἴ <U | evo ἢ 

ἐχεῖνο M. ἐχείνου Ὁ 46<M 5 tc <M 87 <mM 9 xarà U 

10 διὰ τὸ] τῶ U 101 ἐπενενέχϑαι M 13 ὑπνοῖν U | uesıorovraı M 

15 xai <U 16 ἤτουν M | (ἡ) ἢ 17 4 «—U | εὐωδμίας M 19 τῷ 

<M | &uavoov M 20 ἐπειόὴ γὰρ] ἜΣ 5} U 91 ὕπαρ ὄντι *] ὑπάρχοντι 

M ὕπαρ U | ἐνεργεῖ Μ 99 ἀλλ᾽ U | vor xarà -ἰ- xoi Μ 23 τινῶν] vov U 

23f 00x ἐπαχούει] ovy ὑπακούει U 
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2 - > - \ - € - c - 

σώματος οὐχ αἰσϑανόμεϑα τῆς αὐτῶν περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν αφῆς, εἰ 
μή τι βαρέως ἡμῖν ἐπιϑῶνται τὰ κνώδαλα, ὡς τοῦ παντὸς ὀργάνου 

διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ὕπνου ἐχστάντος ἀπὸ τῆς ἐνεργείας. τὸ 
^ 

μὲν yàg ὄργανον, φύσεως ὃν γηίνης xci περὶ τὴν ψυχὴν ἔχον, διὰ 
\ - \ = 7 I - 

5 τὸ οὕτως ἐκ ϑεοῦ [τὸ] χρήσιμον ἡμῖν γεγενῆσϑαι ἀποδίδοται αὐτῷ 
Ἁ - 2 \ P) Ἁ - 2 , l , 2 , 

xatgoc μεϑιστῶν αὐτο | ἀπο τῆς ἐναργεστατῆς αἰσϑήσεως εἰς κατα- 
2 > \ c 2 - c “ 2 

στασιν ἀναπαύσεως" αὐτὴ δὲ | 7 ψυχὴ οὐκ ἐξέστη τοῦ ἡγεμονικοῦ 
2 - , , \ [4 * C »ν b! € 

οὐδὲ τοῦ φρονήματος. πολλάκις γὰρ φαντάζεται xol ορᾷ ἑαυτὴν ὡς 
’ ? = 

ἐν ἐγρηγορσει καὶ περιπατεῖ xol Eoyabstaı καὶ ποντοπορεῖ καὶ δημη- 
- N 2 , \ 2 ’ , 2 > , [d \ 

10 γορεῖ, καὶ ἐν πλείοσι καὶ Ev μείζοσι rovrov di ὀνειράτῶν Eavrnv 

15 

20 

25 

30 

M 

ϑεωμένη" οὐ μὴν xarà τὸν ἀφραίνοντα καὶ ἐν ἐχοτάσει γινόμενον 
EXOTATIXOV ἀνϑρώπον, τὸν τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ ἐγρηγορότα τὰ 
δεινὰ μεταχειριξόμενον καὶ πολλᾶκις ἑαυτῷ δεινῶς χρώμεγον καὶ τοῖς 
πέλας" ἀγνοεῖ γὰρ ἃ φϑέγγεται καὶ πράττει, ἐπειδήπερ ἐν ἐχστάσει 
γέγονεν ἀφροσύνης ὁ τοιοῦτος. 

0. Ταῦτα δὲ πᾶντα διὰ To »ἐπέβαλε κύριος ἔχστασιν ἐπὶ τὸν 

Adau xoi ὑπνώσεν« ἀνάγκην ἐσχήκαμεν, @ ἐπιπόϑητοι, συναγαγεῖν 
(περὶ) τὰς διαφορὰς τῶν τρόπων τῆς ἐχστάσεως. xoi ἐφράσαμεν di 
ἣν αἰτίαν ἐκεῖ παρὰ κυρίου ἔχοτασις εἴρηται ἡ τοῦ ὕπνου μετοχή, ὅτι 
διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ φειδὼ xoi φιλανϑρωπίαν, ἣν πᾶσι μὲν ἀνθρώποις 
ὁ αὐτὸς δεδώρηται εἰς τὸ μεταφέρεσϑαι τὸν ἄνϑρωπον ἀπὸ μερίμνης 
εἰς ἀνάπαυσιν ὕπνου καὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ χρειωδῶν πραγμάτων" ἐκεῖ 
δὲ περιττοτέρως ἐχείνην ἔχστασιν xéxAuxs διὰ τὸ ποιῆσαι αὐτὸν πρὸς 
τὴν ὥραν μὴ αἰσϑάνεσθϑαι πόνου, di ἣν ἔμελλε λαμβάνειν πλευρὰν 
ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ πλάσσειν αὐτῷ αὐτὴν εἰς yvvaixa. ἀλλὰ οὐχ ἣν ἐν 
ἐχστάσει φρενῶν xol διανοημάτων. εὐϑὺς γὰρ ἀναστὰς ἐπέγνω καὶ 
εἶπε »τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ σὰρξ ἐχ τῆς σαρχός 

6,1 

ΕΘ 

μου αὑτὴ κληϑήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Erg αὐτής. P 408 
καὶ ἐπίσταται γάρ, ὡς ὁρᾷς, χαὶ τὰ ze xal τὰ παρόντα καὶ προ- 

φητεύει περὶ τῶν μελλόντων. ἰδοὺ γὰρ ἐπέγνω τὰ πρῶτα ὅτε ἢν 

16 Gen. 2,21 — 27 Gen. 2, 23 

9 ἡμῖν hinter ἐπιϑῶνται U | ἐθϑῶνται M 5 τῶν χρησίμων U | [τὸ] * | 

αὐτῷ] τῶ ὕπνω U 6 ἐνεργεστάτης U 6f κατάστασιν Ἢ μετάστασιν MU 

4 αὐτὴ] αὕτη Ὁ | δὲ] δὴ M 8 χαὶ ὁρᾷ < U 9 yonyooros U 9f xoi 

θη πὴ θεῖ < U WW ivy? — U 12 τῷ] τὸ Ὁ 1. τῇ — M 18 {περὶ * | 

τῆς ἐκστάσεως] καὶ δι᾿ ἐχστάσεως M | ἐφράσαμεν + (03)? * 20 uiv πᾶσιν M 

25 αὐτὴν αὐτῶ U 28 αὐτὴ] αὕτη͵ U 80 ὅτε] ὅτι M 
15* 
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iv ὕπνῳ, λέγων ὅτι »ὐστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν uov« καὶ ἐπέγνω τὰ 
παρόντα, μετὰ τὸ πλασϑῆναι τὴν γυναῖκα | ἐπιγνοὺς αὐτὴν ἀπὸ τοῦ 
σώματος (αὐτοῦ ἠρμένην" καὶ ἐπροφήτευσε περὶ τῶν ἐσομένων, ὅτι 
»ἕνεχεν τούτου καταλείψει ἄνϑρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ καὶ προσχολληϑήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται 

οἱ δύο εἰς σάρκα μίανς. ταῦτα δὲ οὐκ ἐκοστατιχοῦ ἀνδρὸς οὐδὲ ἀπαρ- 
ακολουϑήτου, ἀλλὰ ἐρρωμένην ἔχοντος τὴν διάνοιαν. 

7. Ei δὲ xol περὶ τοῦ »ἐγὼ εἶπον ἐν τῇ ἐκστάσει μου, πᾶς &v- 
ϑρῶπος ψεύστηφς λεχτέον, ἑτέρα πάλιν αὐτοῦ ἡ δύναμις, οὐχ ὃν 

τρόπον * τιγὸς ἀφραίνοντος ἀνϑρώπου καὶ ἐκστατικοῦ (μὴ γένοιτο), 
ἀλλὰ ὑπερϑαυμάζοντος καὶ διανοουμένου ὑπὲρ τὸν xarà τὴν συνή- 

ϑειαν λογισμὸν (περὶ) τῶν (ζ(ἀ)συμμέτρως ὁρωμένων TE καὶ πραττο- 
μένων" ἐπειδὴ γὰρ ἐθαύμασεν ὁ προφήτης καὶ διὰ ϑαυμασμὸν ἐνταῦϑα 
λέγει. γεγόνασι δὲ ἐν ἐκστάσει οἱ προφῆται, οὐκ ἐν ἐχστάσει λο- 
γισμῶν. γέγονε γὰρ xoi Πέϊτρος ἐν ἐκστάσει, οὐχὶ μὴ παρακολουϑῶν 
τῷ λόγῳ, ἀλλὰ ὁρῶν ἀντὶ τῆς καϑημερινῆς ἀκολουϑίας ἕτερα παρὰ 
τὰ τοῖς ἀνϑρώποις ὁρώμενα" »eide γὰρ ὀϑόνην καϑιεμένην τέσσαρσιν 
ἀρχαῖς δεδεμένην, καὶ πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ τοῦ οὐρα- 
voU τὰ πετεινὰ ἐν αὐτῇ«. ὅρα δὲ ὅτι παρηκολούϑει xci οὐκ ἦν ἐν 
ἐκστάσει φρενῶν ὁ ἅγιος Πέτρος. ὅτε γὰρ ἤχουσεν (TO) »ἀναστὰς ϑῦσον 
καὶ q&y&«, οὐχ ὡς μὴ τὸν νοῦν ἐρρωμένος ἐπείσϑη, ἀλλά φησι πρὸς τὸν 
κύριον »μηδαμῶς, κύριε" οὐδέποτε γὰρ κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον εἰσῆλϑεν εἰς 
τὸ στόμα μους. καὶ Δαυὶδ δὲ ὁ ἅγιος εἶπεν ὅτε »(εἶπον ἐγοῦ) πᾶς 
ἄνϑρωπος Wwevornge. ὁ δὲ λέγων »εἶπον ἐγώς« ἰδίᾳ ἔλεγεν, καὶ περὶ 

4 Gen. 2, 22 — 8 Psal. 115, 2 — 11 vgl. Didymus in Act. 10, 10; Migne 39, 

1017 A ἴστωσαν ... ὡς πολλὰ σημαίνει ἡ λέξις αὕτη. δηλοῖ yàg zal τὴν ἐπὶ 9av- 

μασμῷ ἔχπληξιν --- 17 Act. 10,11f — 19 andere Begründung bei Didymus in 

Act. 10, 10; Migne 39, 1677 B ἀμέλει γοῦν ὁ ἐχκστὰς Πέτρος παρηκολούϑει, ὡς ἀπαγ- 

γέλλων ἃ εἶδε καὶ ἤκουσε xal τίνος σύμβολα τὰ δειχϑέντα ἣν --- 20 Act. 10,13 — 

99 Act. 10, 14 — 23 Psal. 115,2 

U 

1 ὀστῶν — M 3 (αὐτοῦ * | προεφήτευσε U | &oouévov M 5 avrov? 

—M 6 àvexovatuxov U 9 αὐτοῦ Ἢ αὕτη MU 10 « (οὗτοι φάσχου- 

σιν) * 111 τῶν ... λογισμῶν U 12 {περὶ * | (à)ovuuérooc * | el 

τὸ M 14 ἐχοτάσειϊ + (Θαύματοςλ Jül. | οἱ προφῆται---ν ἐχστάσει2 <M | 

vorotx + (ἀλλὴ᾽΄ ̓  ὃ 16 ἀλλ᾽ U| ἀντὲ-᾽ 17 τὰ «—U 17 τέσσαρσιν ἀρχαῖς 

δεδεμένην <U 19 τὰ — M | παραχολουϑεῖ U 90 φρενῶν — M | (vo)*| 

ἀνάστα U 29 γὰρ « U 985 δὲ -- U | ζεῦτον yo) * 24 iio M 
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τῶν ἀνθρώπων ὅτι, ἔλεγε, ψεύδονται. ἄρα αὐτὸς οὐκ ἐψεύδετο, &x- 
πληττόμεγνος δὲ καὶ ϑαυμάζων τὴν τοῦ ϑεοῦ φιλανϑρωπίαν καὶ τὰ 
αὐτῷ παρὰ τοῦ κυρίου χεκηρυγμένα͵ ἐθαύμαξε ad ὑπερβολὴν καὶ 
ορῶν παντὰ ανϑρῶπον ἔνδεομενον τοῦ ἐλέους τοῦ ϑεοῦ uovo κυρίῳ; 

τὸ ἀληϑεύειν ἐπέδωκε, πάντα δὲ ἄνϑρωπον ὑπὸ ἐπιτίμιον ἔγνω, ἵνα 
δείξῃ τὸ ἀληϑινὸν πνεῦμα, τὸ ἐν προφήταις λαλῆσαν καὶ τὰ βάϑη 
αὐτοῖς | ἀποχαλύψαν τῆς τοῦ ϑεοῦ γνώσεως ἀχριβείας. ἐγένετο δὲ 
xai ᾿Αβραὰμ ἐν ἐκστάσει, οὐκ ἐν ἐκστάσει φρενῶν ἀλλὰ Ev ἐκστάσει 
φόβου. ἔβλεπεν γὰρ κλίβανον καὶ λαμπάδας περὶ τὴν τοῦ ἡλίου 
δύσιν * xal ἄλλοι προφῆται ὁρῶντες τὰ ὁράματα ἐν διανοίᾳ 2000- 
μένῃ ἔλεγον, ὡς ὁ Μωυσῆς φησιν »ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομοςς«. ἔγνω 
δὲ “Αβραὰμ τὰ ὑπὸ τοῦ κυρίου λεγόμενα" ν»γινώσχων, γάρ (φησίν, 
γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ ἔτη τετρα- 

x0G6L&«. καὶ ὁρᾷς ὡς ἔστιν ἰδεῖν τὰ πᾶντα ἐν ἀληϑείᾳ παρὰ τοῖς 
προφήταις εἰρημένα καὶ ἐν ἐρρωμένῃ διανοίᾳ καὶ σώφρονι λογισμῷ, 
καὶ οὐκ ἐν παραπληξίᾳ. 

8. Ei δὲ καὶ πάλιν ϑελήσουσι λέγειν (ὅτι) »οὐχ ὅμοια τὰ πρῶτα 
χαρίσματα τοῖς 2oyaroıse, πόϑεν τοῦτο ἔχουσι δεῖξαι; ὁμοίως γὰρ 
ἀλλήλοις οἱ ἅγιοι προφῆται xoi οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι προεφήτευ- 

σαν. πρῶτον μὲν οὖν ἀνερχομένου τοῦ σωτῆρος εἰς τὸν οὐρανὸν 

6f vgl. I Kor. 2, 10 — 7ff vgl. Gen. 15, 12}. 17 --- 11 (Deut. 9, 19) Hebr. 12, 

21 — 12 Gen. 15,13 — 17f vgl. Acta Perp. et Felic. 1 viderint qué unam virtutem 

spiritus unius sanct? pro aetatibus iudicent temporum, cum maiora reputanda sont 

noritiora quaeque ut novissimiora secundum exuperationem gratiae in ultima 

saeculi spatia decreio Tertullian de virg. vel. 1 Hippolyt refut. VIII 19, 2; 

S. 238, 12ff Wendland ὑπὲρ δὲ ἀποστόλους xai πᾶν χάρισμα ταῦτα τὰ γύναια 

δοξάζουσιν, ὡς τολμᾶν πλεῖόν τι Χριστοῦ ἔν τούτοις λέγειν τινὰς αὐτῶν γεγονέναι 

Ps. Tertullian adv. omn. haer. 7 ıllam (blasphemiam), qua in apostolis quidem 

dicant spiriltum sanctum fuisse, paracletum non fussse et qua dicant paracletum 

plura, in Montano dixisse quam. Christum in evangelio protulisse, nec tantum plura, 

sed etiam meliora atque maiora — Didymus de trin. III 41, 2; Migne 39, 984C 

Hieronymus ep. 41, 4; S. 314, 151 Hilberg — 20 Act. 1, 9ff 

uU 

2 τοῦ ϑεοῦ Üh.] αὐτοῦ MU —— 8 αὐτῷ] αὐτῶν M. | xa9] τὴν Μ 5 ém- 

τιμίοις M 6 πνεῦμα + ἅγιον M 8 ἐνδ — U 9 ro — M 10x etwa 

(xal ἐφοβήϑη, oc) * | ἄλλοι] ἀλλότριοι M. 11 ὁ —M 19 τοῦ c MI 

γὰρ « U | (quo) * 14 ἰδεῖν hinter ἀληθείᾳ Ὁ 15 vor σώφρονι + àv U 

17 ϑελήσωσι M | (or) ἢ 
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, , 3 2 
οἱ ἰδόντες τοὺς δύο τοὺς ἐν ἐσϑήσεσι λευκαῖς ovx ἐν παραπληξίᾳ 
ς > 2 3 » 3 , = , [7] » x τ 

ὁρῶσιν, ἀλλὰ ἤχουον ἐρρωμένῃ τῇ διανοίᾳ ovi »avógsc Γαλιλαῖοι, 
x > x 2 , € Cu - € > 2 [4 - 

τί ἑστήκατε εἰς τὸν οὐρανὸν ἀτενίζοντες; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀφ ὑμῶν 
2 x > * ao ΄ \ - 5 Ν 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναληφϑεὶς ovvoc ἐλεύσεταις καὶ τὰ ξξῆς. εἶτα δὲ 
« € A \ > ’ x 2 , * 

xai Πέτρος, ὡς ἔφην, ὁρῶν xai &xovov καὶ ἀποχρινόμενος xai λέγων 
- , 2 - 5 - 2! x 

μηδαμῶς, χύριες, δὐσταϑῶν ῃν τῇ διανοίᾳ. Ayapos y&Q προφη- 
τεύων ἔλεγεν χαὶ μετὰ σχήματος ϑαυμαστοῦ αἰνιττόμενος, λαβὼν 

τὴν ζώνην τοῦ Παύλου καὶ δήσας | τοῖς ἰδίοις ποσὶν pau »ovrog ( 
00 ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, δήσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποίσουσιν εἰς Ἱερουσα- 

Anus. ἀλλὰ καὶ πάλιν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ χατῆλϑον προφῆται καὶ κατήγ- 

γελλον λιμὸν ἔσεσϑαι καϑ' ὅλης τῆς οἰκουμένης. καὶ οὐ διέπεσεν ὁ 
2 DEG, L 2 M 2 5 ’ ς \ 

ἀλλ ἵνα δείξῃ αὐτοὺς ἀληϑεῖς προφήτας, ἢ yQa?) 
εὐϑὺς ἐπιφέρει λέγουσα »ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Kaícagoc«. Παῦ- 
Aog δὲ ὁ ἁγιώτατος ἀπόστολος προφητεύων ἔλεγε »τὸ δὲ πνεῦμα 
ῥητῶς λέγει, ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται χαιροὶ χαλξποίς xoi 
τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν ἄλλοτε ὅτι »ἀποστήσονταί τινες τῆς ὑγιαινούσης 
διδασχαλίας, προσέχοντες (πνεύμασι) πλάνοις xci διδασκαλίαις δαι- 
μόνων, | κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσϑαι βρωμάτων, ἃ 0 ϑεὸς ἔκτισεν 
εἰς μετάληψιν ἡμῖν τοῖς μετὰ εὐχαριστίας (λαμβάνουσιν)«. oc σαφῶς 

(τοῦτον ἐφ᾽ ὑμῖν καὶ τοῖς ὁμοίοις ὑμῖν πεπλήρωται, ἐξ αὐτῶν τῶν 
προχειμένων (δῆλον) αἱ γὰρ πλείους τῶν αἱρέσεων τούτων τὸ 
γαμεῖν κωλύουσιν, ἀπέχεσϑαι βρωμάτων παραγγέλλουσιν, οὐχ ἕνεκεν 
πολιτείας προτρεπόμενοι, οὐχ ἕνεχεν ἀρετῆς μείζονος καὶ βραβείων 

καὶ στεφάνων, ἀλλὰ βδελυχτὰ ταῦτα {τὰν ὑπὸ τοῦ κυρίου γεγενημένα 
ἡγούμενοι. 

9. H δὲ ἁγία ἐκκλησία καὶ παρϑενίαν δοξάζει xal μονότητα καὶ 
ἁγνείαν καὶ χηροσύνην ἐπαινεῖ καὶ γάμον σεμνὸν τιμᾷ καὶ δέχεται, 
πορνείαν δὲ καὶ μοιχείαν καὶ ἀσέλγειαν ἀπαγορεύει, ὅϑεν ἰδεῖν ἔστιν 

6 Act. 10, 14 — Act. 21, 108; vgl. Eusebius h. e. V 17,3; 8. 470, 14 Schwartz — 

10 Act. 11, 27f — 12f Act. 11,23 — 14 (I Tim. 4, 1) II Tim. 3, 1; vgl. die zu 

S. 220, 4 angeführte Stelle aus Tertulhan — 16 I Tim. 4,1 — 21ff vgl. haer. 

46, 2, 1 haer. 47, 1, 6ff 

U 

1 οἱ *] xai MU, [καὶ] Dind. 4 οὗτος U 8 φησίν <M | οὗτος] οὕτως 

τὸν ἄνδρα U 9 αὐτὸν xai ἀποίσουσιν < U 12 ἀληϑινοὺς U 17 (nvev- 

uacı) * 19 uiv <M | (λαμβάνουσιν) = 20 (toito) * | ἡμῖν beidemale 

U | τοὺς ὁμοίους ἡμῖν M 21 (ógAov) * | πλέοῦς U | τὸ] τοῦ U 28 oiz Ü 

24 ταῦτα] τὰ U | (Ta) * | τοῦ χυρίου] Χοιστοῦ M 
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τὸν χαραχτῆρα τῆς ἁγίας καϑολικῆς ἐκκλησίας καὶ τοὺς παραπεποιη- 
μένους τῶν ἄλλων τρόπους, (ὡς) καὶ τὸν δοκιμάσαντα ἀποδιδράσκειν 
ἀπὸ πάσης πλάνης xai σχολιᾶς 0000 καὶ τρίβου ἀνάντου διακειμένης. 
ἔφην γὰρ ἄνω ὡς ἀπὸ τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστόλου προείρηται καὶ 
πάλιν ἐρῶ, ὅτε ἀσφαλιζόμενος ἡμᾶς xai τὸν χαρακτῆρα τῆς ἁγίας 
ἐχκλησίας διαιρῶν ἀπὸ τῆς τῶν αἱρέσεων πλάνης ἔφη, ὡς τολμηρῶς 
τὰ ἐκ ϑεοῦ καλῶς τεταγμένα ἀπαγορεύοντες νομοϑετοῦσι, φήσας περὶ 

τῶν κωλυόντων γαμεῖν καὶ ἀπέχεσϑαι βρωμάτων. καὶ γὰρ συμμετρίᾳ 
τινὶ * ὁ ϑεὸς Λόγος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ φήσας »ϑέλεις τέλειος γενέ- 
σϑαι;«, συγγνωμονῶν τῇ τῶν ἀνθρώπων πλάσει καὶ ἀσϑενείᾳ χαίρει 
μὲν ἐπὶ τοῖς τὰ doxima τῆς ϑεοσεβείας δυνα μένοις ἐνδείκνυσϑιαι καὶ 
παρϑενίαν ἀσχεῖν αἱρουμένοις καὶ ἁγνείαν καὶ ἐγκράτειαν, τὴν δὲ 
μονογαμίαν τιμᾷ εἰ καὶ μάλιστα τὰ χαρίσματα τῆς ἱερωσύνης διὰ 
τῶν ἀπὸ μονογαμίας ἐγκρατευομένων καὶ τῶν iv παρϑενίᾳ διατε- 
λούντων τῷ κόσμῳ προδιδτύπου, Og καὶ οἱ αὐτοῦ ἀπόστολοι τὸν 
ἐκκλησιαστικὸν κανόνα τῆς ἱεροσύγης εὐτάκτως χαὶ ὁσίως διετάξαντο. 
εἰ δέ τις κατὰ ἀσϑένειαν ἐπιδεηϑ είη μετὰ τὴν τελευτὴν τῆς ἰδίας 
γαμετῆς συναφϑῆναι δευτέρῳ γάμῳ, οὐχ ἀπαγορεύει τοῦτο ὁ κανὼν 
τῆς ἀληϑείας, τουτέστιν τὸν μὴ | οντα ἱερέα. οὗτοι δὲ κωλύουσι 

xarà τὸ εἰρημένον »κωλυόντων γαμεῖν«" ἐκβάλλουσι γὰρ τὸν δευτέρῳ 
γάμῳ συναφϑέντα καὶ ἀναγκάζουσι μὴ δευτέρῳ γάμῳ συνάπτεσϑαι. 
ἡμεῖς δὲ οὐχ | ἀνάγκην ἐπιτιϑέαμεν, ἀλλὰ παραινοῦμεν μετὰ συμβου- 

9 Matth. 19, 21 — 15 vgl. Didaskalia I 2, 2; 8. 34,1 Funk (S. 14, 101 Flem- 

ming-Achelis) — 19ff vgl. Apollonius bei Eusebius V 18,2; S. 472, 19. Schwartz 

οὗτός ἐστιν ὁ διδάξας λύσεις γάμων "Tertullian de pudic. 1; S. 229, 1ff Reiffer- 

scheid nobis . . . mec secundas qwidem post fidem nuptias permittitur nosse ... 

ideo durissime mos infamantes (lies: nos infamant (quod sequent)es) paracletum 

disciplinae enormitate digamos foris sistimus de monogamia 1 «num matrimonvum 

novimus sicut unum deum 14 nova prophetia (sc. abstulit) secundum matrimonvum 

adv. Marc. 129 Hieronymus ep. 41, 3, 1; S. 313, 10f el in tantum scelerata. putant 

iterata, coniugia ut quicunque hoc fecerit adulter habeatur. — 20 1 Tim. 4,8 

b 

2 (oc) * | δοκιμασϑέντα U; δοκιμάσαντα + (δύνασθαι) ὃ ἢ 3 ἀνάντου 

διαχειμένης  ἀνάντη διαχειμένης U ἀντιδιαχειμένης Μ 4 ἀπὸ] ἐχ M. | ἁγίου Ὁ 

8 τῶν] τινῶν U 9 * (yoousvoc) * 10 sbyvouovov M. 11 xal — U 

14 ἐγχρατευσαμένων Ὁ 15 τῷ χόσμῳ Ἢ κοσμήσας MU | προετύπου U 

181 hinter τοῦτο (Z. 18) ist vielleicht {ποιῆσαι einzuschieben; ἀπαγορείειν τινά 

τι ist auch in dieser nachlässigen Anknüpfung schwer erträglich 

D436 

ex 
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λίας ἀγαϑῆς προτρεπόμενοι τὸν δυνάμενον, οὐκ ἀνάγχην de ἐπιτι- 
ϑέαμεν τῷ μὴ δυναμένῳ, ἀλλὰ οὐδὲ ἐχβάλλομεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς Long. 
ὁ γὰρ ἅγιος λόγος πάντῃ ἐκήρυξε τὴν ἀσϑένειαν τῶν ἀσϑενούντων 

βαστάζειν, ὡς χαὶ ὁ ἅγιος ἀπόστολος eo c εὐρεϑήσεται λέγων καὶ 

ἐλέγχων τοὺς τοιούτους * μὴ ὄντας τοῦ αὐτοῦ χαρίσματος ὅτι »νεο)- 
τέρας χήρας παραιτοῦ᾽ μετὰ γὰρ τὸ καταστρηνιάσαι τοῦ Χριστοῦ 
γαμεῖν ϑέλουσιν, ἔχουσαι τὸ χρίμα, ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠϑέτη- 

σαν«. αἱ γὰρ ἐπαγγειλάμεναι xol ἀϑετήσασαι ἔχουσι χρίμα, αἱ δὲ μὴ 

ἐπαγγειλάμεναι, ἀλλὰ συναφϑεῖσαι di ἀσϑένειαν χρίμα οὐχ ἕξουσιν. 

εἰ δὲ χρίμα ἔμελλον ἔχειν, πῶς ἔλεγε »γαμείτωσαν, οἰχοδεσποτείτω- 
σαν; « | 

10. Πᾶς τοίνυν προφητεύων παραχολουϑῶν εὐρίσχεται, κἂν TE 
ἐν τῇ παλαιᾷ διαϑήκῃ κἂν τε ἐν τῇ χαινῇ, ὡς καὶ ὃ ἅγιος Ἰωάννης 
ἐν τῇ Αἀποχαλύψει ἔλεγε »rade ἀπεχάλυψε κύριος τοῖς αὐτοῦ δούλοις 
διὰ τοῦ δούλου αὐτοῦ Ἰωάννους καί »τάδε λέγει χύριος«. ὃ ταῦτα 

* »rade λέγει κύριος« καί »0Qaotc ἣν eiden«. ὃ δὲ Μοντανὸς οὗτος 
ὁ αὐχῶν ξαυτὸν εἶναι προφήτην καὶ πλανήσας τοὺς Ox αὐτοῦ πεπλα- 
νημέγους ἀσύστατα κατὰ τῆς ϑείας γραφῆς διηγεῖται. λέγει γὰρ ἐν 
τῇ ξαυτοῦ λεγομένῃ προφητείᾳ »τί λέγεις τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον σῳζό- 

μενον; λάμψει γὰρ (φησίν) ὁ δίχαιος ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἑκατονταπλασίονα, 
οἱ δὲ μικροὶ ἐν ὑμῖν σῳζόμενοι λάμψουσιν ἑκατονταπλασίονα ὑπὲρ τὴν 

3 vgl. Róm. 14,1} — 6 I Tim. 5,11f; dazu Tertulhan de monog. 15 — 

13f Apoc. 1, 1 — 191 über Sammlungen der montanistischen Orakel vgl. Zahn 

Gesch. d. neutest. Kan. I 1, δὲ — 21f vgl. Matth. 13,43 Daniel 12, 3; dazu den 

Anonymus bei Eusebius V 16, 9; S. 464, 3ff τοὺς μὲν χαίροντας καὶ χαυνωμένους 

ἐπ᾿ αὐτῷ (sc. über Montanus), μαχαρίζοντος τοῦ πνεύματος xal διὰ τοῦ μεγέϑους 

τῶν ἐπαγγελμάτων ἐχφυσιοῦντος und Tertullians Schrift de spe fideliwm adv. Marc. 

III 24 

1j 

2 ἀλλὰ < U | οὐδὲ ἢ οὐ MU — 98 πάντῃ] navi U 4. εὐϑὺο] xoi αὖ- 

tóc U 5 * etwa (rovc ἐχβάλλοντας τοὺς) * Tao U 8 ἔχουσαι M 

9 ἀπαγγειλάμενοι U | οὐκ ἔχουσιν U 10 εἰ δὲ + xal U 12 πᾶς] πῶς U 

14 ξαυτοῦ M. 15 zei] hes ὁμοίως to? * 16 δὲ — U | iov] ΞΕ U 

17 x» ergänze etwa (tà αὐτὰ λέγει τοῖς τῆς παλαιᾶς διαϑήχης προφήταις τοῖς 

λέγουσιν» *, vgl. 5. 223, 1605 | nach ἣν εἶδεν noch einmal geschrieben xai τὸ τάδε 

λέγει χύριος M 19 χατὰ τὰς ϑείας γραφὰς U 21 φησὶν hinter ὁ δίχαιος U 

22 ὑμῖν) ἡμῖν * 
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σελήνηνς. ὁ δὲ κύριος ἐλέγχει τὸν τοιοῦτον, ὁ ἔχων τὴν ἐξουσίαν 
χαρίσασϑαι τὸ λάμπειν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων καὶ φαιδρύνας τὸ 
πρόσωπον τοῦ ωυσέως καὶ μεταβάλλων τοὺς ἁγίους αὐτοῦ ἐν τῇ 

μελλούσῃ ἀναστάσει τῶν σωμάτων, τοὺς σπειρομένους ἐν ἀτιμίᾳ καὶ 

ἐγειρομένους ὃν δόξῃ. οὐκ ἄλλα σώματα παρὰ τὰ ὄντα, ἀλλὰ αὐτὰ 

τὰ Orco ἐγειρόμενα ὅλα, λαμβάνοντα δὲ ddtav παρ᾽ αὐτοῦ μετὰ (τὴ») 

ἀνάστασιν» παρὰ τοῦ τὴν δόξαν ἀφϑόνως παρέχοντος τοῖς ἑαυτοῦ 
ἁγίοις, ἐπειδὴ ἔχει τὴν ἐξουσίαν δοῦναι καὶ χαρίσασϑαι Oc ϑεὸς xai 

κύριος. ἔχων δὲ τοῦ χαρίσασϑαι (ἐξουσίαν) οὐχ ἐπηγγείλατο κατὰ 
τὸν Movravov, ἀλλὰ φησι | »λάμψει ὑμῶν τὰ πρόσωπα Oc ὁ ἥλιοςκ«. 
εἰ τοίνυν ὁ ἔχων τὴν ἐξουσίαν καὶ ἀληϑῶς ὑπάρχων δεσπότης καὶ 
κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς ὃ ἥλιος λέγει τὰ πρόσωπα τῶν 
δικαίων λάμψειν, πῶς ὁ Movravos ἐπαγγέλλεται περισσότερον ixa- 

τονταπλασίογνα; εἰ μὴ ἄρα ὅμοιος εἴη ἐκείνῳ τῷ ἐπαγγειλαμένῳ τοῖς 
περὶ τὸν Adau ὅτι ἔσεσϑε ὡς ϑεοὶ [φήσαντι] καὶ ἀπὸ τῆς ὑπαρχού- 
σης αὐτοῖς δόξης καὶ παραδείσου τρυφῆς παρασχευάσαντι αὐτοῖς τὴν 
ἐχβολὴν γενέσϑαι καὶ εἰς φϑορὰν ϑανάτου χατεγεχϑῆγαι. 

11. Ἔτι δὲ προστίϑησιν ὁ αὐτὸς Μοντανὸς οὕτως λέγων »ἐγὼ 
χύριος ὃ ϑεὸς 6 παντοχράτωρ χαταγινόμενος ἐν ἀνθρώπῳκ«. ἄρα γοῦν 
καλῶς ἡμᾶς 7 ϑεία γραφὴ | ἐπασφαλίζεται καὶ ἡ ἀχολουϑία τῆς τοῦ 
ἁγίου πνεύματος διδασκαλίας, νουϑετοῖσα ἡμᾶς, ἵνα γινώσχωμεν ποῖά 
ἐστε τὰ μιμηλὰ τοῦ ἀλλοτρίου πνεύματος καὶ τὰ ἀντίϑετα πρὸς τὴν 

2f vgl. Ex. 34,29 — 4f vgl.I κου. 15,43 --- 10 vgl. Matth. 13, 43 — 15 vgl. 

Gen.3,5 — 18 vergróbert bei Didymus de trin. III 4, 1; Migne 39, 984 B ἐγώ εἰμι ὃ 

πατὴρ χαὶ ὃ υἱὸς xal ὃ παράχλητος dial. orth. οὗ Mont. Ficker ZKG XXVI 452, 13 

(Movravóc) λέγει" ἐγώ εἰμι ὃ πατὴρ καὶ ἐγώ εἰμι ὁ υἱὸς xol ἐγὼ ὁ παράκλητος; 

richtiger Hieronymus ep. 41,4; 8.314, 15} Hilberg deum ... ad extremum per 

spiritum sanctum in Montanum, Priscam et Maximillam ... descendisse. Zur Sache 

vgl. Celsus bei Origenes c. Cels. VII 9; II 161, 6ff Kötschau πρόχειρον δ᾽ Exdoro 

χαὶ σύνηϑες εἰπεῖν" ἐγὼ ὁ ϑεός εἰμι ἢ ϑεοῦ παῖς ἢ πνεῦμα $elov. ἥχω de ἤδη 

γὰρ ὃ κόσμος ἀπόλλυται 

iy 

3 μεταβαλὼν U 3f αὐτοῦ ἐν τῇ μελλούσῃ ἀναστάσει ἔν τῆ ἁγία 

αὐτοῦ ἀναστάσει M.U 4 vor ἀτιμίᾳ + vij U 6 (τὴν) * 7 αὐτοῦ 

9. (ἐξουσίαν) Pet. 10 zov < U 183 0 « U | msgutócegov U 

14 εἴη] eL U 15 [φήσαντι] *] φήσαντι U φήσας M 16 παρασχευνάσαντος M. 

18 otro U 19 γοῦν] oov U 90f ἡ ἀκχόλουϑος τοῦ &y. nv. διδασχαλία Ὁ 

21 γινώσχομεν, o aus ὦ U 

4 

ex 

6 

030 P 419 
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ἀλήϑειαν. ὅτε γὰρ εὐϑὺς τοῦτο εἶπε Μοντανός, ὑπόνοιαν ἡμῖν 
δέδωκεν ἀναμνησϑῆναι τὰ ὑπὸ τοῦ κυρίου εἰρημένα. οὕτως γάρ 
φησιν ὃ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ »ἐγὼ ἦλϑον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
πατρός μου, καὶ οὐχ ἐδέξασϑέ με. ἄλλος ἐλεύσεται ἐπὶ τῷ ἰδίῳ 
ὀνόματι, καὶ δέξονται τὸν τοιοῦτονκ. ἀσύμφωνος τοίνυν παντάπασιν 
ὁ τοιοῦτος τῶν ϑείων γραφῶν ηὐρέϑη, ὡς παντί τῳ σαφὲς εἴη [τῷ] 
νουνεχῶς ἐντυγχάγνοντι. εἰ τοίνυν ἀσύμφωνος ὑπάρχει, ἀλλότριός 
ἐστι τῆς ἁγίας χαϑολικῆς ἐχκλησίας (αὐτὸς) καὶ ἢ κατ᾿ αὐτὸν αὐχοῦσα 
αἵρεσις προφήτας ἔχειν καὶ χαρίσματα, ἃ μὴ εἴληφεν, ἀλλὰ ἐκ τούτων 

ἀπέστη. τίς τοίνυν τολμήσεις παραχολουϑῶν τούτους προφήτας 

καλεῖν xol μὴ μᾶλλον πλάνους εἶναι (φήσειεν) τοὺς τοιούτους; Χρι- 
στὸς γὰρ ἡμᾶς ἐδίδαξε λέγων ὅτι »τὸ πνεῦμα τὸ παράκλητον ἀπο- 
στέλλω UUiv« xci τὰ σημεῖα διδοὺς ἔλεγεν ὅτι »ἐκεῖνός μὲ δοξάσεις 
ὡς τὰ ἀληϑῆ ἔστιν ἰδεῖν ὅτι οἱ ἀγιοι ἀπόστολοι τὸ παράκλητον 
πνεῦμα λαβόντες κύριον ἐδόξασαν, οὗτος δὲ ὁ Movravóc ἑαυτὸν 
δοξάζει" ὁ κύριος τὸν πατέρα αὐτοῦ ἐδόξασε καὶ ὁ κύριος πάλιν [ὁ] 
Χριστὸς τὸ πνεῦμα ἐδόξασε, λέγων αὐτὸ πνεῦμα ἀληϑείας, Μοντανὸς 
δὲ ξαυτὸν δοξάζει μόνον καὶ λέγει εἶναι πατέρα παντοχράτορα καὶ 
τὸ ἐν αὐτῷ ἐνοικῆσαν *, ἵνα πανταχόϑεν δειχϑῇ οὐχ αὐτὸς ὧν οὐδὲ 
ὑπ᾿ ἐκείνου ἀπεσταλμένος οὐδὲ παρ᾽ αὐτοῦ λαμβάνων. »ἐν τῷ γὰρ 
χυρίῳ ηὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς ϑεότητος κατοικῆσαι σωματι- 
κῶςς« | χαί νἀπὸ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ πάντες οἱ προφῆται εἰλή- 
paoı< χατὰ τὸν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου λόγον. xci ὅρα πῶς πάντες oi 
παλαιοὶ Χριστὸν κατήγγελλον καὶ οἱ μετέπειτα Χριστὸν ἐδόξασαν 

καὶ αὐτὸν ὡμολόγησαν, Movravos δὲ | εἰσέφρησεν ἑαυτὸν τινὰ λέγων, 

ὅπως δειχϑῇ ὅτι οὐτε αὐτὸς ἔστιν οὔτε ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀπέσταλται οὔτε 
παρ᾽ αὐτοῦ τι εἴληφεν. | 

3 Joh. 5, 43 — 12 vgl. Joh. 16, 7 — 13 Joh. 16, 14 — 17 vgl. Joh. 16, 12 — 

90 Kol. 2, 9 — 22 Joh. 1, 16 

U 

9 otro U Auov<M | vor ἄλλος - ἐὰν M 6 zo] τὸ U 1 

ἔστι U Mix 8 ἁγίας <M | (αὐτὸς) Jül. 11 πλάνης M | (φήσειεν) * 

13 τὰ σημεῖα) lies τὸ σημεῖον Ὁ * 14 τἀληϑῆ M 15 χύριον] Χριστὸν U | 

οὗτος) αὐτὸ M 16 δῖα ? —— M | [6] * 17 ἐδόξαζε M 18 λέγει + 

(Eavrov)? * 19 τὸ < U | ἐνοιχῆσαι U | * etwa {πνεῦμα πλάνον εἶναι τὸν 

παράχλητον) * 20 ἐν yàg vp U 91 εὐδόχησε M 23 ὁρᾶς U 26 ovre! 

«M [| αὐτὸς *, vgl. Z. 19] οὗτος M « U 9 ees 

e 

ὧτ 
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Εἴτα πάλιν φησὶ τὸ ἐλεεινὸν ἀνθϑρωχπάριον Μοντανὸς ὅτι ν»οὔτε 

ἄγγελος οὔτε πρέσβυς, ἀλλ᾽ ἐγὼ χύριος ὁ ϑεὸς πατὴρ NAYOVe. ταῦτα 

δὲ λέγων φωραϑήσεται ἀλλότριος ὦν, Χριστὸν μὴ δοξάζων, ὃν πᾶν 
χάρισμα ἐχκλησιαστιχὸν ἐν ἐκκλησίᾳ τῇ ἁγίᾳ δοϑὲν ἐν ἀληϑείᾳ ἐδό- 
ξασεν. εὐρεϑήσεται γὰρ ἐχτὸς εἶναι σώματος ἐκκλησίας καὶ κεφαλῆς 

τοῦ σύμπαντος καὶ "μὴ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ ἡδπερ πᾶν τὸ σῶμα 
συναρμολογούμενον αὔξεις κατὰ τὸ γεγραμμένον. ὃ γὰρ κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστὸς υἱὸν ἑαυτὸν ἔδειξεν, ὄντως ὧν υἱὸς ἐν ἀληϑείᾳ, 

Μοντανὸς δ᾽ ξαυτὸν χαὶ πατέρα λέγει. 
12. Πῶς τοίνυν, ὦ Φρύγες ἡμῖν πάλιν ἐπαναστάντες πολέμιοι 

xal μεμορφοωμένοι εἰς Χριστιανικὴν ἐπίκλησιν, βαρβάρων δὲ ἐπανῃρη- 
μένοι μάχην καὶ τῶν Τρῴων καὶ Φρυγῶν μιμούμενοι τὸ πολέμιον, 
πῶς πεισϑῶμεν ὑμῖν λέγουσι διὰ χαρίσματα ἀφεστάναι τῆς ἐκκλησίας; 

οὐχέτι γὰρ χαρίσματα ein τὰ ἀλλότρια χαρισμάτων ὄντα καὶ παρὰ 

τὸν χαραχτῆρα τὸν ὑπὸ κυρίου ὑπισχνούμενον, ὡς οἱ καϑ' ὑμᾶς προ- 
φῆται λέγουσιν. εἰσάγετε δὲ ἡμῖν πάλιν καὶ Μαξίμιλλαν" καὶ γὰρ 

καὶ τὰ ὀνόματα ὑμῶν διηλλαγμένα καὶ φοβερώτατα καὶ οὔτε προοσ- 

ηνἕς tL χαὶ γλυχύτατον ἔχοντα, ἀλλὰ ἀγριόν τι χκαὶ βαρβαρικόν. 
εὐϑὺς γὰρ αὕτη ἡ Μαξίμιλλα ἡ παρὰ τοῖς τοιούτοις χατὰ Φρύγας 

οὕτω καλουμένοις --- ἀκούσατε, ὦ παῖδες Χριστοῦ, τί λέγει" »ἐμοῦ μὴ 
ἀχούσητε, ἀλλὰ Χριστοῦ ἀχούσατεκ«. καὶ ἐν οἷς ἔδοξε Χριστὸν δοξά- 
ζειν πεπλάνηται. εἰ γὰρ nv τοῦ Χριστοῦ, ἔλεγεν ἂν κατὰ τοὺς ἁγίους 
ἀποστόλους ὡς ἕχαστος (αὐτῶν) λέγει, Πέτρος μὲν πρῶτος λέγων 
ὅτι »ἡμεῖς παρ᾽ αὐτοῦ ἠχούσαμενε xol αὐτοῦ τοῦ κυρίου λέγοντος 

»0 ὑμῶν &xovor ἐμοῦ ἀκούεις καὶ τοῦ Παύλου λέγοντος »μιμηταί | 

10 

12,1 

r9 

Qu 

D 410 

μου γίνεσϑε, καϑὼς κἀγὼ Χριστοῦς. avın ὁὲ ἀληϑεύει ψφευδομένη, 6 

καὶ μὴ βουλομένη. | καλῶς γὰρ λέγει φάσχουσα μὴ αὐτῆς ἀκούειν, P414 
> x - , 3 \ 2 ’ , 2 [uo 

ἀλλα Χριστοῦ. πολλαχις γὰρ τὰ ἀχαϑαρτα πνευματα ἀναγχαζεται 

1 vgl. Jes. 63,9; Tertullian adv. Mare. IV 22 bezieht die Stelle auf Christus 

— 6 Col. 2,19 — 13 vgl. Tertullian adv. Prax. 1 e£ nos quidem postea agnitio 

paracleti atque defensio disiunzüt a psychicis — 20 vgl. Luk. 10,16 — 21 vgl. 

Act. 4, 20 II Petr. 1, 18 — 25 Luk. 10, 16 — I Kor. 11,1 

U 

9 ἀλλὰ ὃ ó8 — M 5 éxxAgoia M. | χεφαλῆ M 8 viov < U 

9 αὐτὸν M 15 ὑπισχνούμενον *| ὑπισχνούμενα MU; vielleicht noch besser 

ὑπισχνούζμενον γεγενη)μένα * 16 de U 17 xci! <M 18 u! <U 

19 αὐτὴ M | χατὰ φρύγα M 20 χαλουμένη M 28 (αὐτῶν * 37 γὰρ *] 

- ΜΝ δὲ Ὁ | μὴ αὐτῆς ἀχοίειν < U 
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ἑαυτὰ καϑαιρεῖν, (ὡς) οὐχ ὄντα τῆς ἀληϑείας, καὶ ὑποφαίνειν τὸν 
κύριον αὐτῶν, ϑέλοντα καὶ μὴ ϑέλοντα, δι ἀνάγκην" Oc 7j παιδίσκη 
ἢ ἔχουσα πνεῦμα Πύϑωνος ἔλεγεν »οὗτοι οἱ ἄνϑρωποι τοῦ ϑεοῦ 

δοῦλοι τοῦ ὑψίστου cloí«, καὶ τό »τί ἦλϑες πρὸ καιροῦ βασανίσαι 

ἡμᾶς; οἴδαμέν σε τίς εἶ, 6 ἅγιος τοῦ ϑεοῦς, οὕτως καὶ αὕτη avayxa- 
ζομένη ἔλεγεν αὖ ὑτῆς μὴ ἀκούειν ἀλλὰ Köroron, πῶς οὐν τοῦτο 
οἱ παρ᾽ αὐτῆς AXNX0OTES καὶ αὐτῇ πεπιστευχότες βούλονται αὑτῆς 
ἀκούειν, παρ᾽ αὐτῆς μαϑόντες μὴ αὐτῆς ἀκούειν ἀλλὰ κυρίου; καὶ 
γὰρ ἀληϑῶς ἐπίγεια φϑεγγομένης αὐτῆς, εἰ παρῆν αὑτοῖς σύνεσις, 
οὐχ ἔδει αὐτὴν ἀκούεσθαι. καὶ μὴ λέγε ὅτι παρηχολούϑει. | οὐ 
γὰρ παραχολουϑοῦντός ἐστιν τὸ διδάσκειν xal ξαυτὸν ἀνατρέπειν. 
εἰ γὰρ ὅλως λέγει »μὴ ἀκούετέ μους, ποῖον ἢν τὸ πνεῦμα τὸ λαλοῦν 
ἐν αὐτῇ; εἰ γὰρ αὐτὴ ἔλεγεν ἢ ἄνϑρωπος, ἄρα οὐχ ἦν ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ. ἡ γὰρ λέγουσα » μὴ ἀκούετέ μους δῆλον ὅτι. τὸ ἀνϑρώπινον 

ἔλεγε καὶ 00% jv ἐν πνεύματι ἁγίῳ. εἰ δὲ μὴ 0000 ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ ἄνωϑεν, οὐσα δὲ τοῦ ἀνϑροπίνου φρονήματος, οὐδὲν ἐγίνωσκε 

καὶ οὐχ ῃν ἄρα προφῆτις, μὴ ἔχουσα πνεῦμα ἅγιον, ἀλλὰ ἀνϑρωπίνῳ 
φρονήματι ἐλάλει καὶ ἐφϑέγγετο. εἰ δὲ πνεύματι ἁγίῳ ἐλάλει καὶ 

ἐπροφήτευε, ποῖον ἢ» ἄρα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ λέγον »ἐμοῦ μὴ 
ἀκούετε;« καὶ πολλή ἐστι τῆς ἀπάτης ἡ τύφλωσις καὶ μέγας ἐστὶν 

ὁ τοῦ ϑεοῦ λόγος, ὁ κατὰ πάντα τρόπον ἡμᾶς συνετίζων εἰς τὸ 
εἰδέναι ἡμᾶς ποῖα τὰ ἐκ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λελαλημένα, πῆ 
μὲν ἐκ προσώπου πατρός, πῆ δὲ éx προσώπου τοῦ υἱοῦ, πῆ δὲ ἐκ 
προσώπου τοῦ ἁγίου πνεύματος. καὶ εἰ τὸ ἐν Μαξιμίλλῃ πνεῦμα 
(πνεῦμα) ἅγιον ἣν, 60x ἀπηγόρευε τὰ ἴδια δήματα᾽ »ἕν γάρ ἐστι τὸ 
ἅγιον πνεῦμα, τὸ | διαιροῦν ἑκάστῳ ὡς βούλεται«. εἰ δὲ ἔχει ἐξουσίαν 
διαιρεῖν ὡς βούλεται, λέγεται δὲ πνεῦμα γνώσεως καὶ πνεῦμα εὐσε- 
βείας καὶ λέγεται πνεῦμα Χριστοῦ [εἶναι] καὶ πνεῦμα πατρός, τὸ ἐκ 

9 vgl. 5. 251,12 — ὃ Act. 16, 168} — 4 Matth. 8, 29 — 25 I Kor. 12, 11 — 

27 Jes. 11, 2 — 98 Röm. 8,9 — Joh. 15, 26 

U 

IS) = 4 δοῦλοι < M 5 οὕτως ὡς MU ἃ avıis?-+ οὐχ M 

S παρ᾽ αὐτῆς μαϑόντες--ἀχούεινΣ <M 9 ἐπίγεια <M | αὐτοῖς] αὐτῆς M 

18 yàg] c M | 7 Pet]; MU 14 ὅτι — M 15f εἰ δὲ--- ἁγίῳ — M 

15 &* 7 U 16 φρονήματος + (ἐλάλει ὃ * — 17 μὴ &yovoa — M. 19 ἐπροε- 

φήτευεν M | ποῖον ἄρα ἦν 20 πολλῆς M ds ἡμᾶς ἘΠ. 99uob-—H 

94 τοῦ <U 98 (πνεῦμα) * 9658 τὸ ἅγιον] τὸ αὐτὸ ἅγιον U 26f εἰ δὲ 

ἔχει---ς βούλεται < U 97. γνώσεως xal πνεῦμα < U 28 χαὶ λέγεται] 
* λέγεται δὲ M | εἶναι vor πνεῦμα Χριστοῦ U | [εἶναι] * 98f πατρὸς τὸ ἐκ 

τοῦ πατρὸς] παρὰ πατρὸς U 

9 034 

10 

11 
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τοῦ πατρὸς ἐχπορευόμενον καὶ τοῦ υἱοῦ λαμβάνον, οὐκ ἀλλότριον 
πατρὸς καὶ υἱοῦ ον, ἄρα οὐκ ἔλεγε »μὴ ἀκούετέ uov«. τὰ γὰρ Χρι- 
στοῦ τὸ πνεῦμα ἐλάλει καὶ ὁ Χριστὸς τὸ πνεῦμα ἀποστέλλει καὶ ἐν 
πνεύματι ἁγίῳ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, καὶ ὃ υἱὸς τὰ τοῦ πατρὸς λέγει 
καὶ ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς vOv | κόσμον, ἵνα 
γινώσχωσιν αὐτὸν καὶ δοξάσωσι, καϑὼς δοξάζουσι τὸν πατέρα. 
καὶ διέπεσε χατὰ πάντα τρόπον ἡ τῶν ἀπαλλοτριούντων ἑαυτοὺς 
διάνοια ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀκολουϑίας. 

13. Φάσχει δὲ πάλιν ἢ αὐτὴ Μαξίμιλλα, ἡ τῆς παρακολουϑίας 
γνῶσις καὶ διδασκαλία, ἵνα καὶ χλευαστικῶς εἴπω, Ott »ἀπέστειλέ ps 

χύριος τούτου τοῦ πόνου χαὶ τῆς συνϑήχης x«i τῆς ἐπαγγελίας αἱρετιστὴν 
μηνυτὴν ἑρμηνευτήν, Ἰναγχασμένον, ϑέλοντα χαὶ μὴ ϑέλοντα, τ 

γνῶσιν ὑεοῦς. σκοπήσωμεν 00r τῆς ἡμῶν ζωῆς τὴν εὐσταϑῆ βάσιν χαὶ 

τὴν ὁδὸν τοῦ φωτός, ὦ ἀγαπητοί, καὶ μὴ σφαλῶμεν διὰ τῶν λόγων 

τοῦ di ἐναντίας καὶ τοῦ βοσκήματος τοῦ ἀλλοτρίου πνεύματος. ὅρα 
γὰρ ἐνταῦϑα τὸν οὕτω λαλήσαντα, ἠναγκασμένον ξαυτὸν ἀποφήναντα, 
οὐχ ἑχουσίᾳ γνώμῃ. ὁ δὲ κύριος ἡμῶν οὐχ ἄκων ἦλϑεν εἰς τὸν 

1 vgl. Joh. 10, 14 — 3 Joh. 15, 26 — 3f Matth. 12, 28 — 4 vgl. Joh. 8, 26 

Joh. 17, 18 — 5f vgl. Joh. 17, 3 — 11 zu πόνος vgl. Tertullian de monog. 2 

ergo, inquwis, hac argumentatione quidvis novum et onerosum paracleto adscribi 

poterat ... fidem. dicente pro eis integritate praedicationis . . . licet onerosis, quaa 

nec munc sustinentur;, zu συνϑήχη vgl. Tertulhan de virg. vel. 1 4wstétam ... 

primo fuit in rudimentis ... dehinc per legem. et prophetas promovit in infanham, 

dehinc per evangelium. efferbuit in iuwventutem, nune per paracletum componitur in 

maturitatem. de exhort. cast. 6 de monog.2.14; zu ἐπαγγελία vgl. den Anony- 

mus bei Eusebius V 10,9; S. 464,3 τοὺς μὲν χαίροντας xal yavvovuévovo En αὐτῷ 

(sc. über Montanus), μαχαρίζοντος τοῦ πνεύματος x«l διὰ τοῦ μεγέϑους τῶν 

ἐπαγγελμάτων ἐχφυσιοῦντος 

υ 

4 υἱὸς *] χύριος MU | τοῦ — M 6 γινώσχουσιν M | δοξάσωσι] δοξά- 

Cove. M. δοξάσουσι Ὁ 10 γνῶσις hinter διδασκαλίας ) Ὁ; γνῶσζτλις xal 

διδασχαλίας Jül. | zei? <U 11 τ. ἐπαγγελίας x. τ. συνϑήχης Ὁ 19 μηνυ- 

στὴν M | unten S. 298, 13f schreibt Epiphanius, wie wenn er gelesen hätte ϑέλον- 

τας xal μὴ ϑέλοντας; wohl Flüchtigkeitsversehen. Die Prophetin spricht von 

sich im Masc. wie S. 222,1 | γνωϑεῖν] μαϑεῖν U. Das dem Zusammenhang 

genau entsprechende, aber in seiner Bildung höchst ungewöhnliche γνωϑεῖν wage 

ich nieht zu ändern. Verständlicher wäre γνω(σ)τεῖν; das 9 scheint jedoch durch 

die Verballhornung in μαϑεῖν geschützt. Sachlich richtig umschreibt Epiph. das 

Wort S. 2388, 16 mit διδάσχεν 15 vobv!] τῶν τοῦ U 17 ovy] oix M. 
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2398 Epiphanius 

’ I on 3 2 ’ ς a) \ > ’ > 1 u x 

χοῦμον οὐδὲ μετὰ ἀναγχῆς UNO πατρὸς ἀπεοταλη, ἀλλα Cua σὺν 
M \ \ C 

πατρὶ ἔχων τὸ ϑέλειν xoi σὺν ἀγίῳ πνεύματι τὸ παρέχειν" xai oc 
[C \ 3 2 2 , 

αὐτὸς aua σὺν πατρὶ τὸ ϑέλειν ἔχει xal τὸ οὐχὶ μετὰ ἀνάγχης xci 
τὴν χάριν πᾶσι διδόναι, ἀλλὰ di ὑπερβολὴν φιλαν]ϑρωπίας, οὕτω ὦ 

4 [4] > [4 Ἁ , , > 2 , 2 , 

καὶ ovg ἔχαλεσὲ μετὰ προαιρεσεῶς χεχλῆκεν, οὐκ ἀναγχὴν ἔπιβαλλων, 
\ , 9 - 

οὐ χλοιὸν ἐπιτιϑέμενος. φάσκχει γὰρ ὅτι »οἱ διψῶντες ἔλϑατε πρός 
Ä ’ , ) 

use xol πάλιν »εἴ τις ϑέλει ἔρχεσϑαι πρός με, ἀρνηϊσάσϑω ἕαυτὸν 
\ 2 , \ NS. Jf. \ DRENN , »! καὶ ἀχολουϑείτω uors xci δια Πσαίου vo avro φϑεγγοόμεγος ἔλεγεν 

[42 

»ἐὰν ϑέλητε καὶ εἰσακούσητέ μους xoi ὕστερον, ἵνα δείξῃ ὁ προφή- 
9 N ς * , N , 

της [τι] τίς ἐστιν ὁ λέγων, ἔφη »τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησε 
- C - \ , ὡς , 

vaUra«. καὶ ὁρᾷς κατὰ πάντα τρόπον τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον γράμμα 
’ > ’ , a \ 

τούτων διαφωνίαν καὶ τὴν ἀλλοίαν ὑποόνοιάν TE καὶ ὑπόληψιν παρὰ 
Ἁ - - , Y 2 , \ \ \ , \ 

τὴν τοῦ Heov πίστιν καὶ axoAovO(iav; καὶ γὰρ καὶ αξίμιλλα Tovs 
, \ N , 5! > , € x» > - - 

ϑέλοντας xoi un ϑέλοντας ElEYEv ἀναγχαζειν, oc καὶ ES αὐτοῦ TOU 
ς - r c ’ Dn \ = = 
ONTOV ψευσεται ἢ τοιαυτῆ. οὐτὲ yaQ ϑέλοντας ἐδίδαξε γνῶσιν ϑεοῦ 
a > » 5) GS PUR, ) = > 
ἢν οὐχ ηδει οὐδὲ τοὺς um ϑέλοντας ἠνάγκασεν. αὐτίχα (γοῦν) οὐ 

, ΟΣ - , »! ‚ra ἊΨ , > (^ - 
παντὲς οἱ ἐν τῷ xoouo οἴδασι τί ἔστιν ovoua Μαξιμίλλης οὐδὲ τῶν 

I = , \ ’ N \ , c 

αὑτῆς λόγων τὸ παραφϑεγμα. xci χατὰ πάντα τρόπον διέπεσεν ἢ 
’ 2 3 - - - > 

τουτῶν πεπλανημένη ἐπίνοια, οὐχ οὖσα τῆς τοῦ ϑεοῦ ἀληϑείας. | 
- x - , \ - 

14. Τιμῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι καὶ τοπον τινὰ ἔρημον ἐν τῇ Φρυγίᾳ, 

6 Joh. 7,37 — 7 Matth. 16, 24 — 9 Jes. 1, 19 — 10 Jes. 58, 14 — 20 vgl. 

unten haer. 49, 1, 3; dazu Apollonius bei Eusebius ἢ. e. V 18,2; 8. 472, 20 Schwartz ὁ 

Πέπουζαν xci Τύμιον Ἱερουσαλὴμ ὀνομάσας" πόλεις δ᾽ εἰσὶν αὗται μιχραὶ τῆς Φρυγίας 

ebda 18, 13; 8. 478, 11 ἐν Πεπούζοις προφητεύειν δὴ προσποιουμένης τῆς Μαξιμίλλης 

Cyrillus Hieros. cat. 16, 8; Migne 33, 929A Πέπουζαν μικρότατον χωμύδριον ἐν τῇ 

dovyla καταλαβὼν zul ψευδῶς Ἱερουσαλὴμ ὀνομάσας τοῦτο Filastrius haer. 49, 4; 

S. 26, 15 Pepuzam véllam suam, quae sic dicitur in Frigia, Hierusalem appellant, 

ubi Maximilla et Priscilla et ipse Montanus vitae tempus vanum et infructuosum 

habuisse dinoscuntur; dazu "Tertullian adv. Mare. III 24 nam et confitemur in 

terra nobis regnum. repromissum, sed ante caelum. sed aho statu, utpote post 

resurrectionem in mille annos in civitate divin? operis Hierusalem. caelo delata .. . 

constat enim ethnicis quoque testibus in Iudaea per dies quadraginta matutinis 

momentis civitatem. de caelo pependisse 

U 

1 ἀπὸ M 9: ὡς αἰτὸς ἢ ὡσαύτως U αὐτὸς (Ξ óc) Μ 3 πατρὶ + (xoi 

πνεύματι) ὃ * | τοῦ ϑέλειν M 9f xai τὴν] ταύτην τὴν U; [xai]? * 5 ἐπι- 

βάλλων] ἐπιχαλῶν Ὁ 9 ϑέλετε M | ἀχούσετε M 10 [ὅτι] * 13 zai? 

<M 18 τοὺς ϑέλοντας xoi μὴ 9éAovtac] vgl. zu S. 237,12 15 ψεύσηται M 

16 ww) *-— 17.0t « M 
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, , , 

Πέπουζαν ποτε καλουμένην πόλιν, νῦν δὲ ἠϑαφισμένην, καί φασιν 

ἐχεῖσϑξ κατιέναι τὴν ἄνωϑεν Ἱερουσαλήμ. ῦϑεν ἐκεῖ ἀπερχόμενοι 

μυστήρια τινα ἐπιτελοῦσιν ἐν τῷ τόπῳ καὶ ἁγιάζουσιν ζἑξαυτοῦς), ος 
’ x - 

ὑπολαμβάνουσιν. ἔστι γὰρ καὶ τὸ γένος ἐν τῇ Καππαδοχίᾳ καὶ Ta- 
^ = Ω 1 , c 

λατίᾳ xol ἐν τῇ προειρημένῃ Φρυγίᾳ, οϑὲν xava dovyac ἡ αἵρεσις 
E τς 3m AUN 3 2 L ST , à - 

καλεῖται" ἀλλα xai ὃν Κιλικίᾳ xai ev Κωνσταντινουπολει τὸ πλεῖστον. 
Ω \ - \ ” ’ 

Ive δὲ μηδὲν καταλείψωμεν τῶν πρὸς Ovoue ἑκαστης αἱρέσεως 
ὑφ᾽ ἡμῶν προδεδηλωμενῆς, καὶ περὶ τοῦ Ταυκοὐρουγιτῶν ὀνόματος 

αὖϑις ἐροῦμεν" ἔστι γὰρ τὸ ὄνομα τοῦτο ἢ ἐν αὐτῇ ταύτῃ ἂν τῇ 
μετ᾽ αὐτὴν τῶν Κυϊντιλλιανῶν καλουμένῃ ἀπ᾽ αὐτῶν γὰρ τούτων 
[4 - - » - Ἢ \ [2 

ὁρμᾶται καὶ τοῦτο TO ονομα. καλοῦνται δὲ διὰ τοιαύτην αἰτίαν 
, = A \ b 2 iJ , τὸ - 

Taoxoógovyirat TR0x0g παρ αὑτοῖς πασόσαλος καλεῖται, δροῦγγος δὲ 
M 2 3 , ^ 35. - - \ 

μυχτὴρ εἴτ᾽ οὐν ῥύγχος καλεῖται, καὶ ἀπὸ τοῦ τιϑέναι ἑαυτῶν τὸν 
, LY \ «- 5 γ} 

δάχτυλον τὸν λεγόμεϊνον Auyavóv ἐπὶ τὸν μυχτῆρα ἐν τῷ ευχεσϑαι, 
τῷ , , NS ’ b] [4 [4 ? 

δῆϑεν κατηφείας χαριν xoi ἐϑελοδικαιοσυνῆης, EXANINOAV vxo τινῶν 
T u e P — 

Ἰασχούδρουγῖται τουτέστιν πασσαλορυγχῖται. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ αἱρέσει 
ἫΝ τὰ - ^ I = - - Be - » ? 3 

7] ἐν τῇ συζυγῳ αὐτῆς τῇ τῶν Κυϊντιλλιανῶν εἴτ᾽ ovv Πρισκιλλια- 

1 das νῦν δὲ ἠδαφισμένην ist trotz Philostorgius IV 8; S. 02, 21 Bidez sach- 

lieh nicht zu beanstanden. Beachte die vorbeugende Bemerkung S. 211,15 ἔστιν 

δὲ xal ἄλλη Πέπουζα — 9f über eine montanistische Sonderfeier vgl. Tertullian 

de ieiunio 13 s? et (sta sollemnia quibus tunc praesens patrocinatus est sermo, mos 

quoque in diversis provincvis fungimur in speret invicem repraesentati, lex est 

sacramentt, auch Filastrius haer. 49,5; S. 26,17 dicunt ... eos de infantis sanguine 

in pascha miscere in suum sacrificium suisque dta. ubique emiltere pernicvosis et 

falsis satellitibus. — Pepuza ist wohl auch der Ort, wo die Gebeine des Montanus 

und seiner Genossinnen bis 550 verehrt wurden, vgl. Johannes von Ephesus (Revue 

de l'orient chretien II 459); jedenfalls war Pepuza der Mittelpunkt der montanisti- 

schen Hierarchie, vgl. Hieronymus ep. 41, 3, 2; S. 313, 18 Hilberg habent enim primos 

de Pepusa Phrygiae patriarchas — 11ff bei Filastrius Ascodrugitae (ebenso cod. 

Theod. XVI 5, 65; dagegen 5,10 Tascodrogitae), dazu die Erklärung haer. 75; 

S. 38, 21ff Marx ah sunt sterum Ascodrugitae in Galatia qui utrem inflantes 

ponunt et cooperiunt 4n. sua ecclesia et circumeunt eum insanientes potius et baechantes 

sicut ?llà pagan? Liberipatriani, insanis mentibus more gentiléwm. furentes, davon 

unterschieden die Passalorinchitae haer. (6; 8.39,17ff Marx qw dégétum impo- 

nentes 4m mares et ora sua et labia quas silentium. semper exercent 

U 

2 ἄνω M. 3 (Eavrovc) * 8 προδεδηλωμένης + {συντεινόντων Ὁ * 

10 Αυντιλλιανῶν M. 16 πασσαλορυχίται M. 17 αὐτῆς] ταύτης U | c? 

Klosterm.] τῆς MU | Κυντιλλιανῶν M 

ID 
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240 Epiphanius 

νῶν xci Πεπουζιανῶν καλουμένῃ, δεινὸν τι καὶ ἀϑέμιτον ἔργον φασὶ 
γίνεσθαι. παῖδα γὰρ κομιδῇ νήπιον ovra κατὰ ἑορτὴν τινα di ὅλου 
τοῦ σώματος καταχεντῶντες χαλχαῖς ῥαφίσι τὸ αἷμα αὐτοῦ προσπο- 
οίζονται ἑαυτοῖς, εἰς ἐπιτήδευσιν δῆϑεν ϑυσίας. 

15. "Aoxet δὲ mu uiv ἃ καὶ περὶ ταύτης εἰρήχαμεν, ὦ ἐπιπόϑητοι. 

xy) ̓ “ειλάμεϑα γὰρ ἀπὸ ἑκάστης. ns ἴσμεν αἱρέσεως μὴ φϑονῆσαι, 

ἀλλὰ | ὑποφῆναι. & τὲ di ἀκοῆς ἃ τε διὰ συγγραμμάτων, ἃ τε dr 
ἐγγράφων. καὶ ἃ τε ὑπό τινων ἀληϑῶς πιστωσαμένων τὴν ἡμῶν 
ἔννοιαν χατειλήφαμεν, ἵνα μηδέν τι περιττὸν ὧν Ye ἑγνῶμεν ποιησά- 
μενοι (uy) ὑπὸ συνείδησιν δόξωμεν εἶναι μὴ ὀρϑὰ xal αὐτοὶ ἐφευ- 
qure ue κατὰ ἀνϑρώπων λέγειν, ἀλλὰ ὑποπίπτοντες πάϑει Dy) καὶ 

αὐτοὶ ὑπέπεσαν, ἀλήϑειαν μὴ λέγοντες, ἀλλὰ κηρύττοντες ἃ μὴ ξωρά- 

χασιν οὐδὲ ἤχουσαν οὐδὲ παρὰ τῆς ἀληϑοῦς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου 

πνεύματος παρειλήφασιν ἀκχριβῶς δὲ πάντα Oc ἔφην διεξερχό- 
μενοι περὶ ἑχά στὴης αἱρέσεως, τὰ μὲν δεινὰ ἀποκαλύπτοντες εἰς διόρ- 
ϑωσιν τῶν παρεντυγχανόντοων καὶ διὰ τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀπὸ ϑείων 
λόγων καὶ ἐξ ὀρϑῶν λογισμῶν ποιούμενο: ἰατικὸν ὡς εἰπεῖν φάρμα- 
χον, κατὰ διττοὺς τρόπους χατασχευάζοντες ζαὐτὸ) ἐν κυρίῳ, τοῖς 
μὲν διερχομένοις εἰς τὸ ἀνασφῆλαι τῆς νόσου χαὶ τῆς τοσαύτης 
ἀλγηδόνος, τοῖς δὲ μηδὲ παρεμπεσοῦσί ποτε (sic) προχαταληπτικὸν 

9 vgl. Filastrius zu S. 239,2 Cyrillus Hieros. cat. 16, 18; Migne 33, 929A 

ἀϑλιώτατα παιδία γυναικῶν μικρὰ σφάττων zai καταχόπτων εἰς ἀϑέμιτον βρῶσιν 

προφάσει τῶν χαλουμένων παρ᾽ αὐτοῖς μυστηρίων Hieronymus ep. 41, 4, 1; 

S. 314, 6ff Hilberg praetermitto scelerata mysteria quae dicuntur de lactante puero et de 

victuro martyre confarrata Theodoret haeret. fab. III 2 περὶ δὲ τῶν μυστηρίων 

τινὲς μὲν ϑουλλοῦσί τινα, ἐχεῖνοι δὲ ov συνομολογοῖσιν, ἀλλὰ συχοφαντίαν τὴν 

χατηγορίαν χαλοῦσι und Prädestinatus c. 26 cetera quae dicuntur quasi incerta 

praetereo, de infantis sangwine eos accipere ... Tertullianus ... asserens falsa esse 

de sanguine infantis; dazu haer. 26, 5, 4ff; I 282, 21 — 6ff vgl. Panarion prooem. 

II 4; I 170, 198 

U 

1 χαὶ Πεπουζιανῶν <M 2 ὄντα - Ὁ 3 ῥαφίσι χαλκαῖς U 5 ταύ- 

της] αὐτῆς M. 6 ἧς ἴσμεν] τῆς μὲν U | φϑονέσαι U Türe 1 ee U | ἅτε 

διὰ συγγραμμάτων <U | δι] ὑπὸ IJu<M| ye Óh. rs MU 9f noın- 

σάμενος M 10 (un) ἢ 11 χατὰ] καὶ τὰ M. | ᾧ] ὡς M 13 ἀληϑοῦς *] 

ἀληθῶς MU 14f διεξερχόμενος M. 15 τὸ μὲν δεινὸν U 16 τῆς] τῶν M 

18 (αὐτὸν * 19 ἀνασφᾶλαι U 290 τοῖς δὲ] τοὺς δὲ M. | μηδὲ παρεμπεσοῦσί 

ποτε] μήποτε παρεμπεσοῦσι M. | (εἰς) * 
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Panarion haer. 48, 14, 5 — 49, 1, 2 (Kataphryger u. Quintillianer) 241 

ὡς εἰπεῖν [τὸ] βοήϑημα, τοῦ τῆς ἀληϑείας φαρμάκου μεταδιδόντες 5 
τοῖς συνετοῖς μαϑηταὶ καὶ αὐτοὶ κληϑῶμεν τῶν τοῦ κυρίου μαϑητῶν 
xci αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος, βοηϑοῦ ὑπάρχοντος σωμάτων καὶ ψυχῶν. Ὁ 444 

ὡς δὲ καὶ τὴν ἐνταῦϑα ἱχανῶς ἔχειν ἡγησάμενοι περὶ ταύτης 6 
τῆς αἱρέσεως ἐργασίαν σὺν δυνάμει Χριστοῦ ἐπὶ τὰς ἑξῆς προβῆναι 
ἑαυτοὺς ἐπιδῶμεν, τὸν μὲν ἰὸν xci τὰ ἀγκιστροειδῇ τῶν ὀδόντων 
αὐτῆς φάρμακα ἐν τῷ τῆς ἀληϑείας τοῦ σταυροῦ ξύλῳ καταϑλάσαν- 

τες, τῇ αἱμορροίᾳ ἐχίδνῃ ἐοικυίας, ἧς ἢ λύμη τῶν δεδηγμένων τὸ 
αἷμα παντὸς τοῦ σώματος ἐχκρίνει καὶ οὕτως τὸν ϑάνατον ἐμβάλλει. 
αὕτη γὰρ καὶ ἡ τῶν Κυϊντιλλιανῶν αἵρεσις τοῦτο ἐπιτελεῖ. ἀφϑόρου 7 

γὰρ παιδὸς καταχεντᾷ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα πρὸς μετάληψιν ἀπο- 
φέρεται, * δῆϑεν τοῦτο εἰς μυσταγωγίαν ὀνόματος Χριστοῦ, τοὺς 

ἠπατημένους πλανήσασα. 
ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τὰς Sing ἐν δυνάμει Χριστοῦ προερχόμενοι τὴν 8 

αὐτοῦ ἀλήϑειαν ἐπικαλεσώμεϑα, ὅπως ἑκάστης πλάνης ἰχνηλατήσαν- 
τες τὴν δύναμιν, φωράσαντές ve καὶ ἐλέγξαντες ϑεῷ iv ἅπασι συνή- 
$c εὐχαριστήσωμεν. ὁ 40 

Κατὰ Κυϊντιλλιανῶν εἴτ᾽ ovv Πεπουζιανῶν τῶν καὶ Πρισχιλλιανῶν, 
zT , 2 x, - » 2 

οἷς συνάπτονται Αρτοτυρῖται χϑ, τῆς δὲ ἀκολουϑίας ub. 

1. Κυϊντιλλιανοὶ δὲ πάλιν, οἱ καὶ Πεπουζιανοὶ καλούμενοι, Aoro- 1,1 

τυρῖταί τε καὶ Πρισκιλλιανοὶ λεγόμενοι, οἱ αὐτοὶ μὲν ὄντες (τοῖς) 
κατὰ Φρύγας καὶ ἐξ αὐτῶν ὁρμώμενοι, διήρηνται δὲ χατά τινὰ τρό- 
πον. φασὶ γὰρ οὗτοι οἱ Κυϊντιλλιανοὶ εἴτ᾽ οὖν Πρισκιλλιανοὶ ἂν r3 

20ff Quintilla nur bei Epiphanius (außer hier noch haer. 51, 33, 8 und 

haer. 79, 1, 7) genannt; für das Verhältnis der Quintillianer-Priscillianer zu den 

Kataphrygern beachte, daß Epiph. in haer. 48 keinen Ausspruch der Priscilla 

gebracht hat 

U 

1[vó]* 2 μαϑηταῖς M | »xvolov] χριστοῦ U 4 ἔχειν ἡγησάμενοι ἢ] 

εἰσηγησάμενοι M. U τ χαταϑλάσαντες] καὶ χολάσαντες M. 8 τῆς αἱμορροίας 

ἐχίδνης M | ἐοικυίας ἧς Dind. Öh.] ἐοιχυία ἧς Ὁ ἡ χύησις M Β8 τὸ αἷμα — M 

9 ἐχβάλλει U 10 ἄφϑορον Μ 11 τὸ! -:- M. | πρὸς] εἰςῦ 111 ἀπο- 

φέρεσϑαι U 12 * etwa (oynuarıbousvn) * | 679ev hinter αἷμα (Ζ. 11) U 

14 προσερχόμενοι 1] 17 Unterschrift χατὰ τῶν χαταφρούγα ἤτοι μοντανιστῶν 

χαλουμένων ἢ xai τασχοδρουπτῶν zn ἢ xol μὴ M 19 συνέπονται U | τῆς δὲ 

ἀκολουϑίας] ἢ καὶ MU ὍΝ τὸ MS UM Tor). 22 χατὰ dovya M 

23 Κυϊντιλλιανοὶ κατὰ qovya MU 
Epiphanius II. 16 
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242 Epiphanius 

τῇ Πεπούζῃ ἢ Kvivrırlav ἢ Πρίσχιλλαν (οὐκ ἔχω (yàg) ἀκριβῶς 
λέγειν), | μίαν δὲ ἐξ αὐτῶν ὡς προεῖπον ἐν τῇ Πεπούζῃ χεκαϑευδη- 
κέναι καὶ τὸν Χριστὸν πρὸς αὐτὴν ἐληλυϑέναι συνυπνωχέναι TE αὐτῇ 
τούτῳ τῷ τρόπῳ, Oc ἐκείνη ἀπατωϊμένη ἔλεγεν" »ἐν ἰδέᾳ, φησί, 
γυναικός, ἐσχηματισμένος ἐν στολῇ λαμπρᾷ ἦλθε πρός με Χριστὸς 
xal ἐνέβαλεν ἐν ἐμοὶ τὴν σοφίαν χαὶ ἀπεχάλυψέ μοι τουτονὶ τὸν 
τόπον εἶναι ἅγιον xai ὧδε τὴν Tepouoadi ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χατιέ- 
γαι«. διό φασι χαὶ ἄχρι τῆς δεῦρο μυεῖσϑαί τινας οὕτω γυναῖχας 

ἐχεῖσε ἐν τῷ τόπῳ καὶ ἄνδρας, πρὸς TO ἐπιμεινάσας αὑτὰς ἢ αὐτοὺς 
τὸν Χριστὸν ϑεωρῆσαι. γυναῖχες γοῦν παρ᾽ αὐτοῖς καλοῦνται προ- 
φήτιδες. οὐ πάνυ δὲ σαφῶς οἶδα εἰ παρ᾽ αὐτοῖς ἢ παρὰ τοῖς κατὰ 
Φρύγας" ὁμοῦ γάρ εἰσι καὶ τὸ αὐτὸ φρόνημα xéxvqvtat. 

2. Κέχρηνται δὲ οὗτοι παλαιᾷ καὶ καινῇ διαϑήκῃ καὶ ἀνάστασιν 
γεχρῶν ὁμοίως φάσχουσι. Κυΐντιλλαν δὲ ἔχουσιν ἀρχηγὸν ἅμα IHoto- 
κίλλῃ, τῇ x«i παρὰ τοῖς κατὰ Φρύγας. φέρουσι δὲ μαρτυρίας 
πολλὰς ματαίας, χάριν διδόντες τῇ Eva, ὅτι πρώτη βέβρωκεν ἀπὸ 
τοῦ ξύλου τῆς φρονήσεως" xol τὴν ἀδελφὴν τοῦ Μωυσέως προφήτιδα 

4 ἐν ἰδέᾳ γυναικός] Christus also wohl an Stelle einer früher dort ver- 

ehrten Góttin; doch beachte Irenaeus adv. haer. 114, 1; I 128 Harvey αὐτὴν τὴν 

πανυπερτύότην ἀπὸ τῶν ἀοράτων xai ἀχατονομάστων τόπων Τετράδα χατελη- 

λυϑέναι σχήματι γυναιχείῳ πρὸς αὐτόν" ἐπειδή, φησίν, τὸ ἄρρεν αὐτῆς ὃ κόσμος 

φέρειν οὐχ ἠδύνατο — 6f vgl. zu haer. 48, 14,1; S. 298, 20ff. — 8 vgl. Rohde, 

Psyche I5 120ff L. Deubner de incubatione S. 6ff 56ff — 101f über Frauen im 

Gottesdienst der Montanisten vgl. das gallische Bischofsschreiben ZKG XVI 665 

missas ibidem. adhibitis mulieribus in sacrificio divino quas conhospitas nominastis, 

facere praesumatis, sic ut erogamtibus vobis eucharistias 4llae vobis positis calices 

teneant et sanguinem. Christi populo administrare praesumant ... secta ... quam 

patres orientales pepodianam vocant ... mulieres sibi in sacrificio divino soctas 

habere; beachte auch Firmilian bei Cyprian ep. 75,10; II 817, 28ff Hartel — 

15 1 vgl. Didymus de trin. III 41, 2; Migne 39, 984 Cff — 16 vgl. Gen. 3, 6; zur 

Sache vgl. haer. 26, 2, 6; 1.277, 17ff — 17 vgl. Num. 12, 2 

U 

1 Κυντίλλαν M. | (yoe) * 2 εἶπον M 3 πρὸς αὐτὴν ἐληλυϑέναι] 

προσεληλυϑέναι M 4 τρόπῳ] προσώπω M. | ἐν ἰδέᾳ] εἰδέα (— ἐν) M. 6f του- 

τονὶ τὸν τόπον εἶναι] τοῦτον εἰπὼν M 8 φησὶ U | μυοῦσϑαι MU 10 Xo- 

στὸν] χρόνον M | γοῦν] οὖν U | παρ᾽ αὐτοὺ M 11 εἰ ἢ ἢ MU 11} χατὰ 

$ovya M 12 τὸ αὐτὸ] αὐτὸ τὸ U 13 χαινῇ] νέα U 15 χατὰ Φρύγα M 

16 διδοῦντες M. 17 Μωυσέως + oc U 
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Panarion haer. 49, 1, 2—3, 2 (Quintillianer) 243 

λέγουσιν, εἰς μαρτυρίαν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς xcÜtovau£prov γυναικῶν Ev 
κλήρῳ᾽ ἀλλὰ καί, φησί, τέσσαρες ϑυγατέρες ἦσαν τῷ Φιλίππῳ προ- 

φητεύουσα. πολλάχις δὲ ἐν τῇ αὐτῶν ἐχκχλησίᾳ εἰσέρχονται λαμ- 3 
παδηφοροῦσαι ἑπτά τινες παρϑένοι, λευχείμονες δῆϑεν ἐρχόμεναι, ἵνα 

5 προφητεύσωσι τῷ λαῷ. αἱ δὲ τρόπον τινὰ ἐνδεικνύμεναι ἐνϑου- 4 
σιασμοῦ τοῖς παροῦσι λαοῖς ἀπάτην ἐργάζονται κλαίειν τε ποιοῦσιν 
πᾶντας Oc εἰς οἶχτον μετανοίας ἄγουσαι, δάκρυα χεόμεναι xol σχή- 
ματί τινι ἐποδυρόμεναι τὸν τῶν ἀνϑρώπων βίον. ἐπίοσκοποί τε 
παρ᾽ αὐτοῖς γυναῖχες καὶ πρεσβύτεροι γυναῖκες καὶ τὰ ἄλλα ὧν μηδὲν 

10 διαφέρειν φασίν »Ev γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐτε ἄρσεν οὔτε ϑῆλυς. 

ταῦτα ἐστιν ἃ κατειλήφαμεν. ᾿Αἀρτοτυρίτας δὲ αὐτοὺς καλοῦσιν ἀπὸ 6 
τοῦ ἐν τοῖς αὐτῶν μυστηρίοις ἐπιτιϑέντας ἄρτον καὶ τυρὸν [xci] \ 
ὀὕῦτως ποιεῖν τὰ αὐτῶν μυστήρια. | | 1440 042 

3. Πᾶσα δὲ ἀνθρώπων χλεύη ἐν τῷ ἀποστῆναι {(καϑέστηκεν) 9,1 
15 ἀπὸ τῆς ὀρϑῆς πίστεως καὶ εἰς ἀμηχανίαν τρέπεσϑαι καὶ εἰς δια- 

φορὰς ἐνθουσιασμῶν TE καὶ ὀργίων. ἐκβακχευόμεναι γὰρ αἱ διάνοιαι | P419 
ἀεὶ τοὺς μὴ κατέχοντας τὴν ἄγκυραν τῆς ἀληϑείας, ἀλλ᾽ ἐπιδιδόντας 
ἑαυτοὺς τῷ * φέρουσι κατὰ πᾶσαν ὁτιοῦν αἰτίαν. |^ xà» τε yag γυ- 3 
ναῖχες παρ᾿ αὐτοῖς εἰς ἐπισχοπὴν καὶ πρεσβυτέριον καϑίστανται διὰ 

ὧτ 

2 vgl. Act. 21,9 u. Proclus bei Eusebius h. e. III 17,4; S. 266, 3 Schwartz; 

dazu den Anonymus V 17,3; S. 470,15 Schwartz Origenes bei Cramer Cat. in 

I. ad Corinth. 8.279 ταύτης δὲ τῆς ἐντολῆς 00x ἦσαν οἱ τῶν γυναικῶν μαϑηταὶ 

ot μαϑητευϑέντες Πρισχίλλῃ xol Μαξιμίλλῃ ... τέσσαρες, φασί, ϑυγατέρες ἦσαν 

Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ προεφήτευον" εἰ ὃδ προεφήτευον, τί ἄτοπόν ἐστι 

χαὶ τὰς ἡμετέρας, ὥς φασιν ἐκεῖνοι, προφήτιδας προφητεύειν (aus Origenes schópft 

Didymus de trin. III 41, 3; Migne 39, 988C u. der dial. orth. et Mont. Ficker ZKG 

XXVI 456, 24 — 3 zur Bußpredigt im Kreis der montanistischen Gemeinde 

vgl. den Anonymus bei Eusebius V 18, 9; S. 464, 5b ff Schwartz τοῦ πνεύματος 

. 609^ Onm δὲ xal χαταχρίνοντος στοχαστιχῶς ἀξιοπίστως αὐτοὺς ἄντιχρυς, 

ἵνα καὶ ἐλεγχτιχὸν εἶναι δοχῇ — [10 Gal. 3,98 — 12 vgl. Filastrius haer. 74; 

S. 38, 18 Marx u. Acta Perp. et Felice. 4 de caseo quod mulgebat dedit mah. quasi 

buccellam; et ego accep? vunctis manabus et manducavi, et universi circumstantes 

dixerunt Amen 

M U 

9 xci <U 8 ἑαυτῶν U CJ ποντῶς -Ξ NT εἴ -Ξὺ 9 ὧν *] óc 

MU 10 φασίν *] φησίν MU, φύσιν Pet. 12 [xai] Óh. 14 (χαϑέστηχεν) * 

15f διαφορὰὼν Ὁ 10 ὀργίων] ἐνεργειῶν Ὁ | ἐχβαχευομένων M 18 αὐτοὺς | 

x etwa (ἰδίῳ λογισμῷ) * | φέρουσι φέροντι MU | τε] ye M 

16* 
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244 Epiphanius 

4 »! > , - , , \ E! » [e 

τὴν Évav, ἀχουσωσι τοῦ χυρίου λέγοντος »πρὸς vov ἄνδρα 60U ἢ 
N S ’ 2 > ς 

ἀποστροφή σου καὶ αὐτός σου κχυριεύσεις. λέληϑε δὲ αὐτοὺς καὶ ὁ 
, [2 > > 2) 2 - 

ἀποστολικὸς λόγος Ott »γυναικὶ οὐχ ἐπιτρέπω λαλεῖν ovre αὐϑεντεῖν 
2 , EY , 2 [4 > > x > , 2 x Α > 

&rÓQoc« xai παλιν »00 yao ἔστιν ἀνὴρ Ex yovauxoc, ἀλλα γυνὴ ξξ 
2 , N €» 3 2 > , 2 > ς a [2 > > 

avdoos« xal »o Αδαμ οὐκ ἡπάτηται, ἀλλ ἡ Eva πρωτὴ ἀπατηϑεῖσα 
P N 3 > , ’ > 

ἐν παραβάσει yéyovev«. xoi ὦ τῆς πολυφόρου πλανῆς τοῦ χόσμου 
τούτου. 

ς , 2 b] 

διὸ ὡς νωδὸν τι xol ἀφροσύνης ἔμπλεον ἀσκαλαβώτου δίχην * 
- - S 2 

ταύτην παρελθὼν ἐπὶ τὰς ἑξῆς βαδιοῦμαι, ὦ ἀγαπητοί, ϑεὸν ἐπι- 
, - € , , 

καλούμενος slc βοήϑειαν τῆς ἡμετέρας ταπεινότητος καὶ εἰς πλήρωσιν 
- c - , 

τῆς ἡμῶν ἐπαγγξλίας. 

Κατὰ ἸΤεσσαρεσχαιδεχατιτῶν A, τῆς δὲ ἀχολουϑίας v. 

2 x , - , - € - > , 

1. Arno τούτων τῶν δυο αἱρέσεων τῶν ομοῦ ἀλλήλαις μιχϑει- 
- \ , x 5 τῷ ἢ - 3 τ 

σῶν, κατὰ Φρυγας ve xal Κυϊντιλλιανῶν ἤτοι Πρισκιλλιανῶν, avexvwe 
, ^ , - o 

πάλιν τῷ κόσμῳ ἑτέρα αἵρεσις Ἰεσσαρεσκαιδεχατιτῶν ovtoc καλου- 
TE \ , c € , , x 

μένη. καὶ οὗτοι μὲν παντα ἔχουσιν ὡς ἡ ἐκχχλησία, σφάλλονται δὲ 
DEN ’ \ \ \ aD , \ - 5 - - 
ἄπο παντῶν διὰ τὸ μὴ τῇ ἀχολουϑίᾳ xci τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ ϑεσμοῦ 

2 s 2 , ^ 3 c4 x 

προσαγέχειν, Ἰουδαϊχοῖς Erı μυϑοις | προσανέχοντες. xol οὐδὲ τὰ ἴσα 
2 bs : > \ a ar: R 

αὑτοῖς δογματίζουσιν»" »00 yaQ ἃ λέγουσιν οἴδασιν OVTE περὶ τίνων 
- [6 \ - , € \ ’ 

διαβεβαιοῦνταικ. απαξ γὰρ τοῦ ἔτους μίαν ἡμέραν τὸ Πασχα oí 
- »r ^ - € 

τοιοῦτοι φιλονείκως AYOVOL, καίτοι ye περὶ πατρὸς xal υἱοῦ καὶ αγίου 
, - \ € ΓΞ b] , , 

πνεύματος καλῶς xal ἴσως ζημῖν) ἔχοντες, προφῆτας TE δεχόμενοι 

1 Gen. 3,16 — 3 I Tim.2,12 — 4 I Κον. 11,8 — 5 I Tim.2,14 — 13ff vgl. 

mit der Darstellung des Epiph. insbes. Eusebius ἢ. e. V 23f; S. 488, 1 ff Schwartz 

Hippolyt refut. VIII 18; S. 237, 161: Wendland Ps. Tertulhan adv. omn. haer. 8 

Filastrius haer. 55 Theodoret haeret. fab. III 4; außerdem unten Panarion haer. 

10, 9ff — 19 I Tim. 1, 7 — 20 u. S. 245, 5f vgl. Irenaeus bei Eusebius V 24, 12; 

S. 494, 16 Schwartz οἱ μὲν γὰρ οἴονται μίαν ἡμέραν δεῖν αὐτοὺς νηστεύειν — 

21ff vgl. Hippolyt refut. VIII 18,2; S. 238, 1ff Wendland ἐν δὲ τοῖς ἑτέροις οὗτοι 

συμφωνοῦσι πρὸς πάντα τὰ τῇ ἐχχλησίᾳ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων παραδεδομένα 

U 

1 ἀχούσουσι U 2 χυριεύση M 4 ἀνὴρ] ὃ ἄνϑρωπος M. | vor γυνὴ + 

n M bn<M 8 wa | ἔμπλεων U | x» {ἑρπετὸν χαταϑλάσαν- 

τες ἢ 19 2] x9 M | τῆς δὲ ἀχολουϑίας] ἢ καὶ MU 14 xarà Φρύγα M | 

te] δὲ M 15 οὕτω M 17 c! «M 19 αὑτοῖς ἢ 90 τὸ] τοῦῦ 

99. (ἡμῖν) 1 τε] δὲ U 

ὃ 

ἘΦ 
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Panarion haer. 49, 3, 2 — 50, 1, 6 (Quintillianer u. Tessareskaidekatiten) 245 

καὶ ἀποστόλους καὶ εὐαγγελιστᾶς, ἀνάστασιν δὲ σαρχὸς ὁμοίως ὁμο- 
λογοῦντες καὶ κρίσιν ἐσομένην καὶ ζωὴν αἰώνιον. περιέπεσαν δὲ 

ἀστοχήματι καὶ οὐ τῷ τυχόντι οὗτοι, δῆϑεν κεχρημένοι τῷ ῥητῷ ᾧ 
εἶπεν ὁ νόμος ὅτι »ἐπιχκατάρατος ὃς οὐ ποιήσει τὸ Πάσχα τῇ τεσ- 

, - , cr ^ >) > - M) 2 ^) rd 

σαρεσχαιδεχατῇῃ τοῦ unvoc«.| : ἕτεροι δὲ ἐξ αὐτῶν τὴν αὕτην 

μίαν ἡμέραν ἄγοντες καὶ τὴν αὐτὴν μίαν ἡμέραν νηστεύοντες καὶ 
τὰ μυστήρια ἐπιτελοῦντες, ἀπὸ τῶν Axcvov | δῆϑεν Πιλάτου αὐχοῦσι C 

τὴν ἀκρίβειαν εὑρηκέναι, ἂν οἷς ἐμφέρεται τῇ πρὸ ὀχτὼ καλανδῶν 
> , \ - , 

Argırriov Tov σώτήθα πεπονϑεναι. καὶ ev ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ βού- 

10 λονται ἄγειν τὸ Πάσχα ὁποίᾳ δὰν EUREN 7 τεσσαρεσκαιδεκάτη τῆς 

σελήνης οἱ δὲ ἐν τῇ Καππαδοκίᾳ τὴν αὐτὴν μίαν ἡμέραν τὴν πρὸ 

4 vgl. Lev. 23,5 Num. 9, 4f u. Deut. 27, 20; dazu Hippolyt refut. VIII 15, 1 

S. 237, 1Sf Wendland — 7 vgl. Lipsius, Die Pilatusakten? 1886 S. 201. Der 

25. März, die julianische Nachtgleiche, als Todestag Christi schon bei Hippolyt, 

Ostertafel u. in Dan. IV 23; S. 242, 6 Bonwetseh Tertullian adv. Jud. ὃ — 

9 vgl. Polykrates bei Eusebius h. e. V 24,6; S. 492, 6ff Schwartz οὗτοι πάντες ἐτή- 

ρησαν τὴν ἡμέραν τῆς τεσσαρεσχαιδεχάτης τοῦ πάσχα χατὰ τὸ εὐαγγέλιον. . ., 

ὕταν ὁ λαὸς ἤρνυεν τὴν ζύμην Hippolyt refut. VIII 18, 1; S. 237, 16ff Wendland 

συνιστάνουσι δεῖν τὸ πάσχα τῇ τεσσαρεσκαιδεχάτῃ τοῦ πρώτου μηνὸς φυλάσσειν 

xarà τὴν τοῦ νόμου διαταγήν, ἐν ἡ ἂν ἡμέρᾳ ἐμπέσῃ Ps. Tertullian adv. omm. 

haer. 8 pascha enim. dieit (Blasius) nom aliter custodiendum. esse, més? secundum 

legem Moysi XIIII mensis Theodoret haeret. fab. III 4; Migne 83, 405A — 

111 vgl. die (gefälschten) Akten des Konzils von Cäsarea c. 1; S. 307 Krusch 

Stud. z. m. Chronol. nam et ommes Gall quacumque die VIII k. ap. fuisset, 

semper pascha caelebrabant Martin von Bracara de pascha 1; S. 93, 4ff Burn 

Niceta of Remesiana — tractatus Adthanasii c. 1; S. 329 Krusch (= 8. 94, 1 ff Burn) 

seio autem multos scrupulosius interrogare solitos quare secundum. morem. Iudae- 

orum ad lunae computationem diversis temporibus pascha celebremus, dicentes 

rectius sibi videri ut si dominicae passionis commemoratio agatur, unum anniver- 

sarium natalem diem observemus, sicut a plerisque Gallicanis episcopis wsque 

ante non multum temporis custodıtum est, ut semper VIII Kalendarum aprilium 

U 

1 εὐαγγέλια M 2 περιέπεσον U 8 οὗτοι] αὐτοὶ, u. vor οὐ τῷ τυχόντι 
gestellt U 5 die Einfügung von πρώτου vor μηνὸς ist nicht unbedingt er- 

forderlich, vgl. die oben angeführte Stelle aus Ps. Tertullian adv. omn. haer. 8 

(eine Ergänzung ist auch dort überflüssig) 7 αὐχῶσι M — 9f βούλονται + (oi 
μὲν) ἡ ἢ 10 τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτη Μ 11 292] τῇ M. 
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ὀχτὼ χαλανδῶν Argılliov ἄγουσι. xal iv αὐτοῖς δὲ στάσις οὐχ 53 
τυχοῦσα, τῶν μὲν λεγόντων τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῆς σελήνης, τῶν 

δὲ πρὸ ὀχτὼ καλανδῶν ᾿Απριλλίων. ἔτι δὲ εὕραμεν ἀντίγραφα 8 
Axvov Πιλάτου, ἐν οἷς σημαίνει πρὸ δεκαπέντε καλανδῶν Απριλλίων 

5 τὸ πᾶϑος γεγενῆσϑαι' τἀληϑῆ δέ, ὡς ἐκ πολλῆς ἀκριβείας ἔγνωμεν, 
ἐν τῇ πρὸ δεχατριῶν καλανδῶν ᾿Απριλλίων τὸν σωτῆρα πεπονϑέναι 
κατειλήφαμεν᾽ τινὲς δὲ τῇ πρὸ δέχα καλανδῶν ᾿Απριλλίων λέγουσιν. 

ἐξέπεσον δὲ καὶ οὗτοι τοῦ προκειμένου." dedın δὲ καὶ περὶ τούτων 9 
ἐπὶ πλεῖστον μηκχῦναι τὸν λόγον πολλὰ γὰρ ἔχομεν λέγειν. | 

10 2. Πληρώσας γὰρ 0 νομοϑέτης τὸν πάντα νόμον Μωυσῆς, ἐκ 2,1 
ϑεοῦ λαβὼν τὸ πρόσταγμα ἐν τῇ ἐσχάτῃ βίβλῳ τουτέστιν Δευτερο- ἢ 5.8 
νομίῳ τίϑησι πᾶσας τὰς χατάρας, οὐ μόνον περὶ Πάσχων ἀλλὰ καὶ 
περὶ περιτομῆς καὶ περὶ δεκατώσεως καὶ προσφορῶν᾽ ὥστε οὖν εἶ ὃ 

μίαν κατάραν πεφεύγασιν, εἰς πολλὰς ἑαυτοὺς ἐνέπειραν" εὑρεϑήσον- 
15 cat γὰρ ἐπικατάρατοι μὴ περιτεμνόμενοι, ἐπικατάρατοι μὴ ἀποδεκα- 

τοῦντες xal ἐπικατάρατοι γίνονται μὴ εἰς Ἱερουσαλὴμ προσφέροντεε. 
καὶ ὦ τῶν ἀνθρώπων τῶν εἰς πολλὰς ξαυτοὺς ἐρεσχελίας ἐμβαλ- 3 

diem paschae celebraverimus, in quo diae facta resurrectio Christi traditur u. 

Sozomenus h. e. VII 18; Migne 67, 1472Bff Movravıoral δέ, otc Πεπουζίτας καὶ 

Φρύγας ὀνομάζουσιν... qal... χρῆναι μόνοις τοῖς ἡλιακοῖς ἔἕπεσϑαι χύχλοις τοὺς 

ὀρϑῶς ταῦτα κανονίζοντας ... ἀπὸ γὰρ τῆς πρὸ ἐννέα καλανδῶν ᾿ἀπριλλίων ὡς 

ἀρχῆς οὔσης χτίσεως ἡλίου xal πρώτου μηνὸς ἀναλογίζονται τὴν εἰρημένην ταῖς 

ἱεραῖς γραφαῖς τεσσαρεσχαιδεχαταίαν. καὶ ταύτην εἶναι λέγουσι τὴν πρὸ ὀχτὼ 

εἰδῶν "AngiAALov, za$ ἣν ἀεὶ τὸ πάσχα ἄγουσιν (andere Angabe — 6. April bei 

Ps. Chrysostomus hom. in pascha Migne 59, 747) 

4 der 18. März gilt bei Hippolyt als Ostergrenze; es ist der julianische Tag 

des Eintritts der Sonne in den Widder, vgl.Ideler, Handbuch II 218 E. Schwartz, 

Ostertafeln 5. 30 — 5 vgl. unten haer. 51, 23, 5 u. 26, 1; der dann für die Auf- 

erstehung sich ergebende 22. März ist der Tag der Frühlingstag- u. -nachtgleiche 

nach Anatolius (u. Ptolemäus), vgl. E. Schwartz, Ostertafeln S. 15f — 7 23. März 

vgl. Consularia Constant. MG auct. antiqu. IX 220 Chron. pasch. p.218 Lactan- 

tius div. inst. IV 10,8; 1304, 9 Brandt — 10ff vgl. Hippolyt refut. VIII 18, 2; 

S. 237, 22ff Wendland oi μιᾷ vary προσέχοντες ἐντολῇ οὐχ ἀφορῶσιν εἰς τὸ 

εἰρημένον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, ὕτι διαμαρτύρομαι παντὲ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφει- 

λέτης ἐστὶ τοῦ πάντα τὸν νόμον ποιῆσαι --- 11 vgl. Deut. 27, 14ff 

IMS] 

3 ói!1u.2 M | εὕρομεν M 4 "Axtow] ex τῶν U 11 πρόσταγμα] 

πρᾶγμα Ὁ  11f Asvreoovouiov(!) τουτέστιν U 15 περιτετμημένοι M 17 vor 

ἀνθρώπων —+ πολλῶν U 
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λόντων᾽ ἀληϑῶς γὰρ ἔστιν εἰπεῖν ἐχεῖνὸ τὸ ῥῆμα TO συνετὸν τοῦ 
᾿Εχκλησιαστοῦ, τὸ ἐκ πνεύματος ἁγίου ἡμῖν διεσταλμένον ὅτε »τοῦτο 
ἔγνω ὁ ̓ Εχχλησιαστής, ὅτι ὁ ϑεὸς συνετὸν ἄνϑρωπον ἐποίησεν εὐϑῆ, 
αὐτοὶ δὲ ἐζήτησαν αὑτοῖς πολλὰς ὁδούες. 

πόϑεν γὰρ οὐ διαπίπτει τούτων ἡ διάνοια; πρῶτον γὰρ εἰ τῇ 
τεσσαρεσχαιδεχάτῃ τὸ Πάσχα ἄγουσι, χρείαν ἔχουσι τὸ πρόβατον 
λαβεῖν ἀπὸ δεκάτης xol τηρεῖν αὐτὸ ἕως τεσσαρεσκχαιδεχάτης, καὶ 
οὐχέτι μία ἡμέρα ἔσται τῆς νηστείας ἀλλὰ πέντε, 5 τε δεκάτη καὶ 
ἑνδεκάτη xal δωδεχάτη καὶ τρισκαιδεκάτη καὶ 
ἐὰν δὲ πρὸς ἕἑσπέραν τυϑῇ τὸ Πάσχα, ἡ αὐτὴ τεσσαρεσχαιδεχάτη 
ἐπιφώσχουσα ἕξ ἐπιτελεῖ ἡμέρας ἐν τῇ νηστείᾳ, καὶ οὐχέτι μία ἔσται 
τῆς νηστείας καὶ διέπεσεν ἢ περὶ μιᾶς ἡμέρας αὐτῶν ζήτησις, οὐ 
μία τις ovoa. ἔστι γὰρ τὰ πρωτότυπα συνεζευγμένα καὶ ἐζημί- 

ὦνται οὐχ ὀλίγην κατὰ ϑεὸν πραγματείαν. ἔδει γὰρ τὸν Χριστὸν 

ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ ϑύεισϑαι κατὰ τὸν νόμον, ὅπως λήξῃ 
παρ᾽ αὐτοῖς τὸ φωτίζον αὐτοὺς φῶς κατὰ τὸν vouov, τοῦ ἡλίου 
ἀνατείλαντος xol σχεπάσαντος τῆς σελήνης τὸ σέλας. ἀπὸ γὰρ TEO- 
σαρεσκαιδεκάτης καὶ κάτω φϑίνει τὸ φαινόμενον τῆς σελήνης" οὕτω 
καὶ Ev τῷ νόμῳ ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας καὶ πάϑους nuav- 

ρώϑη ἢ Ἰουδαϊκὴ | συναγωγή, κατηύγασε δὲ τὸ εὐαγγέλιον, μὴ κατα- 
λυϑέντος τοῦ νόμου ἀλλὰ πληρωϑέντος, μὴ καταργηϑέντος τοῦ 

τύπου ἀλλὰ παραστήσαντος τὴν ἀλήϑειαν. οὕτω γὰρ xoi ἐν τῷ 

πεποιηχέναι τὸ Πάσχα ἐν τῇ Ἱεριχὼ εὐϑὺς ἐπήνεγχεν ἡ ϑεία γραφὴ 
λέγουσα »xai ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ Πάσχα καὶ ἔφαγον ἐν Γαλ- 
γάλοις, καὶ ἐξέλιπε τὸ μάννας, προσμαρτυροῦσα αὐτοῖς [ἡ ϑεία γραφὴ] 
καὶ προφητεύουσα ὅτι τῷ πάϑει χυρίου διὰ τὴν αὐτῶν ἐπαρνησι- 
Octav λήξει παρ᾽ αὐτοῖς ἡ βρῶσις ἡ ἀγγελικὴ καὶ ἐπουράνιος, ὅπερ 

uavva παρ᾿ αὐτοῖς κέκληται. 

2 Pred. 7,90 — 6f vgl. Ex.12,3.6 — 201 vgl. Matth. 5, 11 — 24 Jos. 5, 101 

» 

2 ἡμῖν ἁγίου M 3 συνετὸν] σὺν τὸν Μ 4 αὐτοῖς M ξαυτοὺ U 5 εἶ] 

dy U Sc] ἢ v; U 11 ἐπιφώσχουσα 88] ἐπιφωσχούσας EM | ἐπιτελεῖ *] 

διατελεῖ Ὁ διατελῆ M 13 lies viell. μιᾶς αὐτῆς οὔσης * | ἔστι ἢ ἔχει MU 

14 οὐχ ὀλίγην] οὐ Aoyızyv Μ 15 τὸν νόμον + (τῶν Ἰουδαίων) ῦ *; die Ergün- 

zung ist nahegelegt durch das folgende αὐτοῖς u. αὐτοὺς 18 φαινόμενον] φαει- 

vov U | 19f zuavoota. U 24 xai ἐποίησαν--τὸ πάσχα — U 25 [ἡ ϑεία 

γραφὴ] ὃ 26 ὅτι] ἔτι M 27 ἀγγελικὴ] εὐαγγελιχὴ M 

' P421 

046 

D449 
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3. Πανταχόϑεν δὲ ἡ ἁγία τοῦ ϑεοῦ ἐχχλησία περὶ τῆς χρείας 9,1 
ταύτης τῆς μυσταγωγίας συλλέγουσα τὸν σύνδεσμον οὐ διαπίπτει τῆς 
ἀληϑείας. κέχρηται γὰρ οὐ μόνον τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ, ἀλλὰ καὶ 2 
τῇ ἑβδομάδι τῇ κατὰ περίοδον ἀναχυχλουμένῃ (ἐν τῇ τάξει τῶν 
τοῦ σαββάτου ἑπτὰ ἡμερῶν, ἵνα κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ κυρίου γενόμενα 
(ὡς) χατὰ τὸ πρωτότυπον εἴη ἢ ἀνάστασίς τε καὶ εὐωχία. καὶ 8 
κέχρηται οὐ μόνον τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ τῆς σελήνης, ἀλλὰ καὶ τῷ 
δρόμῳ τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ ἐν Evi ἐνιαυτῷ δύο Πάσχα ποιοῦντες ἐν τῷ 
ἑτέρῳ μηδὲ ἕν Πάσχα τελέσωμεν. διὸ παρατηρούμεϑα μὲν τὴν Teo- 4 
σαρεσχαιδεχάτην, ὑπερβαίνομεν δὲ τὴν ἰσημερίαν φέρομέν τε ἐπὶ τὴν 
ἁγίαν κυριακὴν τὸ τέλος τῆς συμπληρώσεως" λαμβάνομεν δὲ τὸ πρό- 
βατον ἀπὸ δεκάτης, (r0) ovoua ᾿Ιησοῦ ἐπιγνόντες διὰ τοῦ ἰῶτα, ἵνα 
un λάϑῃ ἡμᾶς μηδὲν τῶν κατὰ τὴν ἀλήϑειαν πᾶσαν τῆς ζωτικῆς 

ταύτης τοῦ Πάσχα * τῆς ἐχχλησιαστικῆς καὶ ἀληϑινῆς πραγματείας. | P429 
ὑπερβήσομαι δὲ καὶ τοῦτο τὸ ἐμφύσημα τοῦ βαιῶνος εἴτ᾽ οὖν 5 

φυσάλου ὄφεῶς, διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως ἐπισφραγισάμενος 
καὶ ἐπὶ τὰς ξξῆς τὸν νοῦν προτείνων, ϑεὸν συνήϑως ἐπικαλούμενος 
eis βοηήϑειαν. | D450 

Κατὰ τῆς αἱρέσεως τῆς μὴ δεχομένης τὸ κατὰ loc )αγγέλ ara τῆς αἱρέσεως τῆς um δεχομένης τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον 
\ - 2 , - N > ΞΞ.- 

καὶ τὴν αὐτοῦ Αποχαλυψιν λα, τῆς δὲ ἀκολουϑίας να. 

- \ , - \ \ \ , 

1. Καϑεξῆς δὲ τούτων τῶν αἱρέσεων μετὰ τὴν χατὰ Dovyag vs 1,1 
\ co J , o 

xoi Κυϊντιλλιανοὺς καὶ ἸΤεσσαρεσχαιδεχκατίτας οὕτω καλουμέργους, 
> ’ - , cr ς , c C \ > , \ , “5 
ἀνεφῦη | τῷ βίῳ αἵρεσις ἑτέρα, ὠσπερ EONETOV ἀσϑενές, μὴ Óóvvausvor Ὁ 48 

1ff vgl. haer. 51,26 u. 70,11; dazu Duchesne, revue des questions historiques 

28, 401 — 21ff vgl. Irenaeus adv. haer. III 11, 9; I151 Harvey Cajus bei Euse- 

bius h. e. III 28, 2; S. 256, 26ff Schwartz Hippolyt capp. adv. Caium bei Diony- 

sius bar Salibi in apoc. — Corp. scr. christ. or. series II T. 101 S. 4,4ff 11, 161f 

12, 24ff 13, 17 ff 14, 10ff 25, 88 — I2411f Achelis — E. Schwartz, Abh. Gótt. Ges. 

d. W. 1904 S. 801 Dionysius Al. bei Eusebius h. e. VII 25, 18; S. 690, 11#f Schwartz 

Filastrius haer. (59) 60 (schöpft aus Epiph.) 

U 
1 τοῦ <M | χρείας] πραγματείας ὁ *, vgl. Z. 14 9f συλλέγουσα --- ng 

ἀληϑείας <M 4 (ἐν τῇ) * 5 vor τοῦ σαββάτου + τούτου M 6 (ὡς) * | 

gp Ese Ü 8 δρόμῳ] ἀριϑμῶ M | iv! <U 10 τε *] ó MU 12 (τὸ *X] 

vor Ἰησοῦ -- τοῦ U | ἐπιγνῶντες ΝΜ | τοῦ τὸ MU 14 * etwa (ξορτῆς dia)? * 

15 βαιῶνος *] βέωνος U βαίτωνος M. | εἴτ᾽ ovv] ἢ τοῦ M 16 ἐπισφραγισμέ- 

voc M 18 Unterschrift: χατὰ τεσσαρεσχαιδεκατιτῶν εἰχοστὴ 9 ἡ zei» M 

20 αὐτοῦ < U | ἀποχάλυψιν + ἣν ἐχάλεσεν ἀνοήτων» U | Aa] AM | τῆς δὲ 

ἀχολουϑίας)] 7 xoi MU . 21 cv] τὰ M; τοὺς * 
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ἀντισχεῖν. “πρὸς τὴν ὀσμὴν τῆς δικτάμνου εἴτ᾽ οὖν στύραχος ἢ λιβα- 
νωτίδος ἢ τῆς ἀβροτόνου ἢ τῆς ὀσμῆς τῆς ἀσφάλτου 7 τοῦ ϑυμιά- 

ματος τοῦ λίϑου τοῦ γαγάτου N τοῦ κέρατος τῆς ἐλάφου. φασὶ 
γὰρ οἱ ἐν τῇ πείρᾳ τούτων γεγονότες ταῦτα τὰ εἴδη ἀπελαστικὰ 
εἶναι ἑρπετῶν ἰοβόλων" καὶ τὴν μὲν δίχταμνον τίκταμνον τινὲς 
χαλοῦσιν ἀπὸ τοῦ τοὺς παῖδας τῶν ἰατρῶν κεχρῆσϑαι ταύτῃ εἰς τὴν 
τῶν τικτουσῶν γυναικῶν βοήϑειαν. ὥστε ἀφ᾽ ἡμῶν εἰχότως ἀπει- 
κάζεσϑαι εἰς τὸν ἄνωϑεν ἐλϑόντα ϑεὸν Aoyov ἀπὸ τῶν ἐπουρανίων, 
ἐκ πατρὸς ἀχρόνως καὶ ἀνάρχως γεγεννημένον. φησὶ γὰρ ὁ Σολο- 
μῶν περὶ τῆς ἄφρονος καὶ φαύλης γυναικὸς ὅτι »μισεῖ λόγον ἀσφα- 
λείας «" οὕτως καὶ οὗτοι τὰ στερεὰ τοῦ κηρύγματος μεμισήκασιν, 
ἐπίγειοι ὄντες καὶ πρὸς τὰ ἐπουράνια ἀπεχϑανόμενοι. ὅϑεν δεδιότες 
τὴν φωνὴν τοῦ αγίου πνδβύματος τὴν λέγουσαν »φωνὴ κυρίου κατ- 
αρτιζομένη ἐλάφουφς« * τοῦ εἰπόντος τοῖς ξαυτοῦ δούλοις καὶ ἀπο- 
στόλοις »ἰδοὺ δέδωχα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν πατεῖν ἐπὶ ὄφεις καὶ σχορ- 
πίους καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχϑροῦς. αὕτη γὰρ ἦν N φωνὴ 
ἡ καταρτιζομένη ἐλάφους, ἡ δοϑεῖσα εἰς τὸν κόσμον διὰ τῶν cylov 
ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν καταπατῆσαι τὴν τοῦ διαβόλου ἐναντιό- 
τηταὶ ἐξ ὧν (mv) ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀκρότατα ἐπέστησε καὶ διήλεγξε 
τὴν δύναμιν τῶν πεπλανημένων καὶ oquuoogor. || 

2. ᾿Δλλὰ 00x ἰσχύσουσιν ἐν τῇ κιβωτῷ οἱ τοιοῦτοι. ἐπιτρέπεται 

γὰρ ὁ ἅγιος Νῶε κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ἐπασφαλίσασϑαι τὴν τοιαύτην, 
ὥς φησι πρὸς αὐτόν νἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωϑεν καὶ ἔξωϑενς, ἵνα 
δείξῃ τὸ εἶδος τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίας, ἐχούσης τῆς ἀσφάλτου 
τὴν δύναμιν, τὴν ἀποδιώκουσαν τὰ δεινὰ καὶ ὀλετήρια ἑρπετώδη 

διδάγματα" ὅπου γὰρ ϑυμιᾶται ἢ ἄσφαλτος, οὐκ ἰσχύει στῆναι όφις. 
ἐκάρωσε τοίνυν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ϑυμίαμα τοῦ στύρακος καὶ παραι- 

10 Prov. 11,15 — 13 Psal. 28,9 — 15 Luk. 10,19 — 23 Gen. 0, 14; vgl. 

Augustin c. Faust. Manich. XII 14; Migne 42, 202 

U 

1 εἴτ᾽ οὖν] ἤτουν M ἤτοι U 1F λιβανίτιδος U 2 τῆς vob U 357! 

<M 4 ἐν τῇ πείρᾳ τούτων. γεγονότες *] Ev συνηϑεία γεγονότες τῇ πείρα τού- 

tov M ἐν τῆ συνηϑεία γεγονότες χαὶ διὰ πείρας τούτων ὕ 5 vor ἰοβόλων + 

zai U | τίχταμνον — U 8. λόγον ϑεὸν U 9f Σαλομῶν M 11 οὕτω M 

19 zoóg — M 14 » etwa (ἐχβάλλουσιν τὸ χήρυγμα περὶ τοῦ ϑεοῦ Aöyov) * | 

αὐτοῦ U 17 δώσασα M. 18 ἀποστόλων + καὶ τῶν αὐτῶν λόγων M | vor 

εὐαγγελιστῶν + τῶν M (19 (av) * 91 ἰἐἰσχίουσιν U 24 τοῦ <M 

96 ἡ - M | ἰσχύσει U 27 αὐτοὺς] τούτους U 

ΕΘ 

P 423 
D451 

2,1 
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τοῦνται τούτου τὴν εὐωδίαν καὶ * τῆς ἀβροτόνου sr οὖν λιβανω- 
τίδος ἡ δύναμις, κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ ὄφεως ἐπιφύσασα καὶ ἐπάνω τοῦ 
φωλεοῦ αὐτοῦ ἐχβλαστήσασα. ἔνϑα γὰρ τὸν Χριστὸν ἐκ παρατρι- 
βῆς ψιλὸν ἄνϑρωπον ἐκήρυττεν ὁ βίων xoci 6 Κήρινϑος καὶ οἱ 
ἀμφ᾽ αὐτούς, φημὶ δὲ ἐν τῇ Aoíg, ἐκεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀνέτειλε 
τῷ κόσμῳ ταύτην τὴν ἁγίαν βοτάνην εἴτ᾽ οὖν ϑάμνον, τὴν ἀποδιώ- 
ξασαν τὸν OQur καὶ λύσασαν τὴν τοῦ διαβόλου τυραννίδα. ἐκεῖ γὰρ 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ue, ἡλικίαν γηραλέαν ἐπιτρέπεται ὑπὸ τοῦ πνεύ- 
ματος τοῦ ἁγίου χηρῦξαι xal ἀνακάμψαι τοὺς ἐν τῇ ὁδῷ πεπλανη- 
μένους" οὐ μετὰ ἀνάγκης, ἀλλὰ μετὰ προαιρέσεως τοῖς πειϑομένοις 

ἀποχαλύψας ϑεοῦ τὸ φῶς τὸ ἐν τῇ ἁγίᾳ ϑεοῦ διδασκαλίᾳ. ἀλλ᾽ ἕως 

πότε μηκύνω τὸν λόγον; καὶ γὰρ τῷ μὲν ὄντι ὅπου ἀναφύει ἡ ἀβρό- 
Tovog, ἐχεῖ ὄφις οὐχέτι ἐγχαταμένγει οὔτε ἐμφωλεύει, καὶ ὅπου ϑεοῦ 

ἀληϑὴς διδασκαλία, οὐ κατισχύσει κατοικητήριον ἑρπετώδους διδασχα- 
λίας, ἀλλὰ διολεῖται. | 

8. Φάσχουσι τοίνυν οἱ ᾿Ἄλογοι — ταύτην γὰρ αὑτοῖς ἐπιτίϑημι 
τὴν ἐπωνυμίαν" ἀπὸ γὰρ τῆς “δεῦρο οὕτως χκληϑήσονται καὶ οὕτως, 

ἀγαπητοί, ἐπιϑῶμεν αὐτοῖς Orvoua, τουτέστιν Aroyov. εἶχον μὲν 
γὰρ τὴν αἵρεσιν * xaAOVHÉVIY, ἀποβάλλουσαν Ἰωάννου τὰς βίβλους. 

ἐπεὶ οὖν τὸν Aoyov οὐ δέχονται τὸν παρὰ Ἰωάννου -κεκη ρυγμένον, 
Akoyoı κληϑήσονται. ἀλλότριοι τοίνυν παντάπασιν ὑπάρχοντες τοῦ 

κηρύγματος τῆς ἀληϑείας ἀρνοῦνται τὸ χαϑαρὸν τοῦ κηρύγματος 

καὶ οὔτε τὸ τοῦ Ἰωάννου εὐαγγέλιον δέχονται οὔτε τὴν αὐτοῦ Axoxa- 

Avyıv. καὶ εἰ μὲν ἐδέχοντο τὸ εὐαγγέλιον, τὴν δὲ ᾿Δἀποκάλυψιν 
ἀπεβάλλοντο, ἐλέγομεν ἂν, μή πὴ ἄρα κατὰ ἀχριβολογίαν τοῦτο 
ποιοῦνται, ἀπόχρυφον μὴ δεχόμενοι διὰ τὰ ἐν τῇ Αποκαλύψει βα- 

3ff vgl. Irenaeus adv. haer. III 11, 1; II 40 Harvey Johannes domin dis- 

eipulus volens per evangelii anmuntiationem auferre eum qui a Üerintho 4nsemi- 

natus erat hominibus errorem, dazu Panarion haer. 30, 24, 1ff; I 365, 9ff und 

Corssen, monarchianische Prologe S. 808 — 8 unten c.12 genauer: ἐπὲ τῇ γηρα- 

λέᾳ αὐτοῦ ἡλικίᾳ, μετὰ ἔτη Evevijzovra τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς — 20 über die Be- 

zeichnung der Apokalypse als ἀπόχρυφον vgl. zu haer. 26, 5, 1; I 281, 17 

U 

1 εὐωδίαν] ὀδμὴν U | * (ἀπεδίωξεν αὐτοὺς) *, vgl. Z. 6f 1f λιβανίτι- 

dos Ὁ 5 Ἀσίᾳ] ἁγία M. 6 ἤτουν M  λύσαν M 8 μετὰ M; lies wohl 

za * 11 ἀλλὰ M 12 τῷ μὲν ὄντι * τῶ μένοντι MU | ἀναφυεῖ U | 

bU 1 διόλλυται U 17 δεύρω M 18 Ἄλογοι U | μὲν <U 19* 

(ἀξίως οὕτως) *, vgl. S. 299, 17 22 ἀρνοῦνται---τοῦ z5govyuatoc? < M 
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ϑέως ᾿ καὶ σκοτεινῶς εἰρημένα. ὁπότε δὲ οὐ δέχονται φύσει τὰ βιβλία 

τὰ ἀπὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου κεχηρυγμένα, παντί τῷ δῆλον εἴη ὅτι 

οὗτοί εἰσι καὶ οἱ ὁμοιοι τούτοις, περὶ ὧν εἶπεν Ó ἅγιος, Ἰωάννης ἐν 
ταῖς καϑολικαῖς ἐπιστολαῖς ὅτι ν»ἐσχάτη ὥρα ἐστὶ καὶ ἠκούσατε Ott 

᾿Αντίχριστος ἔρχεται" χαὶ νῦν ἰδοὺ ᾿Αντίχριστοι πολλοίς xol τὰ 
ἑξῆς. προφασίζονται γὰρ οὗτοι, αἰσχυνόμενοι ἀντιλέγειν τῷ ἁγίῳ 
Ἰωάννῃ διὰ τὸ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν αὐτὸν ἐν ἀριϑμῷ τῶν ἀποστόλων 
orta καὶ ἠγαπημένον ὑπὸ τοῦ κυρίου, ᾧ ἀξίως τὰ μυστήρια ἀπεχά- 
λυπτεν καὶ ἐπὶ τὸ στῆϑος αὐτοῦ ἀνέπεσε, καὶ ἑτέρως αὐτὰ ἀνατρέ- 

zer πειρῶνται. λέγουσι γὰρ μὴ εἶναι αὐτὰ Imavvov ἀλλὰ Κηρίνϑου 
καὶ οὐκ ἄξια αὐτά φασιν εἶναι ἐν ἐχκλησίᾳ. 

4. Καὶ an αὐτῆς τῆς ἐπιβολῆς εὐθὺς ἐλέγχονται, »μήτε ἃ λέγουσι 
νοοῦντες μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνταικ. πῶς γὰρ ἔσται Κηρίνϑου 
τὰ χατὰ Κηρίνϑου λέγοντα; Κήρινϑος γὰρ πρόσφατον καὶ ψιλὸν τὸν 
Χριστὸν λέγει ἄνϑρωπον, ὃ δὲ Ἰωάννης ἀεὶ ὄντα (ζαὐ)τὸν Λόγον 
χεχήρυχε καὶ ἄνωϑεν ἥκοντα καὶ σαρχωώϑεντα. ἀπ᾿ αὐτῆς τοίνυν 

τῆς εἰσβολῆς ἐλήλεγκται ἢ τούτων μάταιος συχοφαντία μωρά τις 

οὐσα χαὶ μὴ νοοῦσα πόϑεν διελέγχεται. δοχοῦσι γὰρ καὶ αὐτοὶ τὰ 
ἴσα ἡμῖν πιστεύειν, μὴ κατέχοντες δὲ τὰ ἀσφαλῆ τοῦ 2x ϑεοῦ oixo- 
νγομηϑέντος ἡμῖν διὰ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου χηρύγματος εὐρεϑήσονται 
διελεγχόμενοι ἐν οἷς ἀγνοοῦσι, πῶς κατὰ τῆς | ἀληϑείας ἐπαίρονται 
τὴν φωνήν. xoi ἐάν ye ϑελήσωσιν ἀνανῆψαί τε καὶ κατανοῆσαι, 
γνώσονται ἡμεῖς γὰρ τὰς ἀπὸ τοῦ ayiov πνεύματος διδασκαλίας, 
ἀξιολόγως καὶ ἠσφαλισμένως ἐχούσας, οὐκ ἀποβάλλομεν. φάσχουσι 
γὰρ za ἑαυτῶν, οὐ γὰρ εἴποιμι κατὰ τῆς ἀληϑείας, ὅτι οὐ συμφω- 

4 I Joh. 2,18 — 10 vgl. Cajus bei Eusebius h. e. III 28, 2; S. 256, 26 ff 

Schwartz u. VII 20,1; S. 690, 11ff u. Hippolyt bei Dionysius bar Salibi in apoc. 

Corp. scr. christ. or. ser. II T. 101 8. 4, 4ff — 12 I Tim. 1, Ὁ — 14 vgl. haer. 28, 

1, 21, 1 313, 108 — 24f vgl. Cajus bei Hippolyt capp. adv. Cajum nach Diony- 

sius bar Salibi in ev. Joh. (Rendel Harris, Hermas in Arcadia and other essays 

Cambridge 1896 p. 48 u. Labriolle, les sources de l'histoire du Montanisme p. LXXIIT): 

der Häretiker Cajus tadelt Johannes, weil er nicht mit seinen Brüdern den Evan- 

gelisten übereinstimme, die sagen (lies: sofern er sagt), daß Christus vom der Taufe 

weg nach Gahläa ging und das Wunder der Weinverwandlung in Kana verrichtete 

U 

1 βιβλία] βεβαία M 3 ot <M 8 9] 0c U 9 xai! + (09)? * 

11 εἶναι φασιν M 15 λέγει] ἔχει U | (ad)tóv * 16 ἀπ᾽ αὐτῆς] ἀπ᾿ ἀρχῆς M 

17 ματαιοσυχοφαντία U 19 πιστεύειν ἡμῖν M | ix — M 21 vor τῆς + 

τὴν U 22 τὴν <U | φωνήν *] γνῶσιν MU | τε- U 94 ἐχούσας *] 

οὔσας MU | ἀποβάλοιμεν Ὁ 

5 P424 

4,1 
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vel τὰ αὐτοῦ βιβλία τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις. καὶ δοκοῦσι λοιπὸν 
ἐπιλαμβάνεσϑαι τῆς ἁγίας καὶ ἔνϑέου “διδασκαλίας. καὶ τί, φησίν, 6 

εἶπεν; ὅτι γἐν ἀρχῇ n» ὃ Aoyog, καὶ ὁ Aöyos nv πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ 

ϑεὸς ἦν ὁ Δόγος« καὶ ὅτε »ὃ 4όγος 0008 | ἐγένετο καὶ κατεσκήνωσεν 092 

ἐν ἡμῖν 2777) εἴδομεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ 
πατρύς, πλήρης χάριτος καὶ ἀληϑείαςς καὶ εὐϑύς "Ἰωάννης μαρτυρεῖ 1 

0 

5 

καὶ κέκραγε λέγων ὅτι οὗτός ἐστιν ὃν εἶπον vuiv« | χαὶ ὅτι »otr0c P495 

ἐστιν ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ, O αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ x00uovV«' καὶ 
καϑεξῆς φησι »καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ ἀχούσαντες, Ῥαββί, ποῦ μένεις;«. 
ἅμα δὲ ἐν ταὐτῷ »τῇ αὔριον, φησίν, ἠϑέλησεν ἐξελϑεῖν εἰς τὴν Γαλι- 8 
λαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿ἸΙησοῦς, ἀκολούϑει 
uot«* xai μετὰ τοῦτο Ὀλίγῳ πρόσϑεν φησίν »καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 9 
γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐκλήϑη ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου xci ἦν ἐκεῖ 7) μήτηρ 
αὐτοῦ... οἱ δὲ ἄλλοι εὐαγγελισταὶ φάσχουσιν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ 10 
πεποιηκέναι τεσσαράχοντα ἡμέρας, πειραζόμενον ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 
καὶ τότε ὑποστρέψαντα παραλαβεῖν τοὺς μαϑητάς. καὶ οὐκ οἴδασιν 11 
οἱ ἀπαρακολούϑητοι ὅτι ἑκάστῳ εὐαγγελιστῇ μεμελέτηται συμφώνως 

μὲν τοῖς ἑτέροις λαλῆσαι τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων εἰρημένα, ἅμα δὲ τὰ μὴ ὑπ᾿ 
ἐκείνων ῥηϑέντα, παραλειφϑέντα δὲ οὕτως ἀποχαλύψαι: οὐ γὰρ ἦν 

αὐτῶν τὸ ϑέλημα, ἀλλὰ ἐκ πνεύματος ἁγίου ἡ ἀκολουϑία xal ἡ 

διδασκαλία. εἰ γὰρ τούτου βούλονται ἐπιλαμβάνεσϑαι, μαϑέτωσαν 13 

ὅτι οἱ | ἄλλοι τρεῖς οὐχ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐνήρξαντο ἀκολουϑίας. Mac- D454 

ϑαῖος γὰρ πρῶτος ἄρχεται eva y ελίξζεσϑαι. τούτῳ γὰρ ἣν ἐπιτετραμ- 

μένον τὸ εὐαγγέλιον 2) ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὡς xai ἐν ἄλλῃ αἱρέσει περὶ 

τούτου διὰ πλάτους εἰρήκαμεν" οὐδὲν δὲ ἡμᾶς λυπήσει καὶ αὖϑις περὶ 
τῶν αὐτῶν διαλαβεῖν, εἰς παράστασιν ἀληϑείας καὶ ἔλεγχον τῶν 

πεπλανημένον. 

2ff vgl. E. Schwartz, über den Tod der Söhne Zebedäi S.31ff (Abh. Gott. 

Ges. d. W. 1904) — 3 Joh. 1, 1 — 4 Joh. 1, 14 — 6 Joh. 1, 15. 30 — 7 Joh. 1, 29 

— 9 Joh. 1,38 — 10 Joh. 1, 43 — 12 Joh.2, 1f — 15ff vgl. Matth. 4 Mark. 1, 128 

Luk. 4, 1ff — 25 vgl. haer. 29, 9, 4; I 332, 81f u. haer. 30, 3, 7; I 337, 9# 

16) 

5 !dousv M 6 vor Ἰωάννης + 6 U 10 ἐπαύριον U 12 τοῦτο] τού- 

to U 14 τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου) τὸν γάμον U 17 παραλαβεῖν Ἢ καὶ παρα- 

λαβόντα MU 19 ἅμα δὲ ἢ ἄλλα δὲ M ἀλλὰ δὴ U | uU 91 7 διδα- 

σκαλία καὶ ἡ ἀχολουϑία U 23 vor οἱ + (zul)? * | ἀπὸ τῆς αὐτῆς... ἀχο- 

λουϑίας *] ἀπ᾽ αὐτῆς ... τῆς ἀκολουϑίας MU 24 τούτῳ] τοῦτο M 5948 ἐπι- 

τεταγμένον U 27 διαλαμβάνειν U 
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€ c τ - - - \ 

9. Οὗτος τοίνυν ὁ ῆατϑαϊῖος καταξιοῦται {πρῶτος κηρῦξαι, TO 
2 € * , 5 x y 2 \ ^ - 

εὐαγγέλιον, ὡς ἔφην, καὶ δικαιότατα nv. ἔδει γὰρ τὸν ἀπὸ πολλῶν 
€ , \ > - , > , \ 

ἁμαρτημάτων ἐπιστρέψαντα xal ἀπὸ τοῦ τελωνείου ἀνασταντα καὶ 
> , - , - - 2 

ἀχολουϑήσαντα τῷ ἐλϑόντι ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνϑρώπων 
\ ’ > 3 , , 2 Nw € Ly J ’, 

καὶ λέγοντι »οὐκ ἤλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλα ἀμαρτῶλους εἰς μετα- 
> EM. er = , , € , CON) 

voLave, εἰς ὑποδειγμα ἡμῖν τοῖς μέλλουσι σῳζεσϑαι (ouoloc) τῷ ἐν 
- 2 2 > 2 - 

τῷ τελωνείῳ ἀναχϑέντι xol ἀπὸ ἀδικίας ἀναστρέψαντι, (πρῶτον͵. 
= , » 2 2 = ’ 

παρασχέσϑαι τὸ κήρυγμα τῆς σωτηρίας, ἵνα ar αὐτοῦ μάϑωσιν οἱ 
» \ - , \ > 
AVIEWROL τὴν τῆς παρουσίας φιλανϑρωπίαν. μετὰ γὰρ τὴν ἄφεσιν 

- c - , 2 ^ * 2 [4 -μ , 

τῶν ἀμαρτιῶν ἐδωρήσατο αὐτῷ καὶ ἀναστασιν νεκρῶν | xai χαϑαρσιν 
? , NDR, , 

λέπρας xol ἰαμάτων δυνάμεις xai ἀπέλασιν δαιμονίων, tva μὴ μόνον 
2 Ἁ - ’ > , b) x ^ 2 2 P] - - 

ἀπὸ τοῦ AOyov πείοῃ τοὺς ἀχούοντας, ἀλλὰ καὶ ἀπ αὐτοῦ τοῦ ἔργου 
, - 2 E 2 [2 ? 

(δύνηται κηρῦξαι εὐαγγέλια, τοῖς ἀπολλυμένοις ovt σωϑήσονται διὰ 
lY P , oO 2 P, a su 

μετανοίας καὶ τοῖς πεπτώκχοσιν orc ἀναστήσονται | καὶ τοῖς τεϑνεῶσιν 
- 0 , PS 3 ς Mm ς δι E 

0t, ζωογονηϑήσονται. καὶ αὑτος uiv ovv o MarOoioc Ββραϊκοῖς 
2 

γράμμασι γράφει τὸ εὐαγγέλιον καὶ κηρύττει, καὶ ἄρχεται οὐκ ἀπ 
ἀρχῆς, ἀλλὰ διηγεῖται μὲν τὴν γενεαλογίαν ἀπὸ τοῦ ᾿Αβραάμ' »Αβραάμ, 
φησίν, ἐγέννησε τὸν Ισαὰχ xci Ἰσαὰκ τὸν laxo« καὶ τὰ ἑξῆς ἄχρι 
τοῦ Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας. καὶ an ἀρχῆς τάττει λέγων »βίβλος γενέ- 
σεῶς Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυίδε, εἶτά φῆσι» »viod Aßoaaus, εἶτα 
ἐλϑὼν ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ζητούμενόν φησι »τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέν- 

νῆσις οὕτως | ἦ»" μνηστευϑείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ τος τῷ Io- 

σήφ, πρὶν ἢ συνελϑεῖν αὐτοὺς ηὐρέϑη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος 
ἁγίου. καὶ Ἰωσὴφ δίκαιος ὧν ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτὴν λάϑρα. καὶ 
ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐφάνη αὐτῷ XT ὄναρ λέγων, μὴ ἀπολύσῃς 
τὴν γυναῖχά σου" τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηϑὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 

ἰδοὺ γάρ, γεννήσει υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. οὗτος 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν. καὶ τοῦτο, φησί, γέγονεν, 

3 vgl. Matth. 9,91 — 5 Matth. 9,13 — 10 vgl. Matth. 10,1 — 15 vgl. 

haer. 29, 9, 4; I 332, 8ff haer. 30, 3, 7; 1 337, Off — 17 Matth.1,2 — 

19 Matth. 1, 1 — 21—8. 254, 9 Matth. 1, 18—2,2 

U 

1 (πρῶτος χηρῦξαι) * -3 ὑποστρέψαντα M. | τελωνίου M. 3f χαὶ àzo- 

λουϑήσαντα <ÜU 4 ἀκχολουθήσαντι M. | τοῦ γένους *] τῶ γένει MU 6 ὑμῖν 

M | τῶν μελλόντων U | (ὁμοίως) * 4 τελωνίω M | (nowrov) * 11 δαι- 

μόνων U 13 (δύνηται) * | συναγγέλια M | σωϑήσονται *] εὑρεϑήσονται MU 

14 τεϑνηχόσιν U 1 αὐτὸς] οὗτος U 18 xoi Ἰσαὰχ] Ἰσαὰκ δὲ U 19 τάτ- 

τοι M 23 εὑρέθη U 26 γεννηϑὲν < Ὁ | ἁγίου ἐστιν M 27 οὕτως U 

98 τῶν <U 

51 

D 
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ἵνα πληρωϑῇ τὸ δηϑὲν ὑπὸ χυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος" ἰδοὺ 
7 παρϑένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ và ἑξξῆς. καὶ ἐγερϑείς, φησίν, ἀπὸ 
τοῦ ὕπνου ἐποίησεν οὕτως ὁ Ἰωσὴφ xci παρέλαβε τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ, καὶ 00x ἐγίνωσχεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεχε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν 
πρωτότοχον, καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. τοῦ δὲ Ἰησοῦ 
γεννηϑέντος, φησίν, ἐν Βηϑλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου 
τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱερουσαλὴμ 
λέγοντες, ποῦ ἐστιν o τεχϑεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ 
τον ἀστερα αὑτοῦ ὃν τῇ ἀνατολῇ xci ἤλϑομεν προσχυνῆσαι AUTOS. 

ποῦ οὖν ἡ πραγματεία τοῦ Ζαχαρίου, ποῦ τὰ τῷ Aovx& πεπραγ- 
ματευμένα; ποῦ ἡ ὀπτασία τοῦ ἀγγέλου; ποῦ ἡ προφητεία Ἰωάννου 
τοῦ βαπτιστοῦ; ποῦ ἡ τοῦ Ζαχαρίου ἐπιτίμησις, τοῦ μὴ δύνασϑαι 
αὐτὸν λαλεῖν ἄχρις οὗ γένηται τὰ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου λελαλημένα; 
ποῦ τὰ ὑπὸ τοῦ Γαβριὴλ τῇ παρϑένῳ λεχϑέντα; ποῦ 7 παράστασις 
τῆς ἀσφαλείας, [τῆς] μετὰ συνέσεως τῆς Μαρίας αὐτῷ τῷ ἀγγέλῳ 
ἀποχριϑείσης, ὡς ἠρώτα λέγουσα »πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ 
γινώσχω;« καὶ ἡ μετὰ ἀχριβείας χαϑαρὰ ὑφήγησις, ὡς εἶπεν αὐτῇ 
»πγεῦμα κυρίου ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι; « 

7 

8 

9 

10 

6. Ti ovr ἐροῦμεν; ἐπεὶ μὴ κατήγγειλεν ὁ Ματϑαῖος τὰ ὑπὸ τοῦ 6,1 
A AR ς 9 ’ » 77 , » € C M 9 = * \ 

ουχὰ ρηϑέντα, aga ἀσυμφῶνος | εἴη o ayıos ιατϑαῖος πρὸς τὴν 
2 ’ "QW > > , € o - > ^ Ion \ - 

ἀληϑειαν; [ἢ ovx ἀληϑεῦει ὁ ayıog Πουχᾶς, εἰπὼν (οὐδὲν) περὶ τῶν 
- , , \ , ς 

πρώτων τῷ Μωτϑαίῳ πεπραγματευμένων; οὐχὶ ἑἕχάστῳ ἐμέρισεν ὁ 
, * ) ; = [Z 

920g, tva | oí τέσσαρες εὐαγγελισταὶ ὀφείλοντες κηρῦξαι svgootr 
, , N \ \ on , 

ἕχαστος τί ἐργασῶνται xoi τὰ uiv συμφώνος xai ἴσως κηρυξῶώσιν, 
Ω - > --ψ -- € 4 x , 

ἵνα δείξωσιν ott ἐκ τῆς αὐτῆς πηγῆς ὥρμηνται, τὰ δὲ íxaoTQ παρα- 
, ς » - , 

λειφϑέντα ἄλλος διηγήσηται, ὡς ἔλαβε παρὰ τοῦ πνεύματος μέρος 
- > , * , , * 

τῆς ἀναλογίας; τί δὲ ποιήσωμεν; Ματϑαίου μὲν κηρύττοντος ἐν 
b x , , / x > 2 - 

Βηϑλεὲμ τὴν Magıau γεγεννηχέναι, κατὰ (TE) τὰς παρ᾽ αὐτῷ γενεα- 
, 2 M M \ \ \ » - , 

λογίας ano Αβρααμ xol Δαυὶδ * τὴν £rvoagxov Χριστοῦ ϑεοφανειαν, 

10 vgl. Luk. 1, 5ff — 11 vgl. Luk. 1, 11 Ὁ — vgl. Luk. 1, 151 — 12 vgl. 

Luk. 1, 20 — 14 vgl. Luk. 1, 28 — 16 Luk. 1,34 — 18 Luk. 1,35 — 221 vgl. 

I Kor. 7, 17 — 26f vgl. Röm. 12, 6 

U 

1 ὑπὸ + τοῦ" 6 φησίν <M S ἴδομεν M 12 τοῦ Ζαχαρίου ἡ U | 

του τὸν 2, 15 7τῆς Ὁ 16 ἀποχριϑεῖσα M. 17 χαϑαρὰ) lies πάσης * 

21 ἢ *] ἀλλὰ MU | (ovdev) * 25 éx τῆς αὐτῆς Ἢ ἐξ αὐτῆς τῆς MU 

95f παραληφϑέντα U 26 διηγήσεται U | ὡς] 9; U 27 ποιήσομεν U 

97f ἐμβηϑλεὲμ U 98 (te) ἢ 29 x etwa ζὑποδειχνύντος) * | ϑεοφαάγειαν) 

παρουσίαν U 

D456 

P427 

2 

Ö56 

3 
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c > ep. € ὦ , = > \ NR) - J 
ὡς οὐχ ευρίσχεται O0 ayıos Maoxos ταῦτα λέγων, ἀλλὰ ano τῆς ev 4 

- , S \ - 2 , 

τῷ Ἰορδάνῃ πραγματείας ποιεῖται τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ εὐαγγελίου καί 
e > - 2 , c , > 2 τι , 
φησιν »ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου, ὡς γέγραπται ἐν Πσαΐᾳ τῷ zQognuy, 

ES = [7 x NG ) , 
φωνὴ βοῶντος à τῇ ἐρήμφε, x, οὕτω καὶ τὰ τῷ ἁγίῳ Ἰωάννῃ 9 

5 πεπραγματευμένα καὶ ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἡσφαλισμένα τὴν φροντίδα 

ἔσχεν, οὐ περὶ τῶν ἤδη κεκηρυγμένων πολλάκις μόνον λέγειν, ἀλλὰ 

περὶ τῶν ἀναγκαίως ὑπὸ τῶν ἄλλων εἰς αὐτὸν κηρυγμάτων καταλειφ- 

ϑέντοων. 
€ x = = > , € , A m a , 6 

H yag πᾶσα τῶν εὐαγγελίων υὑποϑεσις τοιοῦτον εἶχε τὸν TQO- 
, \ N , N S EY 

10 πον. Moc?aíov. μὲν yoQ χεχηρυχοτος vOv Χριστὸν γεννηϑέντα καὶ 
ἐκ RVEUUATOS αγίου συλληφϑέντα, éx σπέρματος (Te) Δαυὶδ καὶ 

“Αβραὰμ κατὰ σάρχα οἰκονομηϑέντα, πλάνη τις γεγένηται τοῖς μὴ 

»ενοηχόσιν (οὐ τοῦ εὐαγγελίου αἰτίου ὄντος αὐτοῖς εἰς τὸ σλανή- 
ϑῆναι, ἀλλὰ τῆς αὐτῶν διανοίας πεπλανημένης) τὰ εἰς παράστασιν τῆς 

S nd > = 2 M - 2 ’ - € , 

15 περὶ τῶν αὐτῶν πληροφορίας ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου χαλῇ vaxovoía 
2 , »! x ς \ [d x? , a 2 \ - 

ἐπινενοημένα. δνϑεν γαρ οἱ περὶ Κηρινϑον καὶ Ββίωνα φιλον avvov | 
, Ἢ \ ’ > 3 , 

ἄνϑρωπον κατέσχον xoi * ηρινϑον καὶ Κλεόβιον εἴτ᾽ ovv KAsoflov- 

λον xci KAavó ı nua en 1 ὺς d / ὺν | D457 ον καὶ Κλαύδιον καὶ Δημᾶν καὶ Ἑρμογένην, τοὺς ἀγαπήσαντας τον | ἷ 
A- — PY , € a - > , P) 

ἐνταῦϑα αἰῶνα καὶ χαταλείψαντας τὴν 000v τῆς ἀληϑείας. ἀντι- 8 
, a > - Er 5 = - > Ἁ -- 

- 20 λέγοντες yoQ τοῖς τοῦ κυρίου μαϑηταῖς κατ ἔχεῖνο καιροῦ ἄπο τῆς 
2 \ Y EY , 2 α“« - xara τὸν Adoaau καὶ Δαυὶδ γενεαλογίας τὴν αὐτῶν ἄνοιαν παριστᾶν 

- 2 - * [4 - [4 

ἐπειρῶντο, οὐ καλῶς μὲν οἰόμενοι, πλὴν ἐντεῦϑεν τὴν πρόφασιν 
2 E aC D ? \ 

ϑηρώμενοι. ἀντελέγοντο γὰρ πολλάχις ὑπὸ τοῦ aylov Ἰωάννου καὶ 9 
- > 2 D , U A 

τῶν ἀμφ αὑτόν, Asvxiov xal ἄλλων πολλῶν,  παρατρίψασα δὲ P428 

9 Mark. 1,11 — 91 vgl. haer. 69, 29 u. Origenes bei Eusebius ἢ. e. VI 25,4; 

S. 576, V ff Schwartz — 17 zu Μήήρινϑος vgl. haer. 28, 8, 1; 1 320, 12ff — Κλεόβιος 

vgl. Hegesipp bei Eusebius h. e. IV 22,5; 8.370,16 Schwartz Didaskalia VI8; 
S. 318,2 Funk (S. 121 Flemming-Achelis) Const. apost. VIS,1; 8.319, 2 Funk 16,2; 

8.339, 16. apokr. Brief an die Korinther bei Harnack Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1905 8.5.16 

— Κλεόβουλος vgl. Ps. Ignatius ad Trall.11 — 18 Κλαύδιος sonst nirgends genannt 

— Δημᾶς vgl. Kol. 4, 14 Philem. 24 II Tim. 4, 10 — -Ξρμογένης II Tim. 1, 15. — 

191 vgl. haer. 30, 14, 2; I 351, IE — 24 zu “εύχιος vgl. Acta Joh. S. 196 u. 

CXXV Zahn u. C. Schmidt, Petrusakten S. 31ff 

MU 

9f χαὶ φησίν --- εὐαγγελίου <M 4 * ergänze etwa (&oa ψεύδεται Máoxoc; 

μὴ γένοιτο. ἀλλ᾽ οὐ χρεία ἦν περὶ τῶν ἤδη χεκηρυγμένων αὖϑις λέγειν.) * 7 ἀναγ- 

καίων U | Σ᾿αὐτὸν Pet.] αὐτοὺς MU 9 ἔσχε M. | w<U 11 (v5 * 

19 τις * τισὶ MU 18 ὄντος <M 14 πεπλανημένης + (ovogc)? * — 14 f τὰ 

vor εἰς παράστασιν Ἢ vor ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου MU 14 τῆς — M 195 xax; U 

16 νενοημένα M. | αὐτὸν] τὸν U 17 κ etwa {ἐπλάνησαν τοὺς περὶ * 90 χυ- 

oiov] Αριστοῦ M 22 χαλῶς] ἁγνῶς M 88 ἀντέλεγον U 
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256 Epiphanius 

ἑαυτῆς τὸ μέτωπον ἡ ἀναισχυντία τὰ ξαυτῆς κακὰ ἐπισπᾶσϑαι ἐφι- 
λοτιμήσατο. 

εὐθὺς δὲ μετὰ τὸν δατϑαῖον ἀκόλουϑος γενόμενος 6 Μάρκος | 
τῷ ἁγίῳ Πέτρῳ ἐν Ῥώμῃ ἐπιτρέπεται τὸ εὐαγγέλιον ἐκϑέσϑαι καὶ 
γράψας ἀποστέλλεται ὑπὸ τοῦ aylov Πέτρου εἰς τὴν τῶν Αἰγυπτίων 
χώραν. οὗτος δὲ εἷς ἐτύγχανεν ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα δύο, τῶν 
διασκορπισϑέντων ἐπὶ τῷ δήματι ᾧ εἶπεν ὁ κύριος »ἐὰν μή τις φάγῃ 
μου τὴν σάρχα xol πίῃ μου τὸ αἷμα, οὐκ ἔστι μου ἄξιοςς, ὡς τοῖς 
τὰ εὐαγγέλια ἀναγνοῦσι σαφὴς (stp) ἡ παράστασις: ὅμως διὰ Πέτρου 
ἐπανακάμψας εὐαγγελίζεσϑαι καταξιοῦται, πνεύματι ἁγίῳ ἐμπεφορη- 
μένος. ἄρχεται δὲ κηρύττειν ὅϑεν τὸ πνεῦμα αὐτῷ παρεχελεύσατο, 
τὴν ἀρχὴν τάττων ἀπὸ πεντεχαιδεχάτου ἔτους Τιβερίου Καίσαρος, 
μετὰ ἔτη τριάχοντα τῆς τοῦ ατϑαίου πραγματείας. δευτέρου δὲ 
γενομένου εὐαγγελιστοῦ xol μὴ περὶ τῆς ἄνωϑεν καταγωγῆς τοῦ 
ϑεοῦ Aoyov τηλαυγῶς σημήναντος, ἀλλὰ πάντῃ μὲν ἐμφαντικῶς, οὐ 
μὴν κατὰ ἀχριβολογίαν τοσαύτην, γέγονε τοῖς προειρημένοις ἠπατη- 
μένοις εἰς δεύτερον σχότωσις τῶν διανοημάτων τοῦ μὴ καταξιωϑῆναι 

πρὸς φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου: λεγόντων αὐτῶν ὅτι ἰδοὺ xci δεύ- 
τερον εὐαγγέλιον περὶ Χριστοῦ σημαῖνον καὶ οὐδαμοῦ ἄνωϑεν λέγον 
τὴν γέννησιν ἀλλά, φησίν, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ κατῆλϑεν τὸ πνεῦμα ἐπ᾽ 

αὐτὸν χαὶ * φωνή᾽ οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐφ᾽ ὃν 
ηὐδόκησα. | 

7. Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα οὕτως ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνοήτοις ἐτελεῖτο, 

ἀναγκάζει τὸ ἅγιον πνεῦμα καὶ ἐπινύττει τὸν ἅγιον Πουχᾶν ὡς ἀπὸ 
T , , , - > > \ 

βάϑους χατωτάτου τὴν διανοιαν τῶν ἠπατημένων ἀνενέγκαι xal τὰ 

3f vgl. Clemens Al. bei Eusebius h. e. VI 14, 6; 8. 550, 191 Schwartz Ori- 

genes ebda VI 25,5; S. 576, 11f Irenaeus adv. haer. III 1, 1; IL 4 Harvey  Ter- 

tullian adv. Mare. IV 5. Eusebius ἢ. e. IL 15, 11£; S. 140, 3ff dem. ev. III 5, 891}; 

8. 127, 5ff Heikel — 5f vgl. Eusebius h. e. II 16, 1; S. 140, 20ff Schwartz — 

61f vgl. Panarion Christentum 4,4; I 232,8 u. Adamantius de recta in deum fide 

I5; S. 10, 14 van de Sande Bakhuyzen — 6f vgl. Joh. 6, 66 — 7 Joh. 6, 53 — 

19f vgl. Luk. 3, 1.283 — 17f vgl. II Kor. 4, 4 — 20 vgl. Mark. 1, 10f 

U 

1 μετώπιον U | cà « | ξαυτῇ U | χαχὰ + (didayuara)? * | ἐπι- 

σπάσασϑαι U 5 ἀποστέλλει U 6 vov? <M 7 σχορπισϑέντων M Τῇ μου 

yayn U 8 uov? <U 9 (ein) * 10 ἀναχάμψας U 14 cob < U 

17 oxötwow U 18 xai < U 19 λέγον ἢ λέγων U<M 91 * (Eye 

vero) * | uov <U 98 ἀνοήτως U 

10 058 

11 

12 

13 

14 
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ὑπὸ τῶν ἄλλων χαταλειφϑέντα avdıc ἐπιβάλλεσϑα. ἵνα (Ob) μή 
τις τῶν πεπλανημένων ἡγήσηται μυϑωδῶς αὐτὸν ἐχφράσαι τὴν γέν- 
νησιν, ἐπὶ τὰ ἄνω ἀναφέρει τὸ ἔργον, διὰ δὲ τὴν ἀχρίβειαν λεπτο- 
μερῶς τὴν πᾶσαν πραγματείαν διέξεισι καὶ εἰς παράστασιν ἀληϑείας 
ἐμμάρτυρας τοὺς ὑπηρέτας τοῦ λόγου γενομένους παρεισάγει φάσκων 
»ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησανε, ἵνα τινὰς μὲν ἐπιχειρητὰς δείξῃ, 
φημὶ δὲ τοὺς περὶ Κήρινϑον καὶ Μηρινϑον καὶ τοὺς ἄλλους" εἶτα 
τί φησιν; »ἔδοξε κἀμοὶ καϑεϊξῆς παρηκολουϑηχότι ἄνωϑεν τοῖς av- 
τόπταις καὶ ὑπηρέταις τοῦ λόγου γενομένοις γράψαι σοι, χράτιστε 
Θεόφιλε (εἴτ᾽ οὐν τινὶ Θεοφίλῳ τότε γράφων τοῦτο ἔλεγεν ἢ παντὶ 

ἀνϑρώπῳ ϑεὸν ἀγαπῶντι), (ἵνα ἐπιγνῷς) περὶ ὧν, φησί, κατηχήϑης 

λόγων τὴν ἀσφάλειαν«" καὶ τὴν μὲν κατήχησιν προτεταγμένην 
ἔφασκεν, ὡς ἤδη ὑπὸ ἄλλων μὲν χεκατηχῆσϑαι, οὐκ ἀσφαλῶς δὲ παρ᾽ 
αὐτῶν μεμαϑηκέναι τὴν ἀκρίβειαν. εἶτα φήσιν "ἐγένετο ἐν ἡμέραις 
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἐξ ἐφημερίας Agua TOU ἀρχιερέως ἱερεύς τις 

ὀνόματι Ζαχαρίας καὶ γυνὴ αὐτῷ éx τῶν Wege τς Aagav, ἢ ovoue 

Erwaßere. xoi ἄρχεται πρὸ τοῦ ατϑαίου: ὁ μὲν γὰρ Ματϑαῖος 

ἐσήμανε τριαχονταετῆ χρόνον ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὁ δὲ Maoxos τὰ μετὰ (rà) 
τριάχοντα ἔτη ἔταττεν, τὴν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ γενομένην | ἐν ἀληϑείᾳ 
πραγματείαν, ouow τῷ Ματϑαίῳ καὶ τῷ Λουχᾷ. ὃ δὲ Mardalog 

ἀπὸ τριαχονταετοῦς χρόνου πρὸ τῆς ἐν τῷ loodavn καὶ τοῦ βαπτίο- 
ματος πραγματείας τὸ διήγημα ἐποιεῖτο Aovxas δὲ πρὸ τοῦ χρό- 
νου τοῦ συλληφϑῆναι τὸν σωτῆρα àv γαστρὶ ἀπὸ ἕξ μηνῶν τὸν 
χρόνον ἐδήλου, καὶ ἐννέα μηνῶν πάλιν καὶ ὀλίγων | ἡμερῶν τῆς 
συλλήψεως τοῦ χυρίου, oc εἶναι τὸν πάντα χρόνον τριάχοντα ὃν 

ἔτος χαὶ ἐπέχεινα. δα, CU δὲ xal τὴν τῶν ποιμένων διὰ [τὴν] 
τῶν εὐαγγελισαμένων ἀγγέλων ϑεοπτίαν, καὶ ὡς ἐγεννήϑη ἐν «Βηϑλεὲμ 
καὶ ἐσπαργανοόϑη ἐν φάτν «ci τῇ ὀγδόῃ περιετμήϑη, καὶ ὡς ἐν TEO- 
σαράκοντα ἡμέραις κατὰ τὸν νόμον προσφορὰν ὑπὲρ αὐτοῦ ἐπετέ- 

3 vgl. Luk. 1,2 — 6 Luk. 1, 1 — 8 Luk. 1, Bf — 10f vgl. Origenes 

in Luc. hom. 1; V 90 Lommatzsch — 14 Luk. 1, 5 --- 22f vgl. Luk. 1, 26 — 

DGE ve bug — 9f vol. Luk. 2 4. 1.2] — 98 vel, Luk. ὃ. 9 

U 

1 ἐπιλαβέσϑαι M. | (02) * 2 ἡγήσεται MU ὃ ἐπὶ τὰ ἄνω ἀναφέρει τὸ 

ἔργον *, vgl. S. 201,29 u. 262,18] end τὰ ἄνω ἀναφέρετον ἐργάζεται M. ἔπειτα 

ἀνωφερῆ τὸν λόγον ἐργάζεται Ὁ 11 «ἵνα ἐπιγνῷς) * 14 τὴν ἀκρίβειαν. 

εἶτά φησιν *] εἶτα τὴν ἀχρίβειάν φησιν MU 1ὅ τοῦ ἀρχιερέως ἱερεύς] ἀρχιε- 

ρεὺς M 17 πρὸ] ἀπὸ M 18 ἀπ᾽ ἀρχῆς] ὑπάρχειν Ὁ | (và) * 19 ἔταττεν 

&qU 20 [τὴν ὃ" 28 óc -—U|éiv?-—M 29 νοῦ χατὰ - τὰ Ὁ | προσφόρια U 
Epiphanius II. jm 

r9 

P429 

Ó 60 
8 

D459 
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λουν καὶ Oc 6 Συμεὼν (αὐτὸν) Ev ἀγχάλαις ἐδέχετο xoi ὡς "Avva 
ἀνϑωμολογεῖτο ϑυγάτηρ Φανουήλ, καὶ oc ἐν Ναζαρὲτ ἀπῇει καὶ ὡς 

κατ᾽ ἔτος viet εἰς Ἱερουσαλὴμ eua τοῖς γονεῦσι τελοῦσιν ὑπὲρ αὐτοῦ 

τὰ κατὰ τὸν νόμον, ὧν οὐδὲν τῷ Πατϑαίῳ ἐπείργασται οὐδὲ τῷ 
Magxo ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ Ἰωάννῃ. 

8, Ὅϑεν καί τινες ἄλλοι ἐξ Ἑλλήνων φιλοσόφων, φημὶ δὲ Πορ- 
φύριος καὶ Κέλσος καὶ Φιλοσαββάτιος, ὁ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὁρμώμενος 

δεινὸς καὶ ἀπατεὼν 0g, [eic] τὴν κατὰ τῆς εὐαγγελικῆς πραγματείας 

διεξιόντες ἀνατροπὴν τῶν ἁγίων εὐαγγελιστῶν κατηγοροῦσι, ψυχικοὶ 
xol σαρχιχοὶ ὑπάρχοντες, κατὰ σάρχα δὲ στρατευόμενοι καὶ ϑεῷ 
εὐαρεστῆσαι ἀδυνάτως ἔχοντες xol τὰ διὰ τοῦ πνεύματος (εἰρημένα. 
μὴ νενοηχότες. ἕχαστος γὰρ (αὐτῶν) προσχόϊπτων τοῖς λόγοις 
τῆς ἀληϑείας διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τύφλωσι» τῆς ἀγνωσίας, εἰς τοῦτο 
ἐμπίπτοντες ἐλεγον" πῶς δύναται N αὐτὴ ἡμέρα [eivaı) τῆς ἐν Βηϑ- 

λεὲμ γεννήσεοςς αὐτὴ καὶ περιτομὴν ἔχειν ὀκταήμερον καὶ διὰ τεσσα- 
ράχοντα ἡμερῶν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις ἄνοδον καὶ τὰ ἀπὸ “Φυμεῶνος 
καὶ Avvas εἰς αὐτὸν τετελεσμένα, ὁπότε ἐν τῇ vvxti ἢ ἐγεννηϑη 

πέφηνεν αὐτῷ, φησίν, ἄγγελος, μετὰ τὴν τῶν μάγων ἔλευσιν τῶν 

ἐλθόντων προσχυνῆσαι αὐτῷ καὶ ἀνοιξάντων τὰς πήρας καὶ zQ00- 
ἐνεγκάντων, eG φῆσιν »0907 αὐτῷ ἄγγελος λέγων" ἀναστὰς λάβε 
τὴν γυναῖχά σου xci τὸ παιδίον, καὶ πορεύου eig ἴγυπτον, ὅτι ζητεῖ 

€ 

Ἡρῴδης τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίους. εἰ τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ νυχτὶ ἡ 

1 vgl. Luk. 2,25 — vgl. Luk. 2,36 — 2 vgl. Luk. 2,39 — vgl. Luk. 2,41 — 

61f vgl. Harnack, Abh. Berl. Akad. 1916 S. 408 — zu Κέλσος vgl. Origenes c. Cels. 

140; I 91, 68 Kötschau I 48; S. 109, 15ff; beachte auch in Joh. X 3; S. 172, 20# 

Preuschen {διὰ τὸ πολλοὺς) μὴ λυομένης τῆς διαφωνίας ἀφεῖσϑαι τῆς περὶ τῶν 

εὐαγγελίων πίστεως, ὡς οὐχ ἀληθῶν οὐδὲ ϑειοτέρῳ πνεύματι γεγραμμένων ἢ ἐπι- 

τετευγμένως ἀπομνημονευϑέντων. — Den sonst unbekannten Φιλοσαββάτιος hat 
Epiph. wohl der christlichen Streitschrift gegen Porphyrius entnommen, die er im 

Folgenden benutzt — 10 vgl. I Kor. 10,3 — 10f vgl. Hebr. 11, 5f — 17f der 

Gegner nimmt darnach an, daß die Magier in der Geburtsnacht selbst gekommen 

seien; auch Epiph. setzt die Ankunft der Magier auf denselben Tag wie die Ge- 

burt, jedoch genau 2 Jahre später vgl. S. 201, 2ff u. 288, 6 — 20 Matth. 2, 13 

U) 

1 (αὐτὸν) * | ἐδέξατο M 2 ἐν] ἐκ U 9f xol ὡς---ἄνήει <U 8 xa- 

ϑέτος M. | wen M 4 τὰ — U | ἐπεξείργασται Μ 8 [εἰς] * 9 ἁγίων <M 

10f 9800 εὐαρέστησιν U 11 διὰ-Ἡς | (εἰρημένα) ἢ 12 (αὐτῶν) ἢ 13 ξαυτῶ Μ 

14 [εἶναι] * 14 ἐμβηϑλεὲμ U 15 vor αὐτὴ - ἡ M 16 τὴν <U 
191 προσενεγχάντων + (τὰ 0092)? * 20 ὥς φησιν *] ὥς φασιν M. ὡς λέγει 
φησὶν U 91 τὸ παιδίον καὶ τὴν γυναῖχα σου U 22 αὐτῇ] ταύτη U | ᾧ] ὀγδόη M 

8,1 

8 P430 

> 

10 



Panarion haer. 51, 7, 9— 9, 6 (Aloger) 259 

, , > »t LE. m Ὁ c 9 N, 
γεγέννηται παρεληφϑὴ | εἰς Αἴγυπτον xoi Excel ἣν, £06 OTOU ἀπέ- 

c , ’ ’ ἘΠ 2 ’ 

Üavev Hooóns, ποϑεν δύναται ἐπιμεῖναι (xolj oxvomusgov καὶ περι- 
- - \ , €, 5 - , 

τμηϑῆναι; ἢ πῶς μετὰ τεσσαράχοντα * svoloxevat Aovxag wevdouevog, 
- - - —- o , 

ὥς φασι βλασφημοῦντες χατὰ τῆς éavrOr χεφαλῆς, ὁτι φησίν »év 

5 τῇ τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ἀνήνεγκαν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ κακεῖϑεν 
(ὑπέστρεψαν) εἰς Ναζαρέτε; 

Καὶ οὐχ οἴδασιν οἱ ἀγνωσίᾳ κατεχόμενοι τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν 
δύναμιν" ἑκάστῳ γὰρ τῶν εὐαγγελιστῶν ἐδωρήσατο ἑκάστου χρόνου 
καὶ καιροῦ διηγεῖσϑαι τὰ ἐν ἀληϑείᾳ πληρωϑέντα. καὶ ὁ uiv Mar- 

10 ϑαῖος διηγησάμενος μόνον ὅτι ἐγεννήϑη ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ ὅτι 

>20 

συνελήφϑη ἄνευ σπέρματος ἀνδρός, οὐδὲν περὶ περιτομῆς εἶπεν οὐδὲ 

περὶ τῶν δύο ἐτῶν τι τῶν εἰς αὐτὸν μετὰ τὴν γέννησιν γεγενημένων, 
ἀλλὰ διηγεῖται τὴν ἔλευσιν τῶν μάγων, ὡς ἐπιμαρτυρεῖ ἡμῖν ὁ ἄλη- 

ϑὴς τοῦ ϑεοῦ λόγος, ἐρωτῶντος τοῦ Ἡρῴδου παρὰ τῶν μάγων τὸν 
χρόνον καὶ ἠχριβωκότος τοῦ φαινομένου ἀστέρος, xol τῶν μάγων 
τὴν ἀπόχρισιν, ὅτε ἀπὸ δύο ἐτῶν xol κατωτέρω ὡς μὴ εἶναι τὸν 

χρόνον τοῦτον τὸν τῷ .ovxQ πεπραγματευμένον. ἀλλ᾽ ὃ μὲν 
Aovxüc τὰ πρὸ (vOv) δύο ἐτῶν διηγεῖται, δῆατϑαῖος δὲ εἰπὼν τὴν 
γέννησιν. ἀπεπήδησεν εἰς τὸν διετῆ χρόνον καὶ ἐδήλωσε τὰ γενόμενα 
μετὰ (ta) δύο ἔτη. διὸ καὶ ὁ Ἡρῴδης διανοηϑεὶς τοῦτο μετὰ τὸ 
ἀπονεῦσαι τοὺς μάγους di ἑτέρας ὁδοῦ φήϑη ἐν τῷ πλήϑει τῶν 
παίδων καὶ αὐτὸν (rov) γεννηϑέντα εὐρεϑήσεσϑαι xci σὺν αὐτοῖς 
ἀποκτέννυσϑαι. ἐκέλευσε γὰρ τοὺς ἐν τοῖς ὁρίοις Βηϑλεὲμ παῖδας 
ἀποχτανϑῆναι, τοὺς ἀπὸ δύο ἐτῶν xai | κατωτέρω, ἕως αὐτῆς τῆς 
ἡμέρας ἧς οἱ μάγοι παρ᾽ αὐτῷ ἐγένοντο. ἔνϑεν οὖν τίνει οὐ φανεῖται 
ὅτι ὃτε ἦλϑον οἱ μάγοι δύο ἢν ἐτῶν ὁ παῖς γεγεννημένος; xal 

γὰρ καὶ αὐτὴ ἡ πραγματεία τὴν πᾶσαν ἀκρίβειαν σαφηνίζει. ὁ uiv 

γὰρ Aovxüc λέγει ἐσπαρ)γανῶσϑαι τὸν παῖδα εὐθὺς γεγεννημένον καὶ 

4 vgl. Luk. 2,291.39 — 14 vgl. Matth. 2,7 — 20 vgl. Matth. 2, 12. 16 — 
23 Matth. 2,16 — 27 vgl. Luk. 2, 7 

Ü 

2 δύναται] τὸ U | [xoi] Dind. Óh. | ze? <U ὃ πῶς -ἰΞ v0 U | 

* (ἡμέρας ἀνενεχϑέντα αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ διηγούμενος οὐχ) * 4 φησὶ! M 

6 (ὑπέστρεψαν) * | Ναζαρέϑ' M. 8 ἐδωρήσατο sc. τὸ πνεῦμα] ἐδωρήϑη M 

10 ὅτι μόνον M 11 εἰπὼν M 12 περὶ *] πρὸ MU | μετὰ τὴν 

γέννησιν — Ὁ | γεγεννημένων Μ 14 τοῦ ϑεοῦ) τοῦ χυρίου Μ 15 ἠχρίβωτο U 

16 τὴν ἀπόχρισιν *] $ ἀπόχρισις MU 17 ἀλλὰ Μ 18 «τῶν * 20 (τὰν | 

0 -—M 29 (τὸν) * 235 οὖν <U 96 γεγενημένος U 917 ἡ αὐτὴ U 

98 γεγεννημένον) τετεγμένον U 
100 
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260 Epiphanius 

κεῖσϑαι ἐν φάτνῃ καὶ ὃν σπηλαίῳ διὰ τὸ μὴ εἶναι τόπον ἐν τῷ 
καταλύματι. ἀπογραφὴ γὰρ τότε ἣν καὶ oL διασκορπισϑέντες ἀπὸ 
τοῦ χρόνου τῶν πολέμων τῶν ἐπὶ τοῖς Μακκαβαίοις γεγονότων ἐπὶ 

τὰ πανταχοῦ γῆς διεσχορπίσϑησαν καὶ ὀλίγοι παντελῶς ἔμειναν ἐν 
Βηϑλεὲμ κατοιχοῦντες᾽ διὸ ἕν τινι τῶν ἀντιγράφων τῶν εὐαγγε- 
λιστῶν καλεῖται πόλις τοῦ Δαυίδ, ἐν ἄλλῳ δὲ κώμην αὐτὴν φάσχει 
διὰ τὸ εἰς ὀλίγην γῆν αὐτὴν ἠκέναι. Orte δὲ γέγονε τὸ κέλευσμα 
“Αὐγούστου τοῦ βασιλέως καὶ ἀνάγκην ἔσχον οἱ διεσκορπισμένοι κατὰ 
τὰ αὐτῶν γένη ἐλϑεῖν εἰς τὸν τόπον ἵνα ἀπογραφῶσιν, ἐπιρρέοντα 

τὰ πλήϑη ἐνέπλησε τὸν τόπον καὶ οὐχ ἦν τόπος ἐν τῷ χαταλύματι 
διὰ τὴν συνέχειαν. λοιπὸν δὲ μετὰ τὴν ἀπογραφὴν ἀπῆλϑεν 

ἕχαστος ὅποι γῆς τὴν καταμονὴν τῆς κατοιχήσεως siye διὸ καὶ 
πλᾶτος ἐτύγχανεν ἐν τῇ γῇ. ἐρχόμενοι δὲ ὡς εἰπεῖν μνήμης ἕνεχα 
τῶν bxc γεγενημένων, (roO) πρώτου ἐνιαυτοῦ τελεσϑέντος καὶ τοῦ 
δευτέρου πληρωϑέντος ἦλϑον οἱ γονεῖς ἐχεῖσε ἀπὸ τῆς Ναζαρὲτ ὡς 
εἰς τὴν πανήγυριν ταύτην. διὸ καὶ ἡ ἔλευσις τῶν μάγων γεγένηται 
κατὰ τὴν τοιαύτην συγκυρίαν. οὐχέτι ἴσως an ἐν ty καταλύσει τότε 
τῆς Μαρίας καὶ Ἰωσὴφ διὰ τὴν τῆς ἀπογραφῆς παρουσίαν τῇ ὑπὸ 
τοῦ Πουχᾶ εἰρημέν). οὐ γὰρ ηὗρον τὴν Mau ἐν τῷ σπηλαίῳ, 

ὅπου ἐγέννησεν" ἀλλὰ ὡς ἔχει τὸ εὐαγγέλιον, ὅτι ὡδήγει αὐτούς, 

φησίν, o | ἀστὴρ ἄχρι τοῦ τόπου οὗ ἣν ἐχεῖ τὸ παιδίον. καὶ εἰσελ- 
ϑόντες εἰς τὸν οἶχον ηῦρον τὸ βρέφος μετὰ Μαρίας, οὐχέτι ἐν φάτνῃ 

οὐχέτι ἐν σπηλαίῳ, ἀλλὰ ἐν olxo' ἵνα γνωσϑῇ τῆς ἀληϑείας ἡ ἀκρί- 

1 ἐν σπηλαίῳ vgl. Panarion Christentum 1,4; I 298,6 περιτμηϑέντα ἐν τῷ 

σπηλαίῳ --- 2.1 vgl. haer. 30, 25,7; 1 901, 51 — 5f vgl. Luk. 2, 4 mit Joh. 7, 42 — 

7 vgl. Luk. 2,1 — 14 vgl. die deutlichere Stelle Panarion Christentum 1, 4f; 

1228, 90ff ἐλθόντα τῷ ἑξῆς ἐνιαυτῷ ὀφϑῆναι ἐνώπιον κυρίου sic Ἱερουσαλήμ, ysvó- 

μενόν τε ἐν Βηϑλεὲμ διὰ τὴν συγγένειαν ὑπὸ τῆς μητρὸς βασταζόμενον, αὖϑις 

πάλιν εἰς Ναζαρὲτ ἀπενεχϑέντα χαὶ χατὰ δευτέραν περίοδον ἐνιαυτοῦ εἰς τὰ 

Ἱεροσόλυμα καὶ Βηϑλεὲδμ ἐληλυϑότα, βασταζόμενον ὡσαύτως ὑπὸ τῆς ἰδίας μη- 

τρός --- 117 {{ vgl. Panarion Christentum 1,5; I 228, 14. ἐν οἰχίᾳ χατελϑόντα — 

21 Matth. 2, 9. 11 

U 

1&2<M 3 ἐπὶ τὰ] ἔπειτα M Af ἐμβηϑλεὲμ U ὅ τῶν ἀντιγρά- 

qov] ἀντιγράφω U 6 φάσχει] χαλοῦσιν U 8 τοῦ βασιλέως Αὐγούστου M 

Sf χατὰ τὰ Pet.) xavà, < τὰ M xai τὰ U 9 ἐπιρέοντα U 14 (vo?) * 

καὶ + (adgıc)? * 15 ἐχεῖθεν M | Ναζαρὲϑ M 17 vor χατὰ + xai U 

πη ἢ τὴ MUS 1 τῆ Ξε 18 διὰ--- παρουσίαν] διὰ τὴν ἀπογραφὴν U 

19 ηὗραν U 901 φησὶν αὐτοὺς U 99 εὗρον U 23 ἀλλ U 
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βεια καὶ τοῦ χρόνου τῶν δύο ἐτῶν τὸ διάστημα, τουτέστιν ἐξότου 

ἐγεννήϑη ἕως ὅτε παρεγένοντο oí μάγοι. καὶ xav ἐχείνην τὴν 13 
»Uxta μετὰ δύο ἔτη τῆς γεννήσεως ὠφϑη ὁ ἄγγελος καὶ εἶπε παρα- 
λαβεῖν τὴν» | μητέρα καὶ τὸ παιδίον εἰς γῆν Αἰγύπτου. διὸ οὐχέτι Ὁ 402 

5 Ἰωσὴφ ἀνακάμπτει εἰς Ναζαρέτ, ἀλλὰ ἀποδιδράσκει ἅμα τῷ παιδὶ 
καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἄλλα δύο ἔτη ποιεῖ ἐχεῖσε᾽ καὶ 
οὕτως πάλιν ὁ ἄγγελος μετὰ τὴν τοῦ Ἡρῴδου τελευτὴν * ἐπιστρέφει 
ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν. | P 432 

10. To γὰρ τριαχοστῷ τι τη τοῦ Ἡρῴδου γεννᾶται ὁ κύριος, 10,1 
10 τριαχοστῷ πέμπτῳ ἦλϑον οἱ μάγοι, pude ἑβδόμῳ ἔτει τελευτᾷ 

ὃ Ἡρῴδης καὶ διαδέχεται ᾿Αρχέλαος ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὸ βασίλειον, ποιήσας 
£v) évvéa βασιλεύων, καϑάπερ μοι ἤδη ἐν ἄλλοις τόποις δἴρηται. 

ἀνεχώρησεν οὖν ἀκούσας περὶ Ἀρχελάου καὶ ἐλϑὼν χατῴκησεν εἰς 2 

Ναζαρὲτ καὶ ἐκεῖϑεν πάλιν xav ἔτος ἀνῇει εἰς Ἱερουσαλήμ. ὁρᾷς 

15 005 τυγχάνει ἀκρίβεια ἐν τοῖς ϑείοις εὐαγγϑλίοις περὶ ἑκάστης πραγ- 

ματείας. οἱ δὲ ἀγνοίᾳ φερόμενοι, τὸν ἑαυτῶν νοῦν σχοτώσαντες 
οὐχ ἴσασι τὸ τέλος ἑἕχαστου λόγου, ἀλλὰ ἁπλῶς χατὰ τῶν ἁγίων 

(εὐαγγελιστῶν) ἐπαίρουσι τὸ στόμα καὶ χαλῶσι τὴν γλῶτταν, μηδὲν 
μὲν λέγοντες ἐν ἀληϑείᾳ, ἑαυτοὺς δὲ τῆς ζωῆς ἀπαλλοτριοῦντες. 

-20 "Evósv γοῦν 0 Aovxas μετὰ τὸ διηγήσασϑαι và πρῶτα πάλιν 4 
λέγει πῶς ἐν τῷ δωδεχάτῳ ἔτει ἀνῆλϑεν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα μὴ 
παραλείψῃ τόπον τοῖς νομίσασιν» αὐτὸν ἁπλῶς avo τέλειον ἐν 

κόσμῳ πεφηνέναι καὶ εἰς τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην ἡκένγαι, 
ος ὑπελήφϑη ὑπό τε Knoivdov καὶ "EBiovoc καὶ τῶν ἄλλων. δεινὸς 5 

95 γὰρ ὁ ὄφις σχαληνῶς διαβαίνων ἐν μιᾷ γνώμῃ οὐχ ἵσταται, ἀλλὰ 
τοῖς μὲν δοχεῖ ἐκ παρατριβῆς καὶ σπέρματος ἀνδρὸς γεγενῆσϑαι, τοῖς 

δ᾽ ἄλλοις ἁπλῶς ἄνϑρωπος πεφηνέναι. διὸ κατὰ τὸ λεπτὸν τὰ 6 
πάντα διηγούμενοι οἱ ἅγιοι εὐαγγελισταὶ axgıBovo. καὶ φύσει ὁ 
Δουχᾶς ος ἀπὸ χάτωϑεν ἐπὶ τὰ ἄνω ἀναφέρων τὴν διάνοιαν φάσκει »ἦν 

80 δὲ Ἰησοῦς ἀρχόμενος εἶναι oc ἐτῶν | τριάκοντα, ὧν υἱὸς ὡς ἐνομίζετο D463 

e 

2ff vgl. Matth. 2, 18 — 4 vgl. Matth. 2,19 — 9ff vgl. Panarion Christen- 

tum 2, 11; 1 228, 201 — 21 vgl. Luk. 2, 41ff — 24ff vgl. haer. 28, 1,5; 1 314, 91 

haer. 30, 3, 6; I 337, 6ff — 30 Luk. 3, 23 

ND. U 

1250€ M 8 ὁ —M 4 τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα  ὅ Notooé9 M 

6 ποιεῖ -- M 4 * (φαίνεται xal) * | ἐπιστρέφει + τὸν αὐτὸν U 8 ἐν τῆ 

Ἰουδαία U 9 τρίτῳ + ἔτει Ὁ (überflüssig, vgl. I 228, 20) 11 ὁ — U 

14 Ναζαρὲϑ M | aveinM 18 (εὐαγγελιστῶν» *, vgl.2.28 19 ἀλλοτριοῦντες Τὶ 

20 οὖ Ὁ 24 ὑπεβλήϑηῦ | ve «CU 25 6<U 27 ἄνϑρωπον M 28 ἡγού- 

μενοι M. | ἀχριβολογοῦσι Ὁ 30 εἶναι -- M; vgl. 8. 270,17 u.294,7 | vióc — M 
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269 Epiphanius 

τοῦ Ἰωσήφκ. τὸ δὲ νομίζεσθαι οὐχ ἀληϑές ἐστιν, ἀλλὰ ἐν τάξει μὲν 
πατρὸς ἐτύγχανεν Ó Ἰωσὴφ διὰ τὸ οὕτως τῷ ϑεῷ δεδόχϑαι, οὐκ ἣν 
δὲ πατὴρ ὁ μὴ πρὸς τὴν Μαριὰμ ἐσχηκὼς συνάφειαν ἢ μόνον ὅτι 

ἀνὴρ ἐκλήϑη διὰ τὸ μεμνηστεῦϑαι πρεσβύτης ὀγδοήκοντα ἐτῶν που 

τυγχάνων πλείω ἐλάσσω καὶ ἔχων εξ υἱοὺς ἀπὸ τῆς ὄντως αὐτοῦ 
γαμετῆς πρώτης, ταύτην δὲ τὴν οἰκονομίαν παρειληφώς, ὡς καὶ ἄλλῃ 

που ἀχριβέστερον περὶ | τούτου “διῆλϑον. πῶς ovr ὃ μὴ ἔχων συνά- Ö 

q&Lav πατὴρ αὐτοῦ ἐτύγχανεν; ὅπερ ἀδύνατον. 
11. ““λλὰ ἐρεῖς μοι, πῶς ovv ἀνὴρ αὐτῆς ἐχέχλητο, εἰ μὴ ἔσχε 

ταύτην; ὁ δὲ ταῦτα ἀμφιβάλλων ἀγνοεῖ τὰ xarà τὸν νόμον, ὅτι 

ἐξότε | ὀνομάζεται γυνὴ ἀνδρί, x&v τε παρϑένος εἴη κἂν ve ἐν οἴχῳ 
πατρὸς ἔτι ὑπάρχει, γυνὴ τοῦ ὠνομασμένου λέγεται ἡ τοιαύτη" τού- 
του EDERED ὁ ἅγιος ἄγγελός φησι »μὴ -«φοβηϑῆς παραλαβεῖν τὴν γυ- 

ναῖχά σους. xal ἵνα μή τις νομίσῃ ὅτι πλάνη τις (ἐστὶν. Ev τοῖς 
εὐαγγελίοις — ἔχπληχτον γὰρ τὸ μυστήριον χαὶ ἡ διήγησις ὑπὲρ 
ἄνϑρωπον, μόνοις δὲ τοῖς υἱοῖς τοῦ ἁγίου πνεύματός ἐστι πᾶσα λεία 

τε καὶ πεφωτισμένη —, (qol) »j» oc ἐτῶν τριάκοντα, ὡς ἐνομίζετο 
υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ τοῦ Ματϑάνς, xoi ἀναφέρει τὴν γέννησιν 
ἐπὶ τὸν Apgadu, ὅϑεν καὶ ὁ Ματϑαῖος ἐνήρξ ξατο, ὑπερβαίνει δὲ τὸν 
Noe καὶ φϑάνει ἐπὶ τὸν "au, ἵνα τὸν ἀπὸ πρώτης πλασϑέντα 

σημάνῃ, ζητούμενον διὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ φυράματος αὐτοῦ ἐλϑόντος 

τουτέστιν ἀπὸ τῆς ἁγίας παρϑένου Magie. ἦλϑε γὰρ δι ἐκεῖνον 

τόν ποτὲ πλασϑέντα καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ “γεγεννημένους, ϑέλοντας 

ζωὴν αἰώνιον κληρονομῆσαι" ὑπερβὰς δὲ τὸν Adau λέγει »τοῦ ϑεοῦς. 
ἐντεῦϑεν λοιπὸν ἢν φανερώτατον ὅτι τοῦ μὲν ϑεοῦ ἦν υἱός, διὰ 

δὲ τοῦ σπέρματος τοῦ Adau χατὰ διαδοχὴν | ἐν σαρκὶ παρεγένετο. 
ἀλλὰ 00x ἔσχον πάλιν φωτισμὸν οἱ πεπλανημένοι, ἀντέλεγον δὲ τῷ 

1ff vgl. Ancoratus c. 60; I 70, 18ff Panarion haer. 28, 7, 6; I 319, 261f 

haer. 30, 29, 8 u. 11; I 373, 21 u. 374, 3ff haer. 78, ΧΕ — 13 Matth. 1, 20 — 

17 Luk. 3, 23 — 21 vgl. haer. 46, 2, 7 u. 3, 10; TI 206, IL ou. 207: 09 DEN 

24 Luk. 3, 38 

U 

9 δεδέχϑαι M 4 ἐτῶν ὀγδοήχοντα U | που <U 5 πλέω M | vor 

ἐλάσσω + ἢ U | υἱοὺς ἐξ U 6 ταύτην δὲ τὴν] τὴν δὲ U 8 ὑπῆρχεν 

10 τὸ — M 115.7 Un τὲ oM 19 ὠνομασμένου] ὀνόματος μόνου U 

14 (ἐστιν * 15 ἐχπλήττον M 16 ἁγίου — M 16f λεῖα πᾶσα τε U 

17 (φησί * | ἦν + oov U 19 ὁ -——M 90 φϑάννει M | ἀπὸ πρώτης ist 

nicht zu beanstanden vgl. S. 281, 8 23 ποτε + (ὑπ᾽ αὐτοῦ u. ἀπ᾽ statt des 

folgenden ὑπ * 24 τὸν] τοῦνΜ 25 φανερώτατον  φανέρωσις MU — 25f διὰ 

de 4 x«i U 96 πάλν <M 
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λόγῳ, ἑαυτοὺς πλανῶντες (xol τὸ ψεῦδος ἀγαπῶντες) ὑπὲρ τὴν ἀλή- 
ϑειαν. ἔφασχον δὲ ὅτι ἰδοὺ τρίτον εὐαγγέλιον τὸ xarà Aovxav. 
τοῦτο γὰρ ἐπετράπη τῷ Λουχᾷ, ovrt καὶ αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἑβδομήκοντα 
δύο τῶν διασχορπισϑέντων ἐπὶ τῷ τοῦ σωτῆρος λόγῳ, διὰ δὲ Παύ- 

- € ? 

5 λου τοῦ aylov πάλιν ἐπαναχάμψαντι πρὸς τὸν κύριον ἐπιτραπέντι 

10 

TE αὐτοῦ κηρῦξαι τὸ εὐαγγέλιον. καὶ κηρύττει πρῶτον ἐν Δαλματίᾳ 
καὶ Γαλλίᾳ καὶ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Μακεδονίᾳ. ἀρχὴ δὲ ἐν τῇ Γαλλίᾳ, 
cg καὶ περί τινων τῶν αὐτοῦ ἀχολούϑων λέγει ἐν ταῖς αὐτοῦ ἐπι- 

στολαῖς ὁ αὐτὸς Παῦλος" » Κρήσχης, φησίν, ἐν τῇ Γαλλίᾳ«" οὐ γὰρ 
ἐν τῇ Γαλατίᾳ, ὥς τινες πλανηϑέντες νομίζουσιν, ἀλλὰ ἐν τῇ Γαλλίᾳ. 

12. Πλὴν ἐπὶ τὸ προχείμενον ἐλεύσομαι. ἀνενέγχαντος γὰρ τοῦ 
“ουχᾶ τὰς γενεαλογίας ἀπὸ τῶν κάτω ἐπὶ τὰ ἄνω καὶ φϑάσαντος 
τὴν ἔμφασιν ποιήσασϑαι τῆς ἄνωϑεν τοῦ ϑεοῦ 4Aoryov παρουσίας 

ὁμοῦ τε συναφϑέντος τῇ ἐνσάρχῳ αὐτοῦ οἰκονομίᾳ, ἵνα ἀποτρέψηται 
ἀπὸ τῶν πεπλανημένων τὴν πλάνην, οὐκ ἐνόησαν. διὸ ὕστερον 
ἀναγκάζει τὸ ἅγιον πνεῦμα τὸν Ἰωάννην, παραιτούμενον εὐαγγελί- 
σασϑαι] di εὐλάβειαν καὶ ταπεινοφροσύνην, ἐπὶ τῇ γηραλέᾳ αὐτοῦ 
« N , - 2 - - > Α - .. 

ἡλικίᾳ, μετὰ ἔτη | ἐνενήχοντα τῆς αὐτοῦ ζωῆς, μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς 
, , A] EY ’ * \ Dertuov Eravodov τὴν ἐπὶ Κλαυδίου γενομένην Καίσαρος xol μετὰ 

3Íf vgl. Panarion Christentum 4, 6; I 232, 15 u. Adamantius de recta in 

deum fide 1 5; S. 10, 14f van de Sande Bakhuyzen — 6 vgl. II Tim. 4, 10 — 

9 II Tim. 4,10; vgl. Eusebius h. e. IV 4,8; 8.194, 5 Schwartz — 16 zu παραιτούμε- 

vov εὐαγγελίσασϑαι vgl. Clemens Al. bei Eusebius h. e. VI 14, 7; S. 550, 26 Schwartz 

προτραπέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων canon Murat. cohortantibus condescipulis et epi- 

scopis suis Hieronymus vir. ill. O rogatus ab Asiae episcopés prologus in Matth.; 

Migne 26, 19A coactus est αὖ omnibus paene tunc Asiae episcopis et multarum 

ecclesiarum. legationibus — 18 μετὰ ἔτη ἐνενήχοντα, vgl. oben 8. 250,8; wohl er- 

schlossen aus lrenaeus adv. haer. 11 22, 5; I 331 Harvey παρέμεινε γὰρ αὐτοῖς 

μέχρι τῶν Τραιανοῦ χρόνων III 3, 4; II 15 zusammen mit III 1, 1; II 6 ἐξέδωχε 

τὸ εὐαγγέλιον ἐν Ἐφέσῳ τῆς Aoíac διατρίβων — 18f daß das Evangelium nach 

der Apokalypse geschrieben ist, behauptet ebenso der monarchianische Prolog 

U 

1 (xai τὸ ψεῖδος ἀγαπῶντες) * | ὑπὲρ] ἤπερ M 2 hinter “ουχᾶν viel- 

leicht nach S. 260, 18ff zu ergänzen (xai οὐδὲν iv αὐτῷ περὶ τῆς ἄνωϑεν yevvı)- 

σεως) * 4 ἐπὶ τοῦ σωτῆρος, — τῷ λόγῳ M 9 ἐπαναχάμψαντι *] ἐπανα- 

χάμψαντος MU | ἐπιτραπέντι *] ἐπιτραπέντος MU 6 τε ἢ 908 MU 4 vor 

Ἰταλίᾳ -ἰ vj M 8 vwov + (ἄλλων) } δ 90 —M | Κρίσχης U 11 τῶ 

Aovxà U 14 ἀποστρέψηται M 18 Eavroö U | μετὰ τὴν - αὐτοῦ U 
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ixava ἔτη τοῦ διατρῖψαι αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ασίας, [ἀναγκάζεται] ἐκϑέσϑαι 
> ^ 2 zy 2 Dd ^ 

τὸ εὐαγγέλιον. xci οὐκ ἢν αὐτῷ χρεία περὶ τῆς ἐνσάρχου παρου- 8 
2 c - 

σίας λεπτολογεῖν" ἤδη γὰρ ἡἠσφάλιστο. ἀλλὰ ὡς κατόπιν τινῶν βαί- 
vov καὶ ὁρῶν αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ἐμπροσϑεν ὄντας καὶ ἐπὶ τὰ τραχίτατα 

᾿ ἑαυτοὺς eere καὶ πλᾶνα καὶ ἀχανϑώδη, ἀναχαλέσασϑαι αὐτοὺς 

εἰς εὐϑεῖαν ὁδὸν προενοεῖτο καὶ ἀσφαλιζόμενος ἐπικηρυκεύσασϑαι | 
αὐτοῖς καὶ εἰπεῖν" τί πλανᾶσϑε; ποῖ τρέπεσϑε; ποῖ πλανᾶσϑε, Κήρινϑε 
καὶ EBiov καὶ οἱ ἄλλοι; οὐχ ἔστιν οὕτως ὡς vouis eve. val, Eyev- 

v5ó ὃ Χριστὸς xarà σάρχα δῆλον" ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς ὁμολογῶ ὅτι ὃ 
10 “όγος σὰρξ ἐγένετο. ἀλλὰ μὴ ἐξότε ἐγένετο σάρξ, νομίσητε τὸν 

15 

3.58 Ξ = 2 » * 2 x ’ , N ’ c Ce 

AUTOV εἶναι οὐχ EOTL γὰρ &zO χρονῶν Maoíac uorov, ὡς ἕχαστος 
GU e 5,5». ὦ - c ^w x Ὁ = 
ἡμῶν ἀφ᾽ OTOV γεννᾶται ὑπάρχει, πρὶν δὲ τοῦ γεννηϑῆναι οὐχ 
m c δὲ Ω 9 Ἁ Ao c ῸΝ - 9 = ς = , p. (E - 

ἕστιν. 0 δὲ ayıos ϑεὸς Δογος, o υἱος τοῦ ϑεοῦ, ὁ κύριος ἡμῶν 

᾿Ιησοῦς Χριστός, οὐκ ἔστιν ἀπὸ χρόνων Maoias μόνον οὔτε ἀπὸ χρό- 
7 E B > > » > N A N ἧς εἰν , τ »t ái A 

γῶν Ioonp uovov, ovre Πλὶ ovre Asvi ovre Ζοροβαβελ ovrs Σαλα- 

zum Joh. Ev. S. 7 Corssen (TU B. 15 H. 1) hoc autem. evangelium. seripsit in Asia, 

posteaquam. in Pathmos insula apocalypsin seripserat u. die „historia ecclesiastica 

8. 80f Corssen. — Die Nachricht, daß Johannes unter Claudius von Patmos 

zurückgekehrt (also unter Caligula dorthin verbannt worden sei? beachte hierfür 

das xal ἀνωτάτω unten c. 33, 9 u. Clemens Al. quis div. salv. 42, 9; III 188, 3f 

τοῦ τυράννου τελευτήσαντος ἀπὸ τῆς llávuov τῆς νήσου μετῆλϑεν ἐπὶ τὴν 

Ἔφεσον), nur hier. Anders Irenaeus adv. haer. V 30, 3; II 410 Harvey ξωράϑη 

... πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς Hieronymus vir. ill. 9 perseeutzonem 

movente Domitiano in Patmos insulam relegatus seripsit apocalypsim τι. die 

»historia ecclesiastica Corssen S. 80f. Κλαυδίου ist jedoch nicht zu ändern, da 

es ebenso durch das folgende μετὰ ἱχανὰ ἔτη τοῦ διατρῖψαι αὐτὸν ἐπὶ τῆς Aclas 

wie durch die Wiederholung in c. 33, 9 gesichert ist. Vielleicht hängt die Angabe 

doch irgendwie mit den acta Johannis zusammen (gegen Zahn, Forsch. VI 199f) 

2 1f das Johannesevangelium als letztes, die andern nur ergánzendes Evange- 

lium vgl. Irenaeus IIL 1, 1; IL 6 Harvey Clemens Al. bei Eusebius h.e. VI 14, 5ff; 

S. 550, 17 ff Schwartz Eusebius ἢ. e. III 24, 7 ff; S. 246, 17 ff Schwartz — 3ff vgl. 

haer. 69, 23, 21f — 9f Joh. 1, 14 — 141f vgl. Luk. 3, 24—38 

U 

1 ἐπὶ] ἀπὸ U | [ἀναγχάζεται) * 9:8 παρουσίας] πραγματείας Ὁ 5 &xde- 

δοχότας M. | πλάνα ἢ πλάνη M. πλάναςῦ 6 προενοεῖτο  προνοοῦντας MU | 

ἀσφαλιζόμενος *] ἀσφαλιζομένου MU 7 αὐτοὺς M | εἶπεῦ So Ν 

10 τὸ — M 12 ὑμῶν M | ἀφ᾽ Ovov] ἀπότε M | ἐγεννᾶται U 18 ἔστιν *] 

sive, MU | dilyao?* | ó*-U 181 ὁ χύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, *] 

Χριστὸς χύριος ἡμῶν Ἰησοῦς MU — 15 Ζορομβάβελ U 
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Panarion haer. 51, 12, 2 —13, 8 (Aloger) 265 

ϑεὴλ οὔτε Νάϑαν οὔτε Δαυὶδ οὔτε ἀπὸ Ἰακὼβ oU ἀπὸ ᾿Ισαὰκ οὔτε 
ἀπὸ χρόνων τοῦ oaa οὔτε Νῶξ οὔτε Aday οὔτε ἀπὸ τῆς πέμ- 

πτῆς ἡμέρας οὔτε ἀπὸ τῆς “τετάρτης ἡμέρας οὔτε ἀπὸ τῆς τρίτης 
ovre ἀπὸ τῆς “δευτέρας οὔτε ἐξότε ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ γεγένηται 

5 οὔτε ἐξότε ὁ χόσμος, alla »ev ἀρχῇ ἢν ὃ Aoyos καὶ ὁ Aoyoc ῃν 6 

πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ ϑεὸς ἦν ὁ Aoyoc. πᾶντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ yéyove« καὶ τὰ ἑξῆς. [»καὶ ὃ Aoyoc 
σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ εἴδομεν αὐτόν«.} δἶτα 7 
»éyévevo ἄνϑρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ ϑεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης. 

10 οὗτος ἦλϑεν εἰς μαρτυρίαν, t» μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα 

πᾶντες πιστεύσοωσι di αὐτοῦ. οὐκ NV ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληϑινόν, ὃ φωτίξει 

πᾶντα ἄνϑρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ 
κόσμος ÓL αὐτοῦ ἐγένετο xol ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια 

15 ἦλϑε xci οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. | ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδω- P435 

κεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέχνα ϑεοῦ γενέσθαι" οἱ οὐκ ἐξ αἵματος καὶ 

00.0708, ἀλλ᾽ ἐκ ϑεοῦ ἐγεννήϑησαν. καὶ o Aoyog, φησί, 0008 ἐγένετο, 8 
xa B ov ἐν ἡμῖν. Ἰωάννης μαρτυρεῖ καὶ κέχραγε λέγων" 
οὗτος ἡν | ὃν εἶπον ὑμῖν «" καὶ ὅτι »ἐχ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ πάντες D 466 

_20 ἡμεῖς &Aafousv«. xol λέγει »0)x εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλὰ φωνὴ 

βοῶντος ἐν τῇ égquo«.| Ö70 
13. Καὶ ὅτε διήγηται ταῦτα πάντα, λέγει »ταῦτα ἐγένετο ἐν 15,1 

Βηϑαβαρᾷς«" Ev δὲ ἄλλοις ἀντιγράφοις »ép Βηϑανίαᾳ, πέραν τοῦ 1ο9- 

Óarov«. καὶ μετὰ ταῦτα δείκνυσιν ὅτι εἶπον αὐτῷ οἱ ἀπὸ Ἰωάννου 3 
25 und nral' »Ῥαββί, ποῦ μένεις; ὁ δὲ sime: δεῦτε καὶ lóeve" καὶ ἀπῆλ- 

> 2 - ς -- PI) 

Oorv, χαὶ παρ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐχείγην. « xoi τῇ αὔριον, ὃ 
Ω y [4 ’ 3 2 ς b) 3 e 

»γῶρα ἣν Oc δεχατη, ἣν Avdosas ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, eig &x 
- - 2 , 2 Dd € > b - 

τῶν δύο τῶν ἀκολουϑησάντων αὐτῷ" εὑρίσκει αὐτὸς πρῶτον τὸν 
2 3 \ ar , EY R > -. € P, ? 

ἀδελφον τὸν ἴδιον Σίμωνα xoi λέγει αὐτῷ ευρηχαμὲν Meoolav, 

9 Joh. 1,1. 3 — 7 Joh. 1, 14 — 9—20 Joh. 1, 6—16 --- 20 Joh. 1, 20. 23 — 

22 Joh. 1,28; vgl. Origenes in Joh. VI 40; S. 149, 121 Preuschen — 24—26 vgl. 

Joh. 1, 37—39 — 27—8. 266, 20 Joh. 1, 39e—2, 1 

M U 

1 ἀπὸ «M 2 Ἀβραὰμ] Αδὰμ U | '"Aóàu] Ἀβραὰμ U — 9f οὔτε dnö(!) 

πέμπτης---τετάρτης ἡμέρας doppelt geschrieben U 4 é&órov U 5 ὁ «M 

7f [xal ὃ “όγος--εἰδομεν αὐτόν] * 11 navres <M 16 αἱμάτων U 17 φησίν 

hinter ἐγένετο M. 19 ἡμεῖς πάντες Ὁ 282. διήγηται ἢ διηγεῖται MU 29} ἐν 

βηϑαβοᾶ() ἐγένετο U 23 ἐν ἄλλοις δὲ U 24 εἶπεν M 28 αὐτὸς] οὗτος U 

29 vor Meoolev + τὸν M; vgl. S. 267,18 | Πεσίαν M 
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266 Epiphanius 

n , , € » DEN \ M 2 - 

τὸν μεϑερμηνευομενον Χριστον. οὗτος ἡγαγεν avtov πρὸς vov Ἰησοῦν. 
, - €» - Si ὃ 1 5j € b! > - hy , 

ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς eine‘ σὺ εἰ Σίμων 0 viog Iovà, σὺ κληϑησῃ 
= «c , , A Wu , 2 , 2 E > 

Κηφᾶς, o ἑρμηνεύεται Πέτρος. τῇ Enavgıov ἠϑέλησεν ξδξελϑεῖν εἰς 
N , \ οὖν , , D Wm ες. - 

τὴν Γαλιλαίαν xoi ευρίσχει Φίλιππον xai λέγει αὐτῷ 0 Ἰησοῦς" 
3 ^ , > * ὥς , -- , 

ἀχολούϑει μοι. ἣν δὲ Φίλιππος ἀπὸ BnYocida, ἐκ τῆς πόλεως 
, € P , x N [2 

Avdgeov xoi Πέτρου. εὑρίσχει Φίλιππος τὸν Ναϑαναὴλ καὶ λέγει 
-ψ e - - , - 

αὐτῷ or ἔγραψε Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ xci οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, 
D) - C 2 D \ DEN , \ Ξ I = ’ 
Incovv vtov looo τὸν ano Nalager. xoi einev αὐτῷ Nayavanı' 
> s , , 2 \ 3 , N SS , »! 
ἐκ Ναζαρὲτ δυναταί τι ἀγαϑον εἶναι; λέγει αὐτῷ 0 Φίλιππος" ἔρχου 

4» 2 M \ Gu - \ \ b) ’ \ 25 2. 

καὶ ἴδε. ἰδὼν de o ]ησοῦς vov Νιαϑαναὴλ épgyousvov πρὸς αὕτον 
, EY > - > - 234 r4 , > 

λέγει περὶ αὐτοῦ᾽ ἴδε ἀληϑῶς ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ ὅδολος οὐχ ἔστι. λέγει 
αὐτῷ Nadavanı πόϑεν us γινώσκεις; ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 

αὐτῷ, πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν oon εἶδόν 08. 

ἀπεχρίϑη αὐτῷ ΜΝαϑαναὴλ καὶ εἶπε: Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, 
x - € zo ὃ , ) D I =» € 2 - 3 

σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ logo5A. ἀπεχρίϑη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
b] “2 Ω s M [e 3o^ € , c = 

αὐτῷ" τι εἶπον σοι ὁτι εἶδον Gs ὑποχάτω τῆς συχῆς, πιστεύεις; | 
, ” ; I ὦ 2 > Cat or 

μείζονα τούτων owe. καὶ εἶπεν αὐτῷ" ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οψεσϑε 
x > \ 2 , ^ x > - - , 

τὸν οὐρανον ἀνεῳγοτα xai τοὺς ἀγγέλους vov ϑεοῦ ἀναβαίνοντας 
\ , EY ' x »- rM. \ - € , - 

καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου. xci τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
, , , , > - - , ^ x Cm cr , 

τρίτῃ yauoc ἐγένετο Ev Kava τῆς l'eAuiaiag« xoi τὰ ξξῆς, tva δείξῃ 
\ LY , [d , - - ^ \ Doy > - 

μετὰ τὰς τεσσαράχοντα ἡμέρας τοῦ πειρασμοῦ καὶ μετὰ τὴν ἀπ αὐτοῦ 
- - , x ς \ N \ \ ^ 

τοῦ πειρασμοῦ ἐπανοῦδον | καὶ ορμὴν τὴν ἐπὶ Ναζαρὲτ καὶ Γαλιλαίαν, 
ς = 2 \ , N \ > , 3. 

ὡς οἱ ἄλλοι τρεῖς εὐαγγελισταὶ ἔφησαν, πάλιν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην αὐτὸν 
c € > \ - , > , , , o 

ἡκέναι" OG καὶ ARNO τοῦ Aoyov Ιωαννου δειχϑήσεται, φήσαντος οὑτῶς 
ὅτε εἶδεν αὐτὸν ἐρχόμενον. τῇ ἐπαύριον [λέγει »ide ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ, 

ὃ αἴρων τὴ» ἁμαρτίαν τοῦ κόσμους. καὶ πάλιν τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ ὡς 

εἶδεν αὐτὸν περιπατοῦντα ἔφη" »οὗτός ἐστι περὶ οὐ εἶπον ὑμῖν, ὃ 
ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσϑέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου nv« 

20ff eine ähnliche Zwischeneinschiebung von Joh. 1, 35—2, 11 zwischen die 

Versuchungsgeschichte und die Berufung der ersten Jünger schon bei Tatian, vgl. 

Zahn Forsch. I 125 ff u. Hippolyt, vgl. dessen capp. adv. Caj. aus Dionysius bar 

Salibi in ev. Joh. bei Labriolle, sources de l'hist. du Mont. p. LXXIII — 21 vgl. 

Matth. 4, 12 Mark. 1, 14 Luk. 4, 14 — 25 Joh. 1, 29 — 96ff Joh. 1, 35f. 30 

U 

2 ἐμβλέψας -ἰ δὲ | 62<U 8 u. 9 Ναζαρὲϑ M 10 0 —M 

15 βασιλεὺς εἶ U | αὐτῷ <U 16 ὅτι —U 17 μείζω 90 δείξῃ + 

ὅτι M 21 τὰς « M 22 Nataot9 M 95 [λέγει] λέγει M. εἶπεν U 

27 ἐστι, ebenso S. 267,3] ἦν S. 267, 9; viell. richtiger 28 ἐρχόμενος 4- ὅτι M. | 

γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου — M 

4 

9 

6 
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Panarion haer. 51, 13, 3 — 14, 6 (Aloger) 207 

»καὶ ἐμαρτύρησε, φησίν, Ἰωάννης λέγων ὅτι τεῦεαμαν τὸ πνεῦμα ἐν 

εἴδει περιστερᾶς χαταβαῖνον καὶ ἐρχόμενον en αὐτόνς. τὸ δὲ 
»ἐμαρτύρησες καὶ τό »οὑτός ἐστιν ὃν εἶπον ὑμῖνς, ὡς ἤδη περὶ ἄλλου 
χαὶ ἄλλου καιροῦ παρῳχημένου λέγων, ἵνα δείξῃ οὐ τὸν αὐτὸν εἶναι 
καιρὸν τοῦτον ἐχείνῳ | τῷ τοῦ βαπτίσματος χρόνῳ, ἀλλὰ ἄλλον 
παρ᾽ ἐχεῖνον. ovt γὰρ εὐϑὺς ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ πρὸς τὸν Ἰωάννην 
ἀφιχνεῖται, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἔπειτα δὲ ἀπὸ τῆς 

Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, ὅπερ ἣν τοῦτο πρὸς τὸν Ἰωάννην x 

διὸ λέγει ὅτι »οὗτος ἢν ὃν εἶπον ὑμῖν« xa ἔτι τὸ δὐαγγέλιόν φησι 
»καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης ὅτι τεϑέαμαις, ὡς ἤδη τοῦ πράγματος 

πρὸ καιροῦ τινος γεγονότος. 
14. Μετὰ ταῦτα ἀρχὴ κλήσεως τῶν περὶ Πέτρον ἀπὸ ᾿Ανδρέου 

σημαίνεται. ἀνῆλϑε γὰρ παρ᾽ αὐτῷ ᾿Ανδρέας εἷς τῶν δύο τῶν ἀχο- 
λουϑησάντων αὐτῷ, μαϑητευομένων μὲν παρ᾽ Ἰωάννου, ἔτι δὲ ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ παραμενόντων καὶ (xata) καιροὺς τῷ “Ἰωάννῃ σχολαξόν- 

τῶν. καὶ εὐϑὺς μείναντος “Ἀνδρέου ἐκείνην τὴν ἡμέραν (ῶρα Ὧν 
Oc δεχάτη), συμβέβηκεν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπαντῆσαι αὐτὸν τῷ ἰδίῳ 

ἀδελφῷ Σίμωνι xol εἰπεῖν τὰ ‚FOOEIENH ἕνα, ὅτι εὐρήχαμεν Μεσσίαν, 
καὶ ἀγαγεῖν αὐτὸν πρὸς τὸν κύριον καὶ τὰ Eins, [καὶ] ὡς ἔχει ἡ axo- 
λουϑία, ὅτι εἶπεν αὐτῷ᾽ σὺ κληϑήσῃ Κηφᾶς. »καὶ τῇ ἐπαύριον 

ἡϑέλησεν, φησί», ἐξελϑεῖν εἰς τὴν Ταλιλαίαν καὶ δεὐρίσχει Φίλιππον 

χαὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" ἀχολούϑει μοι. ἣν δὲ Φίλιππος ἀπὸ bn9- 

σαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρους. καὶ ὁρᾷς ὅτι τοῦτο 
διανοηθῆναι ἡμῖν. δίδωσιν ὅτι τῶν δύο τῶν ἀκολουϑησάντων, μαϑη- 
τευομένων μὲν τῷ Ἰωάννῇ, μόνον ἑγὸς τὸ ὄνομα εἴρηκεν ὅτι “Ἀνδρέας 
ἢν, τοῦ δὲ ἄλλου οὐχ εἴρηχϑδν" ὡς διανοεῖσϑαι ἡμᾶς τοῦτον [εἶναι) οὐ 

τὸ ovoua οὐκ εἴρηκε, διὰ τὸ ὁμόχωρον | διὰ τὸ σύσκηνον διὰ τὸ 
ὁμότεχνον διὰ τὸ ὁμοεργὲς ἢ τὸν Ἰωάννην εἶναι ἢ τὸν άκωβον, 
ἕνα (δὲ) τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. ἔδει γὰρ τούτους πρῶτον κληϑῆγαι, 

1 Joh. 1,32 — 7 vgl. Matth. 4,12 u. Par. — 13 vgl. Joh. 1, 40 — 16 vgl. 

Joh. 1, 991 — 20—23 vgl. Joh. 1, 43f 

U 

1 τεϑέαμαι + φησὶ M. 2 τὸ ἢ ὅτι MU 9 ἐχείνῳ τῷ ... χρόνῳ *] 

ἐχεῖνον τὸν ... χρόνον MU 7. Uc «cU 8 « etwa {δεύτερον ἀπάντημαλ * 

9 ἦν] vgl. zu S. 260,27 | £n * ὅτι MU 15 (xarà) * 18 μεσίαν M 

19 [xai] * 21 φησίν — M 98 &x τῆς πόλεως — M | τοῦτο ἢ τὸ MU 

25 μόνον *] ἐξ ὧν MU 26 [sivo] * 97 ὁμόχωρον)] ὅμορον M 29 (δὲ) * 

14,1 

2 D468 

5 

P 431 



268 Epiphanius 

ἔπειτα τὸν Φίλιππον, κατὰ τὴν ἀχολουϑίαν ὡς τέτακται ἐν τοῖς 

εὐαγγελίοις: Πέτρος πρῶτος, ἔπειτα ᾿Ανδρέας, εἶτα Ἰάκωβος, εἶτα 
Ἰωάννης, μετὰ τούτους Φίλιππος. ἀλλὰ περὶ τούτων τὰ νῦν ἐάσϑω 
λέγειν" πολλὴ γάρ ἐστιν τῆς πραγματείας ταύτης ἡ ἀκολουϑία. 

5 15. Eis δὲ τὸ ζητούμενον ἀνακαμπτέον * ὅπερ ἐστὶ κατανοῆσαι, 15,1 
ὅτι xad aeo τῷ Ἰωάννῃ ἤδη μαϑητευόμεγοι * xai τὴν ἰδίαν τέχνην 
ἐργαζόμενοι καὶ τῇ μαϑητείᾳ προσανέχοντες, ὡσαύτως καὶ παρὰ τῷ 

Ἰησοῦ ποιήσαντες πρώτην ἡμέραν, τῇ ἑξῆς ἀπελϑόντες πάλιν ὃν τῇ 

ἁλείᾳ ἐσχόλαζον, oc ἔχουσιν ai ἀχολουϑίαι τῶν ἑτέρων εὐαγγε- 

10 λίων. μετὰ γὰρ τὸ τῇ αὔριον ἐξελϑεῖν τὸν Ἰησοῦν εὐϑὺς ἡ ἀκο- 3 
λουϑία φάσκει ὅτι ντῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλι- 
λαίας καὶ ἣν ἐκεῖ ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ" ἐχκλήϑη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ ᾿ 
oí μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον«. ἀπὸ δὲ ἑκατέρων τῶν τῆς Aszvo|- ὃ Ὁ 469. 
λογίας δημάτων καὶ ὑποϑέσεως ἰστέον ἐστίν, ὅτι καὶ ἑτέρους συμ- 

15 παρείληφε μαϑητάς, οἵτινες σὺν αὐτῷ ἔμδιναν, τάχα δὲ οἱ περὶ No- 
ϑαναὴλ καὶ Φίλιππον καὶ ἄλλοι τινές. οἱ γὰρ περὶ ᾿Ανδρέαν ἀνεχώ- 
onoav' οἱ δὲ παρ᾽ αὐτῷ μεμενηκότες ἐκλήϑησαν καὶ αὐτοὶ εἰς τοὺς 
γάμους. T 
εἰς τὰ μέρη τῆς Καφαρναοὺμ ἐκεῖ κατῴχησε. xci λοιπὸν σημεῖα ἐκεῖ 

20 ἄρχεται ἐργάζεσϑαι ἕτερα, ὅτε τὴν τοῦ ξηρὰν ἔχοντος χεῖρα ἰάσατο, 
ἀλλὰ xcl τὴν πενϑερὰν τοῦ Πέτρου, τοῦ μὲν ἀπὸ Βηϑσαϊδὰ ὄντος 5 
γήμαντος δὲ ἀπὸ Καφαρναούμ, οὐ μακρὰν ὀντῶν τῶν τόπων τούτων 
τῷ διαστήματι, ταύτην ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ ἀνῆκεν καὶ ϑεραπευϑεῖσα 
διηκόνει" ὥστε εἶναι * ταύτην τὴν ἀχολουϑίαν. καὶ μετὰ ταῦτα 6 

25 πάλιν αὐτοῦ ἀναστρέψαντος εἰς τὴν Ναζαρέτ, ὅπου ἣν ἀνατεϑραμ- 

μένος, τότε ἀνέγνω τὸ βιβλίον Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, αὐτοῦ λοιπὸν 
προλαβόντος αὐτοὺς καὶ λέγοντος ὅτι »πάντοως ἐρεῖτέ μοι τὴν παρα- 
βολήν, ἰατρέ, ϑεράπευσον σεαυτόν" 000 ἠχούσαμεν σημεῖα γενόμενα 
ἐν Καφαρναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου«. καὶ ὁρᾷς Oc 

4 074 - 

2 vgl. Matth. 10, 2f Luk. 6, 14 — 10 vgl. Joh. 1, 48 — 11—13 Joh. 2, 1f — 

18f Joh. 2, 12 (Matth. 4, 13) — 20 vgl. Matth. 12, 9ff Mark. 3, 1ff — 21 vgl. 

Matth. 8, 14ff Mark. 1, 201 — 91} vgl. Joh. 1, 44 mit Matth. 8, 14 — 94 ff vgl. 

Luk. 4, 16 ff 

M U 

47 <U 9 * etwa (xol σημειωτέον» * 6 * etwa (διετέλουν * 

6f xal τὴν ---εἰργαζόμενοι < U 10 τὴν αὔριον U 19 éxei! Ἢ ἐλθὼν MU | 

παρώκησε M 22 ἀπὸ] e»? * | ob — U 98 ἀνῆκεν) διασώζοι U 24 κα 

etwa (cag * | ww <U 25 Ναζαρὲϑ M 



Panarion haer. 51, 14, 6—15, 12 (Aloger) 269 

er - > € > > 

ἔστιν τῆς ἀληϑείας ἡ axoAovdia; »καὶ οὐχ ἐποίησε διὰ τὴν ἀπιστίαν 
2 - , Is; 2 , 2 - \ > N αὐτῶν, φησίν, (σημεῖον) ovóév«. κακεῖϑεν παρελϑῶὼν sic τὴν Kagag- 

A , M - , Ω 

vaovu πάλιν κατῴκησε. xal ἐλϑὼν εἰς τὰ μέρη τῆς ϑαλάσσης, | ὡς 
c z 3 , > \ > \ 

φησιν ὁ ατϑαῖος, εἶδε Σίμωνα Πέτρον καὶ Ανδρέαν vov ἀδελφον 
> E , \ \ D IE S5 ’ \ 

5 αὐτοῦ βάλλοντας τὰ δίκτυα καὶ πάλιν Ἰάκωβον καὶ Ιωαννην viovg 

10 

Ζεβεδαίου, καὶ τέλεον αὐτοὺς ἐκάλεσε xal ῥίψαντες λοιπὸν τὰ δίκτυα 
ἠκολούϑησαν αὐτῷ. ὁ δὲ Aovxas καὶ τὴν ἀκρίβειαν σημαίνει τοῦ 
πράγματος, ὅτι καὶ ἠκολούϑησαν λοιπὸν ἀμεταστρεπτὶ μηκέτι ἀνα- 

βαλλόμενοι τῆς κλήσεως, φήσας ott »ἐλϑόντος αὐτοῦ ἐπὶ τὴν λίμνην 
Τ ππησαρεῦ, δἰδε Σίμωνα καὶ ’Avdo&av καταρτίζοντας τὰ δίκτυα καὶ 

ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον, | 0 ἢν “Σίμωνος, φησίν, esque καὶ ᾿Ανδρέους 
(τοῦτο δὲ σημαίνει, og ἤδη Ὄντος αὐτοῦ αὐτοῖς ἐν γνώσει [διὸ] διὰ 

τὴν συνήϑειαν [xci] προσήχαντο) καὶ ἀνελϑὼν ἐχάϑισεν" ὅτε λέγει 

τῷ Πέτρῳ μετὰ τὴ» διδασκαλίαν »ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάϑος καὶ χαλά- 
- x ey ” x Ἁ -29 [4 

σατε τὰ δίχτυας, οἱ δὲ εἶπον »ἐπιστάτας (nóng γὰρ διὰ τὴν τοῦ Ioar- 

P4 9 

D470 

9 

, 32 A! [4 , 2 - 

vov μαρτυρίαν ἐπιστάτην αὐτὸν ExaAovv οἱ προτερον (περὶ) αὑτοῦ 
ς 2 [4 [0] 2 7 Gi 3 - -. € » \ , 2 

&xovoarvtsc Ott »ἰδου, O ἀμνος τοῦ ϑεοῦ ὁ αἴρῶν τὴν αμαρτίαν τοῦ 
, , aa: 2 I κ“« ς N 

κόσμους, καὶ ὁτι παρ αὐτῷ ἔμειναν τὴν μίαν ἡμέραν). καὶ εἰς τὴν 
, Tod » EY - - P > -- 

δευτέραν ἐξῆλϑον μετέπειτα ἄγραν, ἐπὶ τῷ πλήϑει τῶν ἰχϑύων αὐτῶν 
, C 31352. - oO > x 

20 ϑαυμασάντων xal Πέτρου λέγοντος ὅτι »ἔξελϑε an ἐμοῦ, ὁτε vno 

ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε«" Taya γὰρ καὶ μετεμέλετο διὰ τὸ πρότερον 
αὐτὸν κεκλῆσϑαι καὶ ἐπιστρέψαι ἐπὶ τοὺς ἰχϑύας καὶ τὴν πᾶσαν 
ἐργασίαν τῆς ἁλείας. ὁ δὲ εἶπε »μὴ φοβοῦς, παραϑαρσύνων αὐτόν, 
ὅτι οὐχ ἀπηγορεύϑη ἀλλὰ ἔτι δύναται τῆς κλήσεως ἔχεσϑαι, ὅτι, 

guod ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνϑρώπους ἔσῃ ζωγρῶν" ὅτε καὶ τοῖς μετόχοις 

τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ xA οίῳ ἔνευσαν εἰς σύλληψιν ἤκειν τῆς αὐτῆς ἄγρας. 

ἤσαν γὰρ κοινωνοί, ὥς φησι, τῷ Σίμωνι" | καϑάπερ ἄνω καμοὶ προ- 
δεδήλωται ἐκ τῆς ὑποϑέσεως ταύτης (τῶν) δύο μὲν ἀκολουϑησάντων 

1 Matth. 13,58 Mark. 6,5 — 2 vgl. Matth. 4,13 — 3 vgl. Matth. 4,18 ff -- 

7ff vgl. Luk. 5, 11 — 14 Luk. 5,4 — 17f Joh. 1,29 — 18 vgl. Joh. 1, 39 — 

20 Luk. 5,8 — 23 Luk. 5,10 — 25f vgl. Luk. 5, * — 27 vgl. Luk. 5, 10 — 

DRE zei. 52204. 291 

U 

2 (σημεῖον) * ὃ πάλιν] πόλιν U 5ra<M 6 vor τέλεον + τὸ U 

ὅτι ἢ διὸ MU | ἀμεταστρεπτεῖ M. ἀμετάστρεπτοι U 11 ἀνέβην M 12 αὐ- 

τοῖς οὖ |» [διὸ] * 13 [χαὶ] * | ὅτε vgl. Z.25] εἶτα U 16 {περὶ * 

18 wiev<U 19 ἄγραν ἐπὶ τῷ πλήϑει τῶν ἰχϑύων *] ἐπὶ τῇ ἄγρα τῶν ἰχϑύων 

MU 191 ϑαυμασάντων αὐτῶν U 29 στρέψαι Ὁ 92 [ πᾶσαν ἐργασίαν] 

ἀνεργασίαν U 24 ἀλλ | ἔτι] ὅτι Ü 26 vor τοῖς + σὺν M 28 (tüv) * 

10 

11 
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15 

2910 Epiphanius 

αὐτῷ παρὰ Ἰωάννου (dt) ἀκηκοότων x, ὧν δύο εἷς ἦν ὁ ̓ Ανόδρέας, (xa- 
$c) ἔφημεν, διανενοημένοι καλλίστως τὸν ἕτερον εἶναι πάλιν τάχα 
ἕνα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου διά τε τὸ συνεργὸν καὶ μέτοχον καὶ xoivo- 
γικόν. καὶ λοιπὸν μετὰ ταῦτα πάντα καταλείψαντες οἱ τέσσαρες 
τά τε πλοῖα καὶ ἁπλῶς ἅπαντα, ὥς φησιν, ἀφέντες εἰς τὴν γῆν 
ἠκολούϑησαν αὐτῷ, ὡς ἔχει ἡ τοῦ Aovx& μαρτυρία. ὥστε ἐὲ 
ἅπαντος δείχνυσϑαι ὅτι οὐδεμία σκολιότης οὐδ᾽ ἐναντιότης ἐν τοῖς 
ἁγίοις εὐαγγελίοις οὐδὲ παρὰ τοῖς εὐαγγελισταῖς εὐρίσχεται, ἀλλὰ 
πάντα σαφῆ. χρόνων δέ εἰσι διαστάσεις" ἐντεῦϑεν γὰρ καὶ ἐπέκεινα, | 
τῶν περὶ Πέτρον xci Ἰωάννην λοιπὸν συναφϑέντων καὶ ἀκολου- 
ϑούντων, ἐγένετο | διδάσκων ἐν πάσῃ τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, 
καὶ λοιπὸν πλατυνομένου τοῦ κηρύγματος τὰ ἑξῆς τῶν ϑεοσημείων 
ἐπετέλει. ὥστε εἶναι ἐξ ἅπαντος τὴν ἀκολουϑίαν ὧδε" 

106. πρῶτον μὲν βαπτισϑέντος αὐτοῦ xav Αἰγυπτίους ᾿4ϑὺρ 

δωδεχάτῃ, T ὡς ἔφημεν, πρὸ ἕξ εἰδῶν Νοεμβρίων --- τουτέστιν πρὸ 
ἑξήκοντα ἡμερῶν πλήρης τῆς ἡμέρας τῶν Ἐπιφανείων, 7 ἐστιν ἡμέρα 
τῆς αὐτοῦ xatà σάρκα γεννήσεως, Oc ἔχει ἡ μαρτυρία τοῦ κατὰ 
Λουκᾶν εὐαγγελίου, ὅτε »ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος εἶναι Oc ἐτῶν τριά- 

4 vgl. Luk. 5, 11 — 14} der 8. November als Tauftag Christi ist nur 

hier bezeugt. Es entspricht diesem Ansatz, daß Epiph. (vgl. Z.16) den 6. Januar 

nur noch als Geburtstag Christi kennt. (Daß er nicht selbst erst die Verlegung 

bewirkt hat, vgl. zu S. 271, 6). Die Zurückschiebung der Taufe auf den S. Nov. 

galt wohl in erster Linie der Entlastung des 6. Januar, der bis dahin die Feier 

der Taufe und Geburt Christi und der Hochzeit zu Kana (vgl. S. 272, 4ff) in sich 

vereinigte. Die zwei Monate zwischen dem 8. November und dem 6. Januar 

sollten vermutlich die Zeit der Wirksamkeit des Tüufers ausdrücken. — Bilfingers 

Versuch (Das germanische Julfest S. 8f), unter Benutzung von Clemens Al. strom. 

I 145,5; II 90, 16ff Stählin eine weitere Verbreitung des 8. (18) November zu 

erweisen, ist ein Fehlschlag. Außer der hierbei nötigen Änderung im Text des 

Clemens (xy statt 17) steht ihm die Tatsache im Weg, daß Clemens a. a. O. Tauf- 

und Geburtstag ausdrücklich unterscheidet und der (errechnete) Tag dann als 

Geburtstag, nicht wie bei Epiph. als Tauftag gelten müßte — 18 Luk. 3, 23 

U 

1 (68) * |» (ide ὃ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ * 1} (xa90c)* 9 ndAw-—U 3re<U 

5 xal ἁπλῶς--- ἀφέντες «: U | ὥς φησιν] ὡς ἦν * | ἀφέντες + τὰ πλοῖα M 

6 abt «— U 7 u.8 οὔτε US$ vor εὐαγγελισταῖς + ἁγίοις U 13 ἐπι- 

τελεῖ M | τὴν ἀχολουϑίαν <U | ὧδε] οὕἕως U 14 à9voi M 158 f ὡς 

ἔφημεν] hinter Αἰγυπτίους gestellt U; lies wohl 0 ἐστιν χατὰ Pouciovs * | εἰδῶν) 

ivóov U 16 πλήρης] hier u. 8. 271, 3 indeklinabel wie z.B. Joh. 1, 14. | Ἐπι- 

gaviov MU 17 γεννήσεως xatà σάρχα U 18 zu εἶναι vgl. S. 261, 30 
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᾽ν \ ς - Ir ΣΡ 
κοντα, ὧν υἱὸς oc ἐγομίζετο τοῦ Joonp«. nv γὰρ τῷ μὲν ὄντι 
εἴχοσι ἐννέα ἐτῶν καὶ μηνῶν δέκα, ὅτε ἐπὶ τὸ βάπτισμα RE, τριά- 

xorta μὲν ἐτῶν, ἀλλ᾽ οὐ πλήρης" διὸ λέγει »ἀρχόμενος εἶναι oc ἐτῶν 

τριάχοντας = λοιπὸν ἐξεβλήϑη εἰς τὴν ἔρημον. ἀπ᾽ ἐντεῦϑεν ovv 

αἱ τεσσαράκοντα ἡμέραι τοῦ πειρασμοῦ ἀκολούϑως φαίνονται xoi 

αἱ δύο ἑβδομάδες μικρῷ πλέον καὶ ἡμέραι δύο, ἃς διέτριψεν. ἐπανελ- 
ϑὼν ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ ἐπὶ τὴν Γαλιλαίαν, τουτέστι"" εἰς τὴν Ναζα- 

ρὲτ καὶ περὶ τὰ ὁρια αὐτῆς, καὶ μία ἡμέρα ὅτϑε Jv πρὸς Ἰωάννην, 
c 

ore ἔφη ὁ Ἰωάννης »ide, ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 
E , c 9 ’ ΟΣ» ’ X 

τοῦ κόσμους, xal y ἐπαύριον (ors) »πάλιν εἱστήκει ὁ loavrgg xoi 
ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ δύο καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι 

5 € € AY d 5 7 

λέγει" ἴδε, ὁ Χριστὸς ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ«. εἶτα φησίν »59xovoar οἱ 
, EY P) - EY > ’ -- > - o Y 35 

dvo μαϑηταὶ αὐτοῦ xai ἠχολουϑῆσαν τῷ Imoove«. αὐτὴ de mw 
2 [4 Ἁ \ a c a 

ὀχτωκχαιδεχαάτη μετὰ τὸν πειρασμὸν ἡμέρα, καϑὼς προείπαμεν, πρώτη 
5. $8.3 , 9 > ’ ἐπ 5 Ὁ 2 a 

δὲ ἀπὸ Ιωαννου ovs ἠχολουϑησαν τῷ 000 οἱ περὶ Ανδρέαν xoi 
> I = « G 5 < v o S 

παρ αὐτῷ ἕμειναν τὴν ἡμέραν ἐχείνην (ὥρα ἣν ὡς δεκάτη), ots xci 
M c - 2 D p CN €» ? γ \ 1 2 

τον ξαυτοῦ ἀδελφον Σίμωνα εὐρῶν 0 Ανδρέας ἤγαγε πρὸς vov In- 
Pe E , 4 3 , τ στ 2, , 2 , > = 

σουν. δίτα AEYEL τὸ βδὐαγγέλιον »τῇ ἐπαύριον ἡϑέλησεν  δξελϑεῖν 
2 y ? \ € 7 , \ ? I = ς P 2 

eis τὴν Τ] αλιλαίαν xai ευρίσχει Φίλιππον xoi λέγει αὐτῷ 0 κύριος 
2 ? © 3 ? c M 

ἀχολούϑει uor«. αὐτὴ δὲ ἣν ἐννεξαχαιδεκάτη ἡμέρα μετὰ τὸν πει- 
, ς a c > : N A 3 , N 8 - 

θασμον, ὡς £ysL N ἀχολουϑία τοῦ εὐαγγελίου, * Φιλίππου τὴν κλῆσιν 
- ’ hl - € , 

καὶ τοῦ Ναϑαναηλ. καὶ λοιπὸν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, λέγει, γάμος EyE- 

6 für diese 2 Wochen und 2 Tage (e. 30, 4; S. 302,3 heißt es ὡσεὶ &ßdo- 

μάϑδας δύο xci ἡμέρας τρεῖς) gibt Epiph. nirgends einen Beleg; ein sicherer Be- 

weis, daß er den Ansatz der Taufe auf den 8, November nicht selbst durch Rech- 

nung gefunden, sondern aus der Überlieferung überkommen hat — 9 Joh. 1, 29 

10 Joh. 1,35 — 15 Joh. 1, 31. 39. 41 — 18 Joh. 1, 43 — 22 vgl. Joh. 2,1 

iU 

1 uiv«M 4 Aoınov—Eonuov < U | ἐξεβλήϑη Ἢ ἐλήφϑη MU 

4—22 in U gekürzt zu: ἀπεντεῦϑεν αἱ τεσσαράχυντα τοῦ πειρασμοῦ xal δύο 

ἑβδομάδες μικρῶ πλεῖον ai ἐν ναζαρὲτ ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ πειρασμοῦ καὶ πρώτη 

ἡμέρα πρὸς ἰωάννην καὶ δευτέρα. xol πάλιν ἀπὸ Ἰωάννου πρώτη xci δευτέρα 

ὅτε ἠχολούϑησαν αὐτῶ οἱ περὶ ἀνδρέαν. ἔπειτα Σίμων Πέτρος xal τῇ ἄλλη 

ἡμέρα, ὡς ἔφημεν x«l ἔχει ἡ ἀχολουϑία τοῦ εὐαγγελίου, φιλίππου κλῆσις καὶ τοῦ 

ναϑαναήλ 11 Ναζαρϑ.» [0 (ove) * 21 ὡς *] χαὶ M | « etwa {περι- 

éyovoa) * 29—8. 273,15 verkürzt in U: xei λοιπὸν τῇ τρίτη ἡμέρα γάμος 

ἐγένετο ἕν xavü τῆς γαλιλαίας μετὰ τὰς δύο τὰς προειρημένας. ὕπερ πρῶτον 

σημεῖον xal πλήρωμα τριάκοντα ἐτῶν ἀπὸ γεννήσεως τῆς ἐνσάρχου αὐτοῦ παρουσίας. 

4 

ὧτ 
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279 . Epiphanius 

vETo ἐν Kav& τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὰς δύο τὰς προειρημένας ἀπὸ 
Ἰωάννου ἡμέρας. προστιϑεμένων τοίνυν τῶν εἴχοσι ἡμερῶν ταῖς 

τεσσαράχοντα τοῦ πειρασμοῦ δύο μῆνες τελοῦνται, οἵτινες τοῖς δέκα 
μησὶ συναπτόμενοι ἐνιαυτὸν τελοῦσιν, ὃ ἐστι πλήρωμα τριάκοντα 
ἐτῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ χυρίου, καὶ εὑρίσκεται τὸ πρῶτον ση- 
μεῖον τῆς τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον μεταβολῆς ἐν τῷ τέλει τοῦ τρια- 
κοστοῦ ἔτους ποιήσας 0 Χριστός, ὡς ἔστιν σοι καταληπτέον ταῖς 

4ff die hier bezeugte Verbindung der Feier der Hochzeit zu Kana mit dem 

Epiphanienfest (— dem 30. Geburtstag Christi) geht bis in die Anfänge des 

Epiphanienfestes zurück; vgl. im Osten Const. apost. V 13, 2; S. 269, 15f Funk; 

im Abendland höchstwahrscheinlich schon Ambrosius de virg. III 1; Migne 16, 219f 

vides quantus ad natalem sponsi tui populus convenerit . . . hic est qui rogatus ad 

nuptias aquam. in vina convertit, jedenfalls Paulinus Nol. carm. 27 v. 451f; CSEL 

XXX 204 Maximus Taur. hom. 23; Migne 57, 272 Cff Petrus Chrysol. sermo 157; 

Migne 52, 615A Ps. Augustin sermo 136; Migne 39, 2015 Polemius Silvius calend. 

(CJL I 335 = I? 257) S. Epiphania, quo die interpositis temporibus visa est stella, 

magis, quae dominum natum nunciabat et aqua vinum facta Isidorus Hispal. de 

off. I 26, dazu die Meßbücher saer. Gregor. Migne 78,39 sacr. Gallie. Migne 72, 

178 miss. Gothic. sowohl in der Vigilie, als in der Liturgie des 6. Januar 

mozarabische Lit. Migne 85, 176 

U 

ἐν αὐτῇ γὰρ εὑρίσχεται τῇ ἡμέρα τῆς αὐτοῦ κατὰ σάρχα γεννήσεως πεποιηχὼς TO 

πρῶτον πάλιν σημεῖον τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον ἐν τῶ πληρῶσαι αὐτὸν τριάκοντα ἔτη 

ὡς πολλάκις εἶπον ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου αὐτοῦ γεννήσεως τε χαὶ παρουσίας, ὡς ὑπο- 

τίϑεται ἡμῖν συνιέναι καὶ καταλαμβάνειν ἡ τῶν εὐαγγελίων ἀκρίβεια τε καὶ àzo- 

λουϑία. καὶ λοιπὸν ἀπὸ τοῦ πρώτου σημείου τούτου τά τε ἄλλα σημεῖα χαὶ τὸ 

χήρυγμα λοιπὸν καὶ τὰ ἄλλα πάντα τῆς ϑαυμαστῆς αὐτοῦ πληρώσεως τῆς φιλαν- 

ϑροωπίας xai εὐαγγελιχῆς ϑαυματουργίας τε xal διδασκαλίας ὡς πολλάκις ἔφην zal 

ἀναγκάζομαι πλειστάχις λέγειν διὰ τὴν τῶν ἀπατωμένων καὶ προφασιζομένων 

ϑηρᾶσϑαι ξαυτοῖς τὰ τῆς ἀπιστίας xal τοῦ ἀντιλέγειν τῶ ἁγίω πνεύματι καὶ τῆ 

ϑαυμαστῆ τῶν εὐαγγελίων ἀχολουϑία. πάντη γὰρ τρὺς ἐναντιουμένους τῶ ἁγίω 

εὐαγγελίω προλήψεται ἣ τοσαύτη ἀχριβολογία δηλοῦσα ὅτι ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 

ἡ ἀρχὴ τῆς λοιπῆς πραγματείας ὡς ἔχει οὕτως" ὅτι ἔπειτα μετὰ τὴν ἡμέραν τοῦ 

βαπτίσματος ἐν τῶ πειρασμῷ γενομένου αὐτοῦ τῶν τεσσαρόχοντα ἡμερῶν ἐν τῇ 

ἐρήμω περὶ ϑεοῦ τῶ πνεύματι τῶ ἁγίω διὰ Ἰωάννου οὐ πεφρόντισται σημᾶναι" 

ἤδη γὰρ ἦν τοῦτο διὰ τῶν τριῶν εὐαγγελιστῶν σημανϑέν. 

9 γεννήσεως "] γενέσεως M. 
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τοῦ πρώτου σημείου τούτου τὰ τὸ ἄλλα σημεῖα ἐργάζεται xal τὸ 
κήρυγμα. διδάσκει, δεικνυμένης εἰς ἅπαντας ἀνϑρώπους τῆς ϑαυμαστῆς 

καὶ ἀρρήτου αὐτοῦ φιλανϑρωπίας καὶ εὐαγγελικῆς ϑαυμοτουργίας, 

Qc πολλάκις ἠναγχάσϑην | φῆσαι διὰ τὴν τῶν ἠπατημένων ἀγνωσίαν 

τῶν ἀντιλέγειν τολμώντων τῇ τῶν εὐαγγελίων ἀκριβείᾳ τη ὑπὸ τοῦ 

ἁγίου πνεύματος ἀχολούϑως ἐκτεϑείσῃ. 

17. Οὐχ ἐάσει γὰρ χώραν ἡ τοσαύτη ἀχριβὴς | ἀπόδειξις τοῖς 

ἐναντιουμένοις ἑαυτοῖς" οὐ γὰρ λέγω τῇ ἀληϑείᾳ, ἐπεὶ μηδὲ δύγαν- 
ται. δηλοῦται γὰρ ὅτι, ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ἡ ἀρχὴ τῆς λοιπῆς 
πραγματείας γέγονεν. οὕτω γὰρ δείκνυται ὡς ὁ κύριος μετὰ τὴν 
ἡμέραν τοῦ βαπτίσματος ev τῷ πειρασμῷ γέγονε τῶν τεσσαράκοντα 
ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, περὶ ὧν τῷ “πνεύματι τῷ ἁγίῳ διὰ Ἰωάννου 

οὐ πεφρόντισται σημᾶναι" ἤδη γὰρ ἢν τοῦτο διὰ τῶν τριῶν δύαγγε- 

λιστῶν σημανϑέν. καὶ πάλιν τοῖς ἄλλοις δὐαγγελισταῖς περὶ τῶν 

ἄλλων οὐ πεφρόντιοται, διὰ τὸ ἕκαστον ἀφ᾽ ἑχάστου βοηϑεῖσϑαι. 

καὶ γὰρ παρὰ πάντων συλλεγομένη ἡ ἀλήϑεια δείκνυται μία τιρ οὖσα 

καὶ πρὸς ἑαυτὴν μὴ στασιάξουσα. ἐχεῖϑεν γὰρ εὐϑὺς ἀπὸ τοῦ 

πειρασμοῦ, OG ἔφην, εἰς τὴν Ναζαρὲτ ἔρχεται καὶ μένει ἐχεῖ, οὕπω 

τινὸς μαϑητοῦ μετ᾽ αὐτοῦ οντος. κἀκεῖϑεν κατέρχεται πρὸς τὸν 

Ἰωάννην, ὅτε εὐθὺς διὰ τοῦ ᾿Ανδρέου καλεῖται ὁ Πέτρος, εἶτα Φίλιπ- 

πος xai διὰ Φιλίππου Ναϑαναήλ. μηδεὶς δὲ καὶ τοῦτο ἀμφιβάλ- 

λῶν περιεργαζέσϑω, ὁρῶν ὅτι ᾿Ανδρέας πρῶτος ὑπήντησε τῷ 15000, 
ἔπειτα Πέτρος καὶ di αὐτοῦ ἐχλήϑη, ἵνα ἄρξηται xal περὶ τούτου 
ἀσχάλλειν. ἢ uv γὰρ συνάντησις τῷ Avógég πρώτῳ γεγένηται, 

μικροτέρῳ ὄντι τοῦ Πέτρου τῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας" ὕστερον δὲ πάλιν, 

ὅτε ἡ τελεία αὐτοῖς ἀπόταξις γεγένηται, ἀπὸ τοῦ Πέτρου γέγονεν. 

ἀφηγεῖτο γὰρ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ καὶ ἤδει ὁ κύριος τοῦτο, ὅτι ϑεός 

ἐστιν εἰδὼς τὰς κλίσεις τῶν καρδιῶν καὶ γινώσχων τίς ἐν πρώτοις 
, \ 2 3 53 - 2 - 

ἄξιος ταττεσϑαι, καὶ ἐξελέξατο τὸν Πέτρον ἀρχηγὸν εἶναι τῶν αὐτοῦ 
- ς - - 2 

μαϑητῶν, ὡς πανταχοῦ σαφῶς ἀποδέδεικται. μετέπειτα γὰρ 

18f vgl. c. 16,3; S. 271, 4f 

U : 

6 τολμόντων M 16 ἀφ ἀπὸ M 17 yàp — U | magó] ano? * 

19 Ναζαρὲϑ M 20 óvtoc M | vóv — U 22 vor Ναϑαναὴλ + 6 U 

23 ὑπήντησε)] παρῆν τότε M 24 ἵνα ἢ xai MU 25 πρώτη U | yeyevvr- 

ται M 26 μιχροτέρου ὄντος U | δὲ Ἴ γὰρ MU 271 αὐτοῖς — M | τοῦ 

- M | γεγένηται 28 ἀφηγεῖτο γὰρ] ἐπειδὴ γὰρ καὶ αὐτὸς ἀφηγεῖτο Ὁ | 

ἤδει ὃ χύριος Ἢ ἔτι δὲ κατὰ Ὁ ὅτι δὲ κατὰ M. 29 χλίσεις Pet.] χλήσεις M U 

31 πανταχοῦ] πάντη Ὁ 
Epiphanius II. 18 

am ) 

Ó 78 
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ἐλϑόντων αὐτῶν καὶ μεινάντων παρ᾽ αὐτῷ τὴν πρώτην ἡμέραν, oc 
ἔφην, τῇ δευτέρᾳ ὁδευσάντων, τῇ τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ τοῦ ϑεοσημείου 
τοῦ πρώτου γενομένου, [καὶ] τινῶν συνόντων αὐτῷ (οὐ τοῦ Ανδρέου 
οὐδὲ τοῦ Πέτρου οὐδὲ τοῦ Ἰωάννου οὐδὲ τοῦ Ἰακώβου, ἀλλὰ τῶν 
περὶ Ναϑαναὴλ καὶ Φίλιππον καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς ἔστι συνιέναι), 

ἑξῆς λοιπὸν μετὰ τὸ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς Καφαρναοὺμ καὶ ἀνελϑεῖν 
πάλιν εἰς Ναζαρὲτ χἀκεῖϑεν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ καὶ ποιῆσαι μέ- 
ρος τι τῶν σημείων, ἀνῆλϑεν πάλιν εἰς Ναζαρὲτ καὶ ἀνέγνω τὸ 
βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, ὅπου λέγει »πνεῦμα κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, 
οὗ εἵγνεχεν ἐχρισέν ue δὐαγγελίσασϑαι πτωχοῖς« xci τὰ ἑξῆς. ἦν δὲ 
μετὰ τὴν ἡμέραν τῶν Ἐπιφανείων τοῦτο γινόμενον μετὰ ἡμέρας 
τινᾶς. xol μετὰ τὸ παραδοϑῆναι τὸν Ἰωάννην κατελϑὼν πάϊλιν 
εἰς Καφαρναοὺμ λοιπὸν κατῴκησεν, ὅτε ἡ τελεία κλῆσις τῶν περὶ 

Πέτρον xoi Ἰωάννην γεγένηται, ἐλϑόντος αὐτοῦ παρὰ τὴν λίμνην 
Γεννησαρέϑ. καὶ οὕτως ἡ πᾶσα ἀχολουϑία ἀναλογεῖται, οὐϊδενὸς 
ἀντιϑέτου ὈὉπάρχοντος, | ἀλλὰ πάσης τῆς τῶν εὐαγγελίων πραγμα- 
τείας τηλαυγεστάτης οὐσης xai ἐν ἀληϑείᾳ κεκηρυγμένης. 

Τί ovv ἔδοξε τούτοις (τοῖς) τὸν ἴδιον νοῦν ἀπατήσασι καὶ τὴν αἵρεσιν 
ταύτην τῷ βίῳ ἐξεμέσασιν ἀϑετεῖν τὸ xarà Ἰωάννην εὐαγγέλιον; 
δικαίως γὰρ ἄλογον τὴν αὐτῶν αἵρεσιν χεκλήκαμεν διὰ τὸ μὴ δέχεσϑαι 
αὐτοὺς τὸν ἄνωϑεν ἐλϑόντα ϑεὸν Aoyov τὸν διὰ Ἰωάννου xsxmQovy- 
μένον. μὴ νοοῦντες γὰρ τὴν δύναμιν τῶν εὐαγγελίων qaot πῶς 
οἱ ἄλλοι εὐαγγελισταὶ εἰρήκασιν ὅτι φυγὰς (yero ἀπὸ προσώπου Ἡρῴδου 

81 vgl. Luk. 4,108 — 12 vgl. Matth. 4,12 — 99 {Ὁ vgl. unten c. 21, 15; 

S. 281, 2ff; beachte auch Origenes in Joh. X,3; S. 172, 23ff Preuschen λεγέτωσαν 

γὰρ ἡμῖν οἱ παραδεχόμενοι và τέσσαρα εὐαγγέλια xai τὴν δοκοῦσαν διαφωνίαν 

οἰόμενοι μὴ λύεσθαι διὰ τῆς ἀναγωγῆς, πρὸς ταῖς προειρημέναις ἡμῖν ἐπαπορή- 

σεσιν περὶ τῶν τεσσεράχοντα τοῦ πειρασμοῦ ἡμερῶν οὐδαμῶς δυναμένων χώραν 

ἔχειν παρὰ τῷ Ἰωάννῃ, πότε γέγονεν ἐν τῇ Καφαρναοὺμ ὃ χύριος; — 38 vgl. 

Matth. 9, 138 

U 

1 xag αὐτῷ hinter μεινάντων *] hinter αὐτῶν MU 2 devrioa + (re)? * 

3 [χαὶ] * 4 οὔτε alle drei Mal M 4f ἀλλὰ rav— συνιέναι <U 6 λοιπὸν 

«(Ὁ 7 Ναζαρὲϑ M 8 σημείων + τοῦ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντος καὶ τῆς πεν- 

ϑερᾶς Πέτρου τὴν ἴασιν U | ἀναγνῶναι U 9—12 τοῦ προφήτου--τὸν 

Ἰωάννην <U 9 ὕπου ἢ ὅϑεν Μ 19 χατελϑεῖν U 18 λοιπὸν χατῴχησεν 

<U ὅτε + τότε U 14f ἐλθόντος--Γεννησαρξϑ < U 15 γενησαρὲϑ' M 

16 τῶν εὐαγγελίων < U 16f πραγματείας) ἀληϑείας U 18—22 τί οὖν--- 

δύναμιν τῶν εὐαγγελίων < Ὁ 18 (roig) * 29 πῶς] γὰρ οὕτως U 
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6 Inooög εἰς Αἴγυπτον xoi μετὰ τὴν φυγὴν ἐλθὼν «wréípetyev εἰς Ναζα- 
per, εἶτα λαβὼν τὸ βάπτισμα ἀπῆλϑεν εἰς τὴν ἔρημον xal μετὰ ταῦτα 
ἀνέχαμψε x«i μετὰ τὸ ἀνακάμψαι ἤρξατο κηρύττειν, 18. τὸ δὲ εὐαγγέ- 

Àtoy τὸ εἰς ὄνομα ᾿Ιωάννου, φασί, ψεύδεται" μετὰ γὰρ τὸ εἰπεῖν ὅτι ὁ 
Λόγος σὰρξ ἐγένετο Kal ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν xa) ὀλίγα τινά, εὐϑὺς λέγει 
ὅτι γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Ταλιλαίας. καὶ οὐ μέμνηνται οἱ 
ἀφροσύνην ἑαυτοῖς ἐπισπώμενοι Q3 Ἰωάννης usta τὸ εἰπεῖν τὸν Aoyov 
σάρχα γεγενῆσϑαι καὶ ἐσχηνωκέναι àv ἡμῖν τουτέστιν ἄνϑρωπον γεγο- 

νέναι, xal (αὐτὸς) λέγει, ὅτι ἦλϑε πρὸς τὸν Ἰωάννην τὸν βαπτιστὴν 
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ καὶ ἐβαπτίσϑη Ox αὐτοῦ: αὐτὸς (γὰρ) Ἰωάννης μαρ- 

τυρεῖ λέγων τὸν βαπτιστὴν Ἰωάννην εἰρηκέναι »οὗτός ἐστι περὶ ov 

εἶπον ὑμῖνςε, καὶ πάλιν ὅτι nz To πνεῦμα τὸ ἅγιον καταβαῖ- 

νον ἐν εἴδει περιστερᾶς καὶ μένον ἐπ᾿ αὐτόνς, καί »00TOG δστιν Ó 
αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμους. ὁρᾷς ὅτι οὐδὲν κατὰ ἐπι- 
λησμονὴν ὑφηγεῖται, παρέλειψε δὲ ὁ Ἰωάννης τὰ τῷ ατϑαίῳ πραγ- 

ματευϑέντα. οὐ γὰρ nv χρεία ἐκείνων οὐχέτι, ἀλλὰ τῆς τελείας 

φράσεως πρὸς ἀντίρρησιν τῶν νομιζόντων ἀπὸ Μαρίας xol δεῦρο 
Χριστὸν αὐτὸν ζΧαλεῖσϑαι xol υἱὸν ϑεοῦ, χαὶ εἶναι μὲν πρότερον 

ψιλὸν ἀνϑρώπον, χατὰ προχοπὴν δὲ εἰληφέναι τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ϑεοῦ προσηγορίαν. διὸ τῶν ἀναγκαίων ἐπιμέλεται, (πάντων μὲν 
μεγάλων ὄντῶν καὶ ἀναγκαίων, περιττότερον de τῶν ἐπουρανίω»), 

ποιούμενος τὴν διήγησιν τῆς ἄνωϑεν οἰχονομίας. λέγουσι δὲ τὸ 
κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον ἀδιάϑετον εἶναι, ἐπεὶ μὴ ταῦτα ἔφη, 

Af vgl. Joh. 1, 14 — 5f vgl. Joh. 2, 1 — 11 Joh. 1, 80 — 12 Joh. 1, 33 — 

13 Joh. 1, 29 — 23 zur Bedeutung von ἀδιάϑετος — unkanonisch vgl. haer. 55, 

U 

1 χατέμενεν U 1f Ναζαρὲϑ M 2 εἶτα] xal μετὰ τὴν Ναζαρὲτ Ὁ 

4 ὅτι <M 5 xai ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν « M, vgl. Ζ. 8 | τινὰ] ἄλλα U — Vf τὸν 

λόγον σάρχα γεγενῆσϑαι---ἐσχηνωχέναι] ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο λέγει (!) χαὶ ἐσχή- 

νωσεν Ὁ 9 καὶ (αὐτὸς) λέγει ὅτι *] xol λέγει M. xal ὅτι Ὁ 10 ὑπ᾽ αὐτοῦ--Μ| 

(yàg) * 10} αὐτὸς — οὗτός ἐστι] Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ μαρτυροῦντος μετὰ 

τὴν πάλιν ἐπάνοδον ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ: ὡς τοῦ βαπτιστοῦ Ἰωάννου λέγοντος ὅτι 

οὗτος ἐστι Ὁ 14 ὁρᾶς + xoi U 14f λησμονὴν U 15 ὁ Ἰωάννης < U 

15f πραγματευϑέντα] εἰρημένα M 16 τελείας] ϑείας U 18 χαὶ εἶναι μὲν 

πρότερον < U 191 εἰληφέναι ---προσηγορίαν] ἡχέναι εἰς τὸ χαλεῖσϑαι υἱὸν 

ϑεοῦῦ 90 ἐπιμελεῖται U | μὲν + oov U 91f ποιούμενος τῶν ἐπουρα- 

viov U 22 τὴν διήγησιν --- οἰκονομίας) τὴν ἄνωϑεν οἰχονομίαν U 938 ἀδιάϑετον 

εἶναι hinter ἔφη Ὁ | ἐπειδὴ U | ταῦτα] τὰ αὐτὰ U 
18* 

18, 1 
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Ly Ἁ a A , c - * >? 

λέγω δὲ τὰ κατὰ τὸν πειραῦμον τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν, καὶ 00x 
ἀξιοῦσιν αὐτὸ δέχεσϑαι, κατὰ πάντα πεπλανημένοι καὶ τυφλώττοντες 
τὴν διάνοιαν. 

€ = > -ψ 

19. Τέταρτος γὰρ τῶν εὐαγγελιστῶν κατὰ διαδοχὴν ἐλϑὼν ὃ 
, 2 , d x » -Ψ , ^ ^ 

μαχαριος Ιωαννης, πρῶτος uiv ὧν ἂν τῇ xAnost μετὰ Πέτρον καὶ 
) N 4 2 , - > - 2 — y Ps * - , 

Avdosav ovv laxo(o τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ, τελευταῖος δὲ τοῖς χρόνοις 
? Du res - , , εὐαγγελισάμενος, τὰ πρὸ αὐτοῦ καλῶς τεταγμένα ovx ἐμερίμνησεν 

ἐχθέσϑαι, ἀλλὰ προλαμβάνει τῶν ῥηϑέντων τὰ μὴ ῥηϑέντα καὶ 
(οὕτως) διαλέγεται. o Ματϑαῖος γὰρ ἄρχεται ἀπὸ ᾿Αβραάμ, μετὰ 
δὲ τὴν ἀρχὴν καὶ μετὰ δύο ἔτη τῆς γεννήσεως πάλιν | ποιεῖται τὴν 
ὑφήγησιν. Maoxos δὲ ἄρχεται ἀπὸ πεντεχαιδεκάτου ἔτους Τιβερίου 
Καίσαρος, (rr) μεσότητα τῶν μετὰ τὴν ἀρχὴν (09) διηγούμενος. 
“ουχᾶς δὲ ἀρχὴν πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐπήγαγε, τὴν περὶ τῆς ᾿Ελισάβετ καὶ 

Mogiag πρὸ τοῦ ἐγκύμοναζς αὐτὰς) εἶναι γεγενημένην πραγματείαν. 
᾿ωάννης δέ, ἔτι πρότερος μὲν ὧν τῇ κλήσει, ὕστερος δὲ τούτων 

2,1 χατὰ τὰς ῥητὰς γραφὰς καὶ ἐνδιαϑέτους, dazu Jülicher, ThLZ 1889 S. 169 

E. Schwartz (Abh. Gótt. Ges. d. W. 1904 8.321); anders (= ungeordnet) Zahn 

Gesch. d. neut. Kanons II 2, 971 (aber „angeordnet“ paßt schon nicht zu der Be- 

gründung, daß etwas unterdrückt sei, und wäre nach dem ψεύδεται S. 275, 4 

eine merkwürdige Abschwächung; auch die von Zahn RE3 II 387,20 mit Be- 

rufung auf S. 274,16 vorgeschlagene Änderung in ἀντίϑετον ist unannehmbar: an 

unserer Stelle müßte zu ἀντίϑετον ein Dativ gefordert werden). Übrigens steht trotz 

des λέγουσι nicht fest, ob die Aloger selbst den Ausdruck ἀδιάϑετον gebraucht 

haben; jedenfalls ist beachtenswert, daß auch die umschreibende Wiederholung 

von S. 274, 22 in c. 21, 15; S. 281, 2ff dieses Stichwort nicht enthält 

1 λέγω δὲ---ὡμερῶν «— U 1} xal ovx—0£5:09c4] xal μηδὲ δέχεσϑαι αὐτοὺς 

αὐτὸ U 9 αὐτὸ] αὐτὰ M | πεπλασμένοι M 4 τῶν εὐαγγελιστῶν < U 

5 Ἰωάννης <U | ov] ὧ M 5f ἐν τῇ χλήσει--- ἀδελφῷ αὐτοῦ--Ὁ 6 τελευ- 

ταῖος ὅδ τοῖς χρόνοις] ὕστερον δὲ τοῖς ἔτεσιν U Sf xci διαλέγεται < U 

9 (οὕτως) * 10 δὲ — M | ποιεῖσϑαι M 12 Καίσαρος, U | (vp) * | 

(ovy διηγούμενος «-ῦ 18 ἐπήνεγχε U 18 περὶ τῆς ---πραγματείαν] 

πρὸ τῆς γεννήσεως ἔν τῇ συλλήψει τῆς γαστρὸς μαρίας καὶ τῆς ἐλισάβετ γεγο- 

vviavU 14 ἐγχύμονα(ς αὐτὰς) * 1 πρότερος Ausgg.] προτέρου M πρότερον U | 

μὲν ὧν τῇ κλύσει < Ὁ | δὲ τούτων < U 

19,1 

2 
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Panarion haer. 51, 18, 6— 20, 2 (Aloger) 977 

κηρύξας, ἐπα! ἰσφαλίζεται τὴν πρὸ τῆς ἐνσάρκχου παρουσίας πραγμα- 

τείαν. πνευματικὰ γὰρ ἣν τὰ πλεῖστα τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα. τῶν 
σαρχικῶν ἤδη ἐπασφαλισϑέντων. διὸ πνευματικῶς τὴν ὑφήγησιν 

ποιεῖται τῆς ἄνωϑεν ἀπὸ πατρὸς ἀνάρχου δωρεᾶς ἡμῖν ἐλϑούσης, 
κατὰ εὐδοκίαν (δὲ) πατρὸς ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς ἁγίας παρϑένου οἰχονομη- 
ϑείσης. καὶ τὸ ἀναγκαίως δὲ ζητούμενον οὐκ ἀπεσιώπησεν, ἀλλὰ 
πνεύματι ἁγίῳ κινούμενος τὸν πρὸ τῶν αἰώνων (eloyaysı | ovrc 
ϑεὸν Δόγον, ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως ἐκ πατρὸς γεγεννημένον, ἐν σαρκὶ 
δὲ ἐληλυϑότα di ἡμᾶς ἐδήλωσεν, ἵνα ἀπὸ τεσσάρων εὐαγγελιστῶν 
τὴν πᾶσαν γνῶσιν κατά τε τὴν σάρκα καὶ κατὰ τὴν ϑεότητα ἄχρι- 
βῶς κατάσχωμεν. 

20. Τελειωϑέντων γὰρ πάντων τῶν κατὰ τὸ βάπτισμα καὶ κατὰ 

τὸν πειρασμόν, ἐλϑόντος τοῦ Ἰησοῦ λοιπὸν καὶ ὀλίγων ἡμερῶν (χρό- 

vor), χαϑὼς πολλάκις εἶπον, διατρίψαντος ἕν te τῇ Ναζαρὲτ καὶ ἐν 
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς καὶ περὶ τὴν Καφαρναούμ, μετά (re) τὸ συναντῆ- 
σαι τῷ Ἰωάννῃ ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου * καὶ τῇ ἐπαύριον τινὰς τῶν 
μαϑητῶν συμπαρειληφότος, QOO τοῦτο σημεῖον ἐν Kava πεποίηκε 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ Ἰωάννου, εἰκοστῇ δὲ τῆς ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ 
ἐπανόδου, καὶ (ἄρχεται τοῦ κηρύγματος. OUTE γὰρ πρὸ τοῦ πει- 
ρασμοῦ ἐν γάμῳ φάσχει τὸν Χριστὸν ἡχκέναι ov! ὁλῶς τι τῶν 

2 vgl. Clemens Al. bei Eusebius h. e. VI 14, 7; S. 550, 25 Schwartz τὸν 

μέντοι Ἰωάννην ἔσχατον, cvridóvra ὕτι τὰ σωματιχὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις δεδήλω- 

ται, προτραπέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων, πνεύματι ϑεοφορηϑέντα πνευματιχὸν ποιῆσαι 

εὐαγγέλιον --- 12 [ vgl. S. 271, 48 

υ 

1 χηρύξας] ἐλϑὼν Ὁ. 9 «à? — U ὃ ἤδη — M | ἀσφαλισϑέντων M 

ἐπισφαλισϑέντων U 5 (05) * | ἐν τῇ---παρϑένου] ἐν τῇ ἁγία παρϑένω ἐν μήτρα 

παρϑενιχῇ Ὁ δ oixovoug9slogc <M 6--9 xai τὸ ἀναγχαίως δὲ ---δι᾿ ἡμᾶς 

ἐδήλωσεν) καὶ ot λοιποὶ δὲ τὰ ἶσα τούτοις συμφώνως εἰπόντες ὧν ἦν χρεία ἐπε- 

μελήσαντο" ὁ δὲ Ἰωάννης xal τὴν πρόσϑεσιν U 6 ἀπεσιώπησεν *] ἐπεσιώπησεν M. 

7 (eio)ayaı *, vgl. S. 278, 8 10 γνῶσιν < U 101 ἀχρίβειαν U 

13—19 πειρασμὸν ἐλθόντος --τοῦ χηρύγματος) πειρασμὸν αὐτοῦ εὐθὺς ἐλθόντος 

καὶ συμπαρειληφότος τοὺς μαϑητὰς τοῦτο πρῶτον σημεῖον πεποίηχε vij τρίτη 

ἡμέρα τοῦ κηρύγματος ἐν χανᾶ τῆς γαλιλαίας U 13f (yoóvov) * 14 τὴν 

Ναζαρὲϑ M 15 (te) * 16 « (ἀναχάμψαντος εἰς τὴν Γαλιλαίαν) *, (διελ- 

ϑόντος διὰ τοῦ Ἰορδάνου Jül. 19 (ἄρχεται *, nach 8. 278,1 vgl.8.273,1ff 

90 ἡχέναι] ἐλϑεῖν M | od ὅλως] οὐ γὰρ ὅλως U 

082 

9. 
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ϑεοσημείων εἰργάσατο (πρὶν) ἢ τοῦ χηρύγματος ηρξατο, εἰ μή τι ἃ 
λέγεται περὶ αὐτοῦ ἐν παιγνίῳ ὅτε παιδίον ἢν πεποιηκέναι. ἔδει 
γὰρ καὶ παιδικὰ ἔχειν αὐτὸν σημεῖα, ἵνα μὴ πρόφασις γένηται ταῖς 
ἄλλαις αἱρέσεσι λέγειν ὅτι ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου 740.8» 0) Χριστὸς εἰς 
αὐτόν, ὅπερ ἐστὶν ἢ περιστερά" τοῦτο γάρ φασι διὰ τὴν φῆφον τοῦ 
ὦ καὶ ἄλφα, ὅ ἐστι περιστερά, ἐπείπερ ἔφη ὁ σωτήρ »ἐγώ εἰμι τὸ ἃ 
καὶ ἐγώ εἰμι τὸ we. . διὸ xol ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τῆς γεννήσεως 
αὐτοῦ εἰσάγει τὸν Ἰησοῦν ὁ Δουχᾶς εἰρηκότα πρὸς τὴν Magıau 
ζητοῦσαν αὐτόν, ἡνίχα τοῖς διδασκάλοις προσδιξλέγετο ἐν Te0000AV- 
MOLG" »00x ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ μὲ sivat;«, ἵνα 
πέσῃ ὁ λόγος τῶν λεγόντων ὅτι ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ βαπτίσματος 
υἱὸς γέγονεν ϑεοῦ, ἐλϑούσης εἰς αὐτὸν τῆς περιστερᾶς, ἣν φασιν 
εἶναι τὸν Χριστόν, xci ἵνα σαφῶς γνωσϑῇ ov. ἄνωϑεν ἐπεδήμησεν 
0 ϑεὸς Aöyos καὶ ἐλϑὼν ἐσαρκώϑη ἀπὸ Μαρίας καὶ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ 
χατῆλϑεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ πνεῦμα, ἵνα σημάνῃ τίς ἐστιν 0 | μαρτυρού- 
μενος ἀπὸ | τοῦ πατρὸς ὅτι »οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 
αὐτοῦ ἀχούετες, καὶ ἵνα γένηται τοῦτο ὑπόδειγμα τοῖς μέλλουσιν ἐν 
αὐτῷ φωτίζεσϑαι, ὅτι καταξιωϑήσονται {τῆς) πνεύματος ἁγίου ἐν 
τῷ λουτρῷ [τῆς] δωρεᾶς xoi ἀφέσεως ἁμαῤτιῶν διὰ τῆς χάριτος τῆς 
vx αὐτοῦ δοϑείσης. 

21. "xo τότε δὲ τὰ τέλεια ἤρξατο ποιεῖν ϑεοσήμεια ἐν τῷ καιρῷ 
τοῦ κηρύγματος (τοῦτο (yàg) πρῶτον σημεῖον ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, 

1ff vgl. die Παιδικὰ (Thomasevangelium) Tischendorf ev. apocrypha? --- 

4 vgl. haer. 28, 1, 5; I 314, 5 haer. 30,3,6 14,1 16,3; I 337,7 351, 181} 354,2 — 

> vgl. Irenaeus adv. haer. I 14, 6; I 140 Harvey (= Panarion haer. 34, 7, 2 

II 15, 9f) — 6f Apok. 1, 8 — 10 Luk. 2,49 — 16 (Matth. 3, 17) Matth. 17, 5 — 

2 01:92» 1 

U 

1 εἰργάσατο < U | 7] xai U | (neiv) * | χηρύγματος + πρὸ τοῦ .neı- 

ρασμοῦ ὁ χριστὸς U | ἤρξατο] εἰργάσατο U 9 λέγεται---πεποιηχέναι] ἄδεται 

περὶ αὐτοῦ ἐν παιδὲ πεποιηχέναι ὡς £v παιγνίω ὥς τινες φάσχουσι Ὁ 9f ἔδει 

γὰρ] xal ἔδει τῶ μὲν ὄντι Ὁ 8 mouóagix& U | αὐτὸν ἔχειν U | σημεῖα <U 

4 λέγειν] ταῖς λεγούσαις U | ἤλϑεί(ν ö) * 9—1 τοῦτο yao—ro o — U 

9 φασι ἢ φησι M Vf τῆς γεννήσεως---τὸν Ἰησοῦν] σαφῶς δείχνυσιν Ὁ 8—10 ὁ 
€ Aovxüc— Ἱεροσολύμοις] ὁ “ουχᾶς ὅτι προσδιαλεγόμενος τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τοῖς 

πρεσβυτέροις ἔφη τῇ μαρία ὅτι U 11-13 βαπτίσματος---τὸν Χριστόν) βαπτίσ- 

ματος κατέβη εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον U 12 φασι ἢ φησι MU 14 ϑεὸς 

<U| 290 <U 16 τοῦ — M 17 ὑπόδειγμα τοῖτο M 18 (τῆς) * 

19 [τῆς] *. |. διὰ τῆς x U S91 ἀπὸ τότε ἀφο ύτου U DIE 

3 | | 
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φησίν, ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας), οὐχὶ πρὸ τοῦ βαπτίοσματος, Oc πολ- 
λάκις ἔφην, ἀλλ᾽ ὅτε ἀνέχαμψεν ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
usta τὰς δύο ἃς παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν οἱ δύο μαϑηταὶ τοῦ Ἰωάννου, 
οἱ ἀχούσαντες | καὶ ἀχολουϑήσαντες αὐτῷ" Oc εὐθὺς μετὰ τὰς δύο 
ἡμέρας, ἃς ἐποίησαν παρ᾽ αὐτῷ, ἐπιφέρει λέγων »καὶ ἐξῆλϑεν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν καὶ εὐρὼν Φίλιππον εἶπεν" ἀκολούϑει uot«. εἶτα εὐϑὺς 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας. ἔδει γὰρ 
αὐτὸν ἀπελϑόντα εὐθὺς γάμων τελουμένων εἰς τὴ» τιμὴν αὐτῶν 
prar, ἐπ᾽ εὐλογίᾳ τοῦ γάμου. xat qot »γάμος ἐγένετο τῇ τρίτῃ 

ἡμέρᾳ ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦν U μήτηρ τοῦ Τησοῦ ἐκεῖ, ἐκλήϑη 

δὲ χαὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον«" 
»xal ὑστερήσαντος, φησίν, οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ" οἶνον 

οὐχ ἔχουσι. καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" τί ἐμοὶ xa σοί, γύναι: οὐπῶ 
ἥκει ἢ ὥρα uOov«. * μετὰ τὸ ἐλϑεῖν αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἐρήμου κατὰ 
τὴν ἀχολουϑίαν τοῦ πειρασμοῦ χαὶ παραληφϑῆναι εἰς Ἱερουσαλὴμ 
xal στῆναι ἐπὶ τῷ πτερυγίῳ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων &vt- 
νεχϑῆναι εἰς 0005 ὑψηλὸν λίαν, ὅπερ παρὰ πολλοῖς λέγεται εἶναι τὸ 

ἢ » ας ? > ? - IR 5 > 
Θαβῶρ 0005, o Egoumveverar Irtaßvoıov' τοῦτο dE ἔστιν Ev τῇ l'aAc- 

λαίᾳ. ταύτην γὰρ τὴν ἀκολουϑίαν ὁ δατϑαῖος ὑπέϑετο, ὃς φησιν 
γἀχούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης | παρεδόϑη, ἦλϑεν εἰς τὴν Γαλι- 

λαίαν«. ὁ δὲ Aovxac καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ OQovc ὁρμὴν ἀκριβῶς δηλώσας 

πρῶτον μὲν περὶ τοῦ ρους εἰπὼν καὶ τῶν βασιλειῶν ὧν ἔδειξε τῷ 

9 Joh. 1, 438 — 9 Joh. 2, 1 — 12 Joh. 2,8 — 14ff vgl. Matth. 4, 5ff — 17f vgl. 

das Hebräerev. nach Origenes in Joh. II 12; S. 67, 19ff Preuschen in Jerem. hom. 

15,4; 8. 128, 26ff Klostermann (sonst gilt der Thabor als Berg der Verklärung vgl. 

Origenes zu Ps. 88, 13; XIII 28 Lommatzsch Cyrillus Hieros. cat. XII 16; Migne 

33, 744B) — zu Θαβὼρ — Ἰταβύριον vgl. Eusebius Onomasticon S. 110, 20 

Klostermann — 20 Matth. 4, 12 — 21ff Luk. 4, 5ff 

U 

1 οὐχὶ + (02)? * ὃ ἅσπερ ἔμειναν παρ αὐτῶ U 4 lies ὡς εὐθὺς 

μετὰ τὴν μίαν ἡμέραν, ἣν ἐποίησαν ... ἐπιφέρει λέγων" »χαὶ (τῇ ἐπαύριον) ἐξῆῇλ- 

9ev? * 5 ἐπιφέρει] ἐπεισάγει U 7---10 ἔδει γὰρ — Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας — M, 

wel Ζ. 11 S αὐτῶν *| αὐτοῦ U 10 ἐχεῖ vor ἡ μήτηρ M 11 οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 

<M | γάμον + ἔδει yàp xai ἐν τῶ γάμω αὐτὸν χληϑέντα χαταξιῶσαι ἐπ᾽ sb- 

λογία τοῦ γάμου M, vgl. Z. 7 12 φησίν <U 18 σοι] σὰ M 14—8. 280,5 

μετὰ τὸ ἐλϑεῖν ---διελϑεῖν διὰ τοῦ Ἰορδάνου] μετὰ τὸ ἐλϑεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ πει- 

ρασμοῦ καὶ διελϑεῖν διὰ τῆς ϑαλάσσης χαὶ τοῦ Ἰορδάνου U | « {τοῦτο δὲ ἐγένετο * 

15 xal] τουτέστιν τοῦ * 19 ὅς] ὥς * 21 ἀπὸ τοῦ ὄρους) lies εἰς τὸ ὄρος * 
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280 . Epiphanius ^ 

κυρίῳ ὁ διάβολος, ὕστερον λέγει περὶ τοῦ πτερυγίου καὶ Ἱερουσαλήμ, 
καὶ ὡς ἀνέχαμψεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν xai Ναζαρέτ. συνῳδὰ δὲ καὶ 

ὁ Ματϑαῖος λέγει »καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἦλϑεν εἰς τὴν Καφαρ- 

vaoUu«. NAHE γὰρ εἰς Ναζαρὲτ κἀκεῖϑεν εἰς τὸν Ἰορδάνην πρὸς 10 
δ τὸν Ἰωάννην, καὶ μετὰ τὸ διελϑεῖν διὰ τοῦ Ἰορδάνου πάλιν τὴν 
ὁρμὴν ἔσχεν ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ἔνϑα ἀνετέϑραπτο, πρὸς τὴν μητέρα ἐν 
Ναζαρέτ, ἐχεῖ τε παραμείνας δύο ἡμέρας, ὅτε xci οἱ περὶ ᾿Ανδρέαν 
παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν, λοιπὸν ἠπείγετο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων 
ἕνεχεν τοῦ κηρύγματος ἀρξασϑαι" xci ἔμεινε μὲν δύο ἡμέρας διὰ τὸ 11 

10 διὰ χρόνου ἠκέναι, ἔχων ue" ἑαυτοῦ οὖς ἤδη παρείληφε μαϑητᾶς, 
καὶ ἀπολύσας τοὺς δύο τοὺς ἀκολουϑήσαντας αὐτῷ εὐϑὺς ἐξήλϑεν 

ἐπὶ τὴν Γαλιλαίαν διὰ τὸ κήρυγμα καὶ διὰ τὸ ἔργον τοῦ ϑεοσημείου 
τοῦ ἐν τῷ γάμῳ ἐπιτελεσϑέντος. βλέπε γὰρ πῶς ἐπασφαλίζεται 12 
(ἡμᾶς) 0 λόγος, ὡς Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μαρτυρεῖ λέγων ὡς παρφῳ- 

15 χηκότος ἤδη τοῦ ἔργου ὅτι »χἀγὼ 00x ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ ὃ πέμψας 
μὲ βαπτίζειν εἶπέ μοι ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδης τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ἐν εἴδει 

περιστερᾶς, οὗτός ἐστινε. ἀποστέλλων γὰρ ὁ πατὴρ τὸν Ἰωάννην 18 
βαπτίζειν τοῦτο αὐτῷ τὸ σημεῖον ἐδωρήσατο, ἵν᾿ ὅταν | ἴδῃ, ἐπιγνῷ P444 
τὸν ἄνωϑεν τῷ χόσμῳ ἀποσταλέντα σωτῆρα καὶ εὐεργέτην τῶν 

20 ἡμετέρων ψυχῶν. 

᾿Ανατρέπονται τοίνυν οἱ τοιοῦτοι αἱρεσιῶται ἀπὸ τῆς ἀληϑείας 14 

τῶν ϑείων γραφῶν xoi τῆς ἀχριβείας, μάλιστα ἀπὸ τῆς συμφω- 

vias τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων. οὐ γάρ τις τῶν εὖ φρονούντων 

2 Luk. 4,14.16 — ὃ Matth. 4,138 -- 4ff vgl. oben c. 10, 3#; S. 271, 4 

u. €. 24, 4; S. 298, 191 c. 30, 4; S. 302, 11} — 15 Joh. 1, 33 

MU 

2 ΝαζαρὲϑΜ 3 ΝαζαρὲϑΜ 4 Ναζαρὲϑ M 5 διελϑεῖν διὰ τοῦ Ἰορδάνου] 

naheliegend wäre ἀπελθεῖν ἀπὸ τοῦ Ιωάννου; vgl jedoch c. 25,3; S. 294, 22 

u. e*30,7; 8. 3802, 15. | πάλιν — U 6 ἐσχηχότος M | οἰχεῖα + ἀπελθὼν U, 

vielleicht hinter Ναζαρέτ (Z. 7) einzusetzen | ἀνετράφη U 4 NeGaoé9 M | 

ἐκεῖ τε] xai U | ἡμερῶν U Τῇ ὅτε καὶ---ἔμειναν «: Ὁ 8 λοιπὸν---σωτη- 

οἰας] λοιπὸν ἐπειγομένου εἰς τὴν σωτηρίαν U 9 ἕγνεχεν «- U | ἄρξασϑαι + 

ἐπιμελεῖσϑαι U 10 ἡχέναι] αὐτὸν ἐλϑεῖν M. | ἔχοντα M. | ἤδη — M 11 xoi 

<U | óv$o τοὺς <M 11f ἐξελθεῖν u. hinter Γαλιλαίαν U 19 da? <U 

14 ζἡμᾶς) * | ‚lies ὁ {ϑεῖος) λόγος * | vor Iodvvns -ἰ- 0 M 14f παροχη- 

κότος U 15 ἔργου] λόγου U 16 χαταβαῖνον] ἐρχόμενον En αὐτὸν u. hinter 

περιστερᾶς gestellt U 19 vor τῷ χόσμῳ + & U 21 αἱρεσιῶται < U 

22 ϑείων ἢ τοιούτων MU 23 εὐαγγελιστῶν U 
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2 , Ἁ - CU , \ -o , 2 , > - 

ἀποβάλοιτο τὰ τῷ αγίῳ πνεύματι δια τῶν ϑείων εὐαγγελίων ἀκριβῶς 
, = M u € \ Ἂν 

παντῇ Ππεπραγματευμένα. κᾶν τε γὰρ λέγωσιν, ott ὁ uiv Ματϑαῖος 
, - ^ - 

καὶ | Maoxoc xal Aovxag οἱ εὐαγγελισταὶ διηγήσαντο περὶ τοῦ 00- 
τῆρος ὅτι μετὰ τὸ βάπτισμα ἀνήχϑη eig τὴν ἔρημον καὶ ἐποίησεν 

ἡμέρας τεσσαράχοντα πειραζόμενος καὶ μετὰ τὸν πειρασμὸν ἀκούσας 
ὅτι Ἰωάννης παρεδόϑη ἐλϑὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παρα- 

,ὔ ς Nr ’ , 1 ) 1 à ’ 2 
ϑαλασσιον, o ὃὲ loavvyge wevderaı un εἰπῶν περὶ τουτῶν, ἀλλ 

2 2 oO 3 [4 \ ΠῚ 2 [4 \ 

εὐϑὺς ἀπὸ πρώτης, ovs ἤλϑεν ὁ σωτὴρ πρὸς τὸν Ἰωάννην, καὶ τὰ 
[C [4 

ἄλλα 00a T λέγει αὐτὸν πεποιηχέναι, φανήσονται κατὰ πᾶντα |xara] 
P] - 2 > , 2 a [4 b) 

τὴν ἀχρίβειαν τῶν εὐαγγελίων nyvonxorss. Ἰωάννης γὰρ ὁ svayye- 
e -- A Ἁ > , 

λιστὴς πρὸ τοῦ παραδοϑῆναι τὸν βαπτιστὴν Ἰωάννην σημαίνει τὸν 
\ \ αὐτί - - 1 

κύριον μετὰ τὰς ἡμέρας τοῦ πειρασμοῦ * πρὸς αὐτὸν ἐληλυϑέναι. 
-μ b , T A 

πῶς γὰρ Ἰωάννου παραδοϑέντος ἐνεδέχετο ἔτι τὸν σωτῆρα πρὸς 
SUN ? 5) E DIENEN 3 > ? 2 » s c9 c 

avrov παλιν δλϑεῖν ἐπὶ vov logdavnv; ovx &£yrooav δὲ οτι οἱ 
> ἐς 2 ’ - E 
ἄλλοι τρεῖς εὐαγγελισταὶ τὸν χρόνον τὸν μετὰ τὸ παραδοϑῆναι τὸν 
᾿Ιωάννην διηγοῦνται ἀκριβῶς λέγοντες" »ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι 

, € 2 , b 

παρεδόϑη o Imavvns, καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ κατῴκησεν sic Kagag- 
, € - C 3 

vaovu τὴν παραϑαλάσσιον«κ. καὶ ὁρᾷς Ort κατὰ ἀλήϑειαν τὰ πάντα 
T > = * \ * , 

τοῖς τέτρασιν εὐαγγελισταῖς συμφώνως εἴρηται. xai γαρ καὶ qaí- 
1 > N ’ € 2. [4 a 

νεται (χατὰ τὴν ἀκολουϑίαν πάλιν διηγούμενος ὁ Ἰωάννης, ὅτι μετὰ 
\ - x = es Ἁ ^A με 

TO ποιῆσαι τὸ πρῶτον σημεῖον vov σωτῆρα καὶ ἐλϑεῖν εἰς Καφαρ- 
, - 2 Re > A \ * 

vaovu, ποιῆσαί τε ἐκεῖ τινὰ σημεῖα ἀναβῆναί τε εἰς Ναζαρὲτ καὶ 

ἀναγνῶναι τὸ 220 παραδοϑέντος λοιπὸν τοῦ βαπτιστοῦ ἦλϑεν 

καὶ κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ (09) πολλὰς ἡμέρας. αὗται δέ εἰσιν 
αἱ μετὰ τὴν ἡμέραν τῶν ᾿Επιφανείων xci τὴν ἐπὶ Καφαρναοὺμ καὶ 
IDEEN * a 2 - * M > ς P LY E , 

ἐπὶ Ναζαρὲτ £Asvotv αὐτοῦ xoi τὴν εἰς ]εροσολυμα dıa To llaoyo 
» * 3 , > rS. b! \ 2 [4 Ω > P 

ἄνοδον xol (To) παλιν ἐλϑεῖν πρὸς τὸν Ιωαννην onov ἐβαπτιζεν sic 
» A! > hl - — , 9 - i! P i d —- ^ 

Aivov (éyyvg) τοῦ Σαλημ. oUTO γαρ AEYEL »μδετὰ τοῦτο κατῆλϑεν 
a 2 Ἁ EY € P, - NN 2 > - ^ 

εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς xol 7) μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὑτοῦ, καὶ 

2f vgl. Matth. 4,1.12 u. Par. — 16 Matth. 4, 12} — 28f vgl. Joh. 2,12 — 

26 vgl. Joh. 2, 13 — 27 vgl. Joh. 3, 28 — 28 Joh. 2, 12 

U (bis πεπραγματευμένα Z, 2) 

1 ἀποβάλοιτο ἢ ἀποβάλλοιτο M. ἀποβάλλοι U | ἐν τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις U 

2 πάντῃ — M | πεπραγματευμένα] εἰρημένα M 9—8S. 283, 19 x&v τε yàg— 

ἀφικνεῖται <U — 6f παραϑαλάσσιον *, vgl. Z. 18 u. 8. 282, 83] παρὰ ϑάλασσαν M 

S zu ἀπὸ πρώτης vgl. 8.202,90 9 T λέγει] lies wohl {διηγεῖται,) λέγων * | αὐὖ- 

τὸν *] περὶ αὐτοῦ M | [χατὰ] Dind. 12 * (αὖϑις) * 17 Ναζξζαρὲϑ M 

90 (xarà)* 94 (οὖ ἢ, νρ]. 8. 282,71 97 (τὸ ὃ 28 (ἐγγὺς) Dind., vgl. S. 282,15 

15 
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982 : Epiphanius 

ἐχεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας«" (ovzo γὰρ ἐδήλου τὴν τελείαν 

χκαταμονὴν περὶ ἧς ὕστερον εἶπεν (τὼ μετὰ τὸ παραδοϑῆναι τὸν 

Ἰωάννην ἐλϑὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραϑαλάσσιον.) 

»καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων (ὡς λέγει) καὶ ἀνέβη εἰς Ἵερο- 3 
σόλυμα ὃ Ἰησοῦς καὶ εὗρεν τοὺς πωλοῦντας ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς βόας 
καὶ τὰ πρόβατα καὶ (τὰς) περιστερὰς καὶ τοὺς χερματιστὰς καϑημέ- 
vovc«. καὶ μετὰ τὸ ἐχβαλεῖν τοὺς αὐτοὺς κερματιστὰς καὶ τοὺς 
πωλοῦντας τὰς περιστερὰς καὶ τὰ ἀλλα, καὶ εἰρηκέναι" ἄρατε ταῦτα 
ἔνϑεν καὶ μὴ ποιῆτε τὸν οἶχον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου, καὶ 
ἀκηκοέναι παρ᾽ αὐτῶν »τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; « 
καὶ εἰπεῖν αὐτοῖς »λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 

ἐγείρω αὐτόνε, OTE Νικόδημος ἦλϑε πρὸς αὐτόν, καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν 

πολλὰ quem »ἦλϑεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν 

γῆν xoi éxsi διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν χαὶ ἐβάπτιζεν. ἣν δὲ καὶ Ἰωάν- 

ung (βαπτίζων) ὃν Aivov ἐγγὺς τοῦ Σαλήμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν 

ἐκεῖ" ovzo γὰρ nv βεβλήμενος εἰς τὴν φυλαχὴν ὁ Ἰωάννηες. τοῦ 

δὲ Ἰωάννου πολλὰ εἰπόντος, ὅτι »ὁ ἔχων τὴ» νύμφην νυμφίος ἐστίνς, 

εἶτα λέγει. τὸ εὐαγγέλιον »ὡς οὖν ἔγνω ὃ Insods ὅτι ἤκουσαν ot 

Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαϑητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει (ἢ) Ἰωάν- 

νης (καίτοι ys Ἰησοῦς αὐτὸς ovx ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαϑηταὶ αὐ- 
τοῦ), ἀφῆκεν τὴν Ιουδαίαν γῆν καὶ ἀπῆλϑε πάλιν εἰς τὴν Daat- 
λαίαν. ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσϑαι διὰ τῆς “Σαμαρείας «" ὅτε ἐπὶ τῷ 

φρέατι ἐκαϑέσϑη καὶ τῇ ὐμαρείτιοι διελέχϑη καὶ ἀνήγγειλεν ἢ 

“Σαμαρεῖτις περὶ αὐτοῦ τοῖς ey τῇ πόλει καὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὸν οἱ 

τλρο τοῦ καὶ παρδχάλουν αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς »χαὶ ἔμεινεν 
ἐκεῖ δύο ἡμέρας καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ. « 

» peto δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἦλϑεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. »χαὶ ἣν τις 

βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς | jo8éret Ev Καφαρναούμς, ὅτε εἶπεν αὐτῷ 0 

Ἰησοῦς »πορεύου᾽ ὁ υἱός σου ζῇς xal ἐπίστευσεν καὶ ἰάϑη ὁ παῖς. 
καὶ λέγει τὸ εὐαγγέλιον »ζ(τοῦτο) δεύτερον πάλιν σημεῖον ἐποίησεν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλϑὼν ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν 1 αλιλαίανκ«. > μετὰ τοῦτο 

ἢν 20077] τῶν Ἰουδαίων (οἶμαι δὲ ὅτι περὶ ἄλλης ἑορτῆς Ἰουδαίων 
λέγει, ἢ Πεντηχοστῆς ἢ σχηνοπηγιῶν) καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσό- 

2 vgl. Matth. 4, 12} — 4 Joh. 2, 13f — ff vgl. Joh. 2, 15—19 aa vgl. 

Joh. 8,11 — 13 Joh. 3, 22—24 — 18ff Joh. 4, 1—4 — 22ff vgl. Joh. 4, 58} — 

25 vgl. Joh. 4, 39—41 — 27 Joh. 4, 43 — Joh. 4, 46 — 29 Joh. 4,50 — 

30 Joh. 4, 54 — 32 Joh. 5,1 

9 (0r) * | 6 (τὰς) * 11 εἰπεῖν *] εἶπεν Μ 15 (βαπτίζων) * 19 (ἢ) 

90 xoci + (torte)? * | {τοῦτον * 
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Panarion haer. 51, 21, 21—22, 2 (Aloger) 283 

© 4 - τι , 
Avua«, ὅτε ἐπὶ τῆς προβατιχῆς χολυμβήϑρας ἐλϑὼν iv σαββάτῳ 

> > 

ἰάσατο τὸν τριάχοντα ὀχτὼ ἔτεσιν ἐν ἀσϑενείᾳ παραλελυμένον. 
PEN —- - - , - ” 

ἀπ᾿ ἐντεῦϑεν λοιπὸν πληρωϑέντος τοῦ δεκτοῦ ἐνιαυτοῦ ἠρξαντο 
2 , - , \ , 

αὐτὸν διώκειν ἐξότε τὸν ἐπὶ τῆς κολυμβήϑρας παραλυτικὸν ἰάσατο 
2 , 2 5 , D 3 κ = ) (» c2 = 3 
Ev σαββατῳ᾽ εἶτα παλιν λέγει »ἐπὶ πλεῖον ἐδίωκον οἱ Ιουδαῖοι vov 
2 - o > , a N , Ian N x , » pl 
Ἰησοῦν, ovt οὐ μόνον £Ave To σαβθατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἕλεγεν 

, - - - - 3 > 

τὸν ÜtOv, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ. ϑεῷ«. πῶς οὖν οὐ καταγνωστέαι 
-- - \ b! 

αἱ αἱρέσεις ἐλλιπῆ ποιοῦσαι. τὸν υἱὸν πρὸς τὸν πατέρα; νἴσονε γὰρ 
c - - -- N ^ 2 ^ 

[paoiv] »Eavrov ποιῶν τῷ ϑεῷκ«, λέγει τὸ εὐαγγέλιον. »μετὰ δὲ 
- > - Gu LA N - , - N - 

ταῦτα ἀπῆλϑεν o Ἰησοῦς πέραν τῆς Balaoons τῆς 7 αλιλαίας τῆς 
3 , 2 ’ N 2 - 2! , € = a A [4] 

Τιβεριαδος, ἠκολουϑει δὲ αὐτῷ oxyAoc πολὺς, ορῶντες Ta σημεῖα ἃ 
, - 2 2 = 3 GE) - » \ 

ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσϑενούντοων. ἀνῆλϑεν ovv o Imoovg εἰς τὸ 0Q0G καὶ 
2 Ly») , \ - - 2 - 3 \ b) D 3 ’ 
ἐχεῖ ἐχαϑέζετο μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ. ἣν de (ἐγγὺς) vo llaoya 
€ € Ἁ - > , 3 [4 N a » 2 ’ 

ῃ £ootn τῶν Ιουδαίων. « λοιπον ὡς λέγει τὰ ἀλλα εὐαγγέλια, 
, -29 D^ 2 3 , » 3 D 

παραδοϑέντος τοῦ Ιωαννου ἐλϑῶν xavoxnuosv εἰς Καφαρναουμ τὴν 
’ s ERN E D 3 UO « 

παραϑαλασσιον" ος καὶ αὐτὸς E συνῳδα τοῖς αλλοις δυρίσχοται 

λέγων. τοῦ γὰρ Πάσχα ἐν μηνὶ Meortio 7 Argıllio γινομένου ἐξ 

ἅπαντος δείκνυνται ἄλλοι ὄντες καιροὶ ἐν οἷς 6 σωτὴρ μετὰ τὸν 

πειρασμὸν πρὸς τὸν Ἰωάννην ἀφικνεῖται. 
^ EY P) * = € 2 = 

22. Κατηγοροῦσι δὲ οἱ αὐτοὶ πάλιν τοῦ αγίου εὐαγγελιστοῦ, 
— \ > - - 2 , 4 ? ca [ “ r [4 μᾶλλον δὲ αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελίου, οτι, φησίν, ὃ ᾿Ιωάννης ἔφη δύο Πάσχα 

τὸν σωτῆρα πεποιηχέναι | ἐν περιόδῳ ἐνιαυτῶν δύο, ol δὲ ἄλλοι εὐαγγε- 
M 3 Y \ - \ > - « 

λισταὶ περὶ ἑνὸς Πάσχα διηγοῦνται. καὶ οὐκ ἴσασιν οἱ ἰδιῶται ὅτι 
> ? , n [4 ps M 2 , c , 2 , 

ov uovov óvo llaoya ouoAoysi τὰ εὐαγγέλια, ὡς πανταχοϑεν ἐδεί- 
> 4 - * 2 bi € 

ξαμεν, ἀλλὰ δύο uiv πρῶτα λέγει καὶ αὐτὸ δὲ ἐν o πέπονϑεν ὁ 

3 vgl. Joh. 5,16 — 5 Joh. 5,15 — 9 Joh. 6, 1—4 --- 15 Matth. 4, 12 — 

21 die zwei Passah: Joh. 2, 151 u. 11, 50 1 — 23ff Es ist beachtenswert, daß 

Epiph. in der Berechnung der Lehrtätigkeit Jesu (3 Passah — 2!/, Jahre) mit 

Africanus (vgl. Ed. Schwartz Abh. Gött. Ges. 1895 S. 28 gegen Eusebius (31/; Jahre 

dem. ev. VIII 2, 108; S. 387, 17 ff Heikel) zusammengeht, während er mit Eusebius 

gegen Africanus den Tod Christi ins 18. Jahr des Tiberius setzt, vgl. unten 

S. 292, 15 u. Eusebius-Hieronymus Chronik S. 174, 14 ff Helm 

U (von χατηγοροῦσι Z. 20 an) : 

1 προβατιχῆς am Rand nachgetragen M 9 [φασίν] * 13 (ἐγγὺς) * 

91 αὐτοῦ τοῦ] τοῦ αὐτοῦ U | περὶ δύο πάσχων U 22 πεποιηχύότα U | ἐν 

περιόδῳ-- dio < U 23 πάσχα ἑνὸ U | διηγοῦνται — U | οἴδασιν U 

94f ὡς πανταχόϑεν ἐδείξαμεν < U 

30 

91 

32 



284 Epiphanius 

σωτὴρ ἄλλο Πάσχα, ὡς εἶναι τρία Πάσχα ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ βαπτίοσ- 
ματος καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ κηρύγματος ἐπὶ τρισὶν ἔτεσιν ἕως τοῦ 
σταυροῦ. 

Γεννᾶται μὲν γὰρ δ σωτὴρ τεσσαραχοστῷ δευτέρῳ ἔτει Avdyov- 
5 στου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων ἐν ὑπατείᾳ τοῦ αὐτοῦ Ὀχταυίου Avdyov- 

στου τὸ τρισκαιδέκατον καὶ “Σιλανοῦ, ος ἔχει τὰ παρὰ Ῥωμαίοις 

ὑπατάρια. κεῖται γὰρ ἐν αὐτοῖς οὕτως" »τούτων ὑπατευόντων, φημὶ 
δὲ Ὀχταυίου τὸ τρισκαιδέχατον χαὶ Σιλανοῦ, ἐγεννήϑη Χριστὸς τῇ 
πρὸ ὀχτὼ εἰδῶν ᾿Ιανουαρίων μετὰ δεκατρεῖς ἡμέρας τῆς χειμερινῆς τρο- 

10 πῆς καὶ τῆς τοῦ φωτὸς xal ἡμέρας προσϑήκης.« : ταύτην δὲ τὴν 
ἡμέραν ξορταζουσιν Ἕλληνες, φημὶ δὲ οἱ εἰδωολολατραι, τῇ πρὸ 0xtO 
καλανδῶν Ἰανουαρίων, τῇ παρὰ Ῥωμαίοις καλουμένῃ “Σατουρνάλια, 
παρ᾽ Αἰγυπτίοις δὲ Κρόνια, παρὰ ᾿Αλεξανδρεῦσι δὲ Κικέλλια. τῇ γὰρ 

πρὸ ὀχτὼ καλανδῶν Ἰανουαρίων τοῦτο τὸ τμῆμα γίνεται, 0 ἐστι 
15 rgo, καὶ ἄρχεται αὔξειν ἡ ἡμέρα τοῦ φωτὸς λαμβάνοντος τὴν 

προσϑήκην, πληροῖ δὲ δεκατριῶν ἡμερῶν ἀριϑμὸν εἰς τὴν πρὸ ὀχτὼ 
εἰδῶν Ἰανουαρίων, ἕως ἡμέρας τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως προῦ- 
τιϑεμένου τριαχοστοῦ ὥρας ἑχάστῃ ἡμέρᾳ" οἷς καὶ ὁ παρὰ τοῖς Σύροις 
σοφὸς "Egoeiu ἐμαρτύρησε τούτῳ τῷ λόγῳ ἐν ταῖς αὐτοῦ ἐξηγήσεσι 

20 λέγων ὅτι »οὕτως γὰρ φχονομήϑη Y τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

41f vgl. unten ὃ 18 u. c. 24,1; S. 292, 20, dazu Ancoratus c. 60, 8; 171, 6f 

Panarion haer. 78, 10, 1 de mens. ac pond. 13; S. 165, 8f Lagarde — 7ff über 

die von Epiph. benutzte Konsulsliste vgl. unten zu c.22,24; 8.290,5. In den 

Nebenzeugen ist jedoch unser Eintrag bereits auf den 25. Dez. (desselben Jahres!) 

geschoben, vgl. Consularia Constant. MG auct. antiqu. IX 218 hrs consulibus (sc. 

Oetaviano XIII et Silano) natus est Christus die VIII kal. Jam. — 13 die Κικέλ- 

λια sonst nur noch im Canopusdekret Dittenberger syll.? 56, 64 erwähnt; dort 

aber in den Choiak, genauer vor den περίπλους τοῦ Ὀσείριος am 29. Choiak, 

verlegt —  201f die Schrift selbst ist nicht erhalten, vgl. jedoch Ephrem Syrus 

hymn. 1 in Epiph. Strophe 11; I 10 Lamy: der Leuchtende (d. h. die Sonne) 

siegte und zeichnete das Geheimnis ab durch die Stufen, die er emporstieg. Zwölf 

M U: .(bis72.3) 

1 ἄλλο πάσχα ὡς -ἶναι < U 1—3 ἀπὸ τοῦ χρόνου--- ξἕως τοῦ σταυροῦ] 

τῶν ἐν τῶ χηρύγματι πεπραγματευμένων" εὐθὺς γὰρ ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου ὡς ὁ 

Aovxüc φησὶν ἦν ὁ Ἰησοῦς ἀρχόμενος εἶναι ὡς ἐτῶν τριάχοντα' ὧν υἱὸς ὡς ἐνο- 

μίζετο τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ xal ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω" γεννᾶται μὲν γὰρ 6 σωτὴρ xté 

folgt 5. 2885, 10 U 9 am Rand Ἰαννουαρίω z M 9f am Rand δεχεμβοίου χε M 

19 "Iavvovagtov M | τῇ .. . xaAovuévg Σατουρνάλια *] τὴν .. . χαλουμένην 

ZatovovaA(av M 14 Tavvovagtov M 
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παρουσία, ἢ χατὰ σάρχα γέννησις εἴτ᾽ οὖν τελεία ἐνανθρώπησις, ὃ χαλεῖ- 

ται ᾿Βαιφάνεια, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς τοῦ φωτὸς αὐξήσεως ἐπὶ δέκα τριῶν 
ἡμερῶν διαστήματι" ἐχρῆν γὰρ x«i τοῦτο τύπον γενέσϑαι ἀριϑμοῦ τοῦ Ὁ 488 
αὐτοῦ χυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ xai τῶν αὐτοῦ δώδεχα μαϑ'ητῶν, ὃς 

(x69) τῶν δεχατριῶν ἡμερῶν τῆς τοῦ φωτὸς αὐξήσεως ἐπλήρου ἀριϑ"- 

μόνε. πόσα τε ἄλλα εἰς τὴν τούτου τοῦ λόγου ὑπόϑεσίν τε καὶ 8 
μαρτυρίαν, φημὶ δὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, γέγονέν TE xoi 
γίνεται. καὶ γὰρ καὶ μέρος τι τῆς ἀληϑείας ἀναγκαζόμενοι ὁμολογεῖν 
οἱ τῆς τῶν εἰδώλων ϑρῃσκχείας ἀρχηγέται καὶ ἀπατηλοὶ εἰς τὸ ἐξα- 
πατῆσαι τοὺς πεισϑέντας αὐτοῖς εἰδωλολάτρας ἐν πολλοῖς τόποις 
ἑορτὴν μεγίστην ἄγουσιν ἐν αὐτῇ τῇ νυχτὶ τῶν Ἐπιφανείων, εἰς τὸ 
ἐπὶ τῇ πλάνῃ ἐλπίσαντας μὴ ζητεῖν τὴν ἀλήϑειαν. πρῶτον μὲν 9 
iv Αλεξανδρείᾳ ἐν τῷ Κορείῳ (ov)to καλουμένῳ ναὸς δέ ἐστι 
μέγιστος τουτέστιν τὸ τέμενος τῆς Κόρης. ὅλην γὰρ τὴν νύχτα 
ἀγρυπνήσαντες ἐν ᾳσμασί τισι καὶ αὐλοῖς τῷ εἰδώλῳ ἄδοντες καὶ 
παννυχίδα διατελέσαντες μετὰ τὴν τῶν ἀλεχτρυόνων κλαγγὴν κατέρ- 

; , 2 b ’ , χονται λαμπαδηφόροι εἰς σηκόν τινα ὑπόύγαιον xci ἀναφέρουσι ξόανόν 10 
, ?, ? [2 ! A 

τι ξύλινον (Ev) φορείῳ καϑεζόμενον γυμνὸν, ἔχον σφραγῖδα τινα 
-- NC A , , 5 , 

σταυροῦ ἐπὶ τοῦ μετώπου διαχρυσον xal ἐπὶ ταῖς ἑχατέραις χερσὶν 
, ur 2 2 2m 2 E 

ἄλλας δύο τοιαύτας σφραγῖδας καὶ ix αὑτοῖς τοῖς δυσὶ γονάτοις 

Tage sind es her, seitdem er aufstieg, und dieser heutige Tag ist der dreizehnte, ein 

vollkommenes Geheimnis (Sinnbild) des Sohnes und seiner Zwölf, auch Cosmas 

Indieopl. Topogr. christ. V; Migne 88, 197B ἐξ ἀρχαιόϑεν δὲ ἣ &xxinoia, ἵνα μὴ 

τὰς δύο ἑορτὰς ὁμοῦ ποιοῦσα λήϑην ποιήσῃ μιᾶς ἐξ αὐτῶν, ἐνομοθέτησε μεσάζειν 

δώδεχα ἡμέρας κατὰ τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀποστόλων xal οὕτως γίνεσθαι τὴν ἑορτὴν 

τῶν Ἐπιφανείων — 12ff vgl. K. Holl,.Der Ursprung des Epiphanienfestes (Sitz. 

Ber. Berl. Akad. 1917 S. 402#); dort auch die ältere Literatur; dazu Weinreich u. 

Boll Arch. f. Religionswiss. Bd. 19 S. 174ff u. S. 1001 — 181f die Kreuze sind 

schwerlich ägyptische Henkelkreuze, dagegen spricht ihre Zahl (sieben statt nur 

eines) und ihre Anbringung an der Stirn und auf den Knien; zum sieben- 

maligen Umzug vgl. auch Plutarch de Is. et Os. c. 52; 372 C ἔτι δὲ τὴν βοῖν 

(émrüxic?) ὑπὸ τροπὰς χειμερινὰς περὶ τὸν ναὸν περιφέρουσι . . . τοσαυτάκις 

δὲ περίεισιν ὅτι τὴν ἀπὸ τροπῶν χειμερινῶν ἐπὶ τροπὰς ϑερινὰς πάροδον 

ἑβδόμῳ μηνὶ συμπεραίνει 

1 παρουσία + (τουτέστιν) ἢ * | εἴτουν Dindorf] 7rov» M 9f ἐπὶ δέχα 

τριῶν ἡμερῶν διαστήματι *] ἐπὶ δέχα τρισὶν ἡμέραις διαστήματος M 9 (τὸν) * 

9 9onoxiac M 11 eis τὸ + (αὐτοὺς ἡ * 13 Kogío M | (otro Ἢ τῶ M 

18 (ἐν * | φορίω M | ἔχον Dind.] ἔχων M 
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ἄλλας δύο, ὁμοῦ δὲ [τὰς] πέντε σφραγῖδας ἀπὸ χρυσοῦ τετυπωμένας 
καὶ περιφέρουσιν αὐτὸ τὸ ξόανον ἑπτάκις κυχλώσαντες τὸν μεσαί-, 
τατον ναὸν μετὰ αὐλῶν καὶ τυμπάνων καὶ ὕμνων xai κωμάσαντες 
χαταφέρουσιν αὐτὸ αὖϑις εἰς τὸν ὑπόγαιον τόπον. ἐρωτώμενοι δὲ 
ὅτι τί ἐστι τοῦτο τὸ μυστήριον ἀποχρίνονται καὶ λέγουσιν ὅτι ταύτῃ 
τῇ ὥρᾳ σήμερον ἡ Κόρη (τουτέστιν ἡ παρϑένος) ἐγέννησε τὸν 
Αἰῶνα. τοῦτο δὲ καὶ ἐν Πέτρᾳ τῇ πόλει (μητρόπολις δὲ ἐστι τῆς 
Aoafíac, ἥτις ἐστὶν δὼμ ἡ ἐν ταῖς γραφαῖς γεγραμμένη) ἐν τῷ 
ἐχεῖσε εἰδωλείῳ οὕτως γίνεται, καὶ ᾿Αραβικῇ διαλέχτῳ ἐξυμνοῦσι τὴν 

’ - > 1 235 * - , , 5» 

παρϑένον, χαλοῦντες αὑτὴν Αραβιστὶ | Χααμοῦ τουτέστιν Koonv 

6f zu Αἰὼν vgl. die Abbildung des Phönix mit der Beischrift Alov auf 

alexandrinischen Münzen des Antoninus Pius (Catalogue of Greek Coins in the Bri- 

tish Museum, Alexandria Pl. XXVI 1004) Suidas s.v. Hoetoxocl1872 Bernhardi τὸ 

ἄρρητον ἄγαλμα τοῦ Αἰῶνος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κατεχόμενον, ὃν AAtGavóosig ἐτίμησαν 

Οσιριν ὄντα καὶ Ἄδωνιν ὁμοῦ Lydus de mens. IV 2; S. 64,6ff Wünsch Aoyywog δὲ 

Αἰωνάριον αὐτὸν (den Janus) ἑρμηνεῦσαι βιάζεται ὡσεὶ τοῦ Αἰῶνος πατέρα... ὅϑεν 

ὁ Μεσσαλᾶς τοῦτον εἶναι τὸν Αἰῶνα νομίζει. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῆς πέμπτης τοῦ μηνὸς 

τούτου ἑορτὴν Αἰῶνος ἐπετέλουν οἱ πάλαι, auch Hippolyt refut. V 8, 40; S. 96, 14ff 

Wendland ὁ ἱεροφάντης ... ἐν Ἐλευσῖνι ... τελῶν τὰ μεγάλα xal ἄρρητα μυστήρια 

βοᾷ καὶ κέχραγε λέγων" ἱερὸν ἔτεχε πότνια χοῦρον, Βριμὼ Βριμόν, τουτέστιν ἰσχυρὰ 

ἰσχυσόν und 45; S. 90, 17 ff αὕτη γάρ ἐστιν ἡ παρϑένος, ἡἣ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ συλ- 

λαμβάνουσα καὶ τίχτουσα υἱόν, οὐ ψυχικὸν οὐ σωματικὸν ἀλλὰ μακάριον Αἰῶνα Αἰώ- 

ὧνν u. die von Weinreich a. a. O. S. 174 behandelte Inschrift aus Eleusis — $1f vgl. 

Cosmas in carm. Greg. Naz. Migne 38,464 (— schol. Bodlej. Lobeck Aglaophamus 111227) 

ταύτην ἦγον (+ ἐτήσιον schol. Bod.) ἔχπαλαι δὲ τὴν ἡμέραν ξορτὴν Ἕλληνες xa9* ἣν 

(+ écég 9 Χριστὸς ἡμέραν αὐξίφωτον καλοῦντες). ἐτελοῦντο (+ δὲ schol. Bod.) χατὰ τὸ 

μεσονύχτιον ἐν [ἐν < schol. Bod.] ἀδύτοις τισὶν ὑπεισερχόμενοι, ὅϑεν ἐξιόντες ἔχραζον" 

n Παρϑένος ἔτεχεν (τέτοχεν schol. Bod.), αὔξει φῶς. ταύτην πιφάνιος ὁ μέγας τῆς 

Κυπρίων ἱερεύς φησι τὴν ξορτὴν xci Σαρραχηνοὺς ἄγειν τῇ παρ᾽ αὐτῶν σεβομένῃ 

Ayoodirn, ἣν δὲ Χαμαρᾷ (Χαβαρα schol. Bod.) τῇ ἑαυτῶν προσαγορεύουσιν γλώττῇ, 

dazu 4. H. Mordtmann, Zeitschr. deutsch-morg. Ges. 1875 S. 991f Wellhausen, 

Skizzen und Vorarb. 3,45ff Dalman, Petra 1 498 Cumont, Comptes rend. de 

l'acad. des inser. et b.-]. 1911. S.292f R. Eisler, Philologus 1909 S. 1181f u. Arch. 

f. Rel. W. 1912 S. 628 (doch ist zu betonen, daß Epiphanius — ob mit Recht oder 

Unrecht — hier nicht den 25. Dez., sondern den 6. Januar meint). — 7ff vgl. auch 

Panarion haer. 55, 1, 9 (Verehrung des Moses in Petra) — 101 Χααμοῦ ist richtig 

und nicht in Χααβοῦ zu ändern; B. Moritz (der Sinaikult in heidnischer Zeit Abh. 

Gött. Ges. 1916 8.18) hat &Sex2 als (allerdings männlichen!) Personennamen auf zahl- 

1 [τὰς] * 

11 

1) 484 
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2 3 , Y - , , , εἴτ οὖν παρϑένον καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον Δουσάρην τουτέστιν 
- - - \ x > , - , 

μονογενῆ τοῦ δεσπότου. τοῦτο δὲ xci ἐν Βλούσῃ γίνεται τῇ πόλει 
2,3 , M , € 2 ὟΣ - , SD 2 , xav ExXElvnv τὴν νύχτα, Oc ἐκεῖ Ev τῇ Πέτρᾳ xoi ἐν AAs&avóQsio. 

- EY 2 - i 2 -ῳ- 

ἐκ πολλῶν δὲ ἠναγκάσϑημεν παραστῆσαι διὰ τοὺς ἀπειϑοῦντας 
o Ἁ ) , - , - A 

ὁτι τὰ Éxigaveta καλῶς εἴρηται 7) ἔνσαρχος γέννησις τοῦ σωτῆρος 
« \ , 3 3 C , > - \ 

7 ἐν Βηϑλεὲμ γενομένη, ὀγδόῃ ὥρᾳ γεννηϑέντος αὐτοῦ καὶ ἐπιφα- 
z N ^ :Ξ - ). P , 

νέντος τοῖς ποιμέσι καὶ τῷ κόσμῳ διὰ τῆς τῶν ἀγγέλων μαρτυρίας" 
> , \ 3 - , * - 29 P 2 2 , \ - Ω 
E δὲ xai τῇ 00 καὶ τῷ lo059. ev ἐχξίνῃ δὲ τῇ cc 

καὶ o ἀστὴρ ἐφάνη ἐν τῇ ἀνατολῇ τοῖς μάγοις πρὸ δύο ἐτῶν τῆς 
αὐτῶν εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ Βηϑλεὲμ ἀφίξεως, ὅτε καὶ ἀκριβῶς 0 

Ἡρῴδης ἐπυνθάνετο (mag) αὐτῶν τῶν μάγων τὸν χρόνον τοῦ qa- 
2 ı » 5 - 2 - Ω 2 b! A * 

pévtoc ἀστέρος xai ἤκουσε παρ᾽ αὐτῶν OtL ἀπὸ διετοῦς xol κατωτέρω, 
a \ > Ν Ἁ - ^ 2 Po L 

0 καὶ αὐτὸ τὸ ῥῆμα τῶν Emxipavsiov ἐποιεῖτο τὴν ἐπωνυμίαν ἐκ 
- \ € , Dd R 2 b! A * 

τοῦ vov Πρῴδην λέγειν »τοῦ φανέντος aocéQoc«. dıo τῶν μὲν 
’ Ω m5 c \ ς x DR) ? » 

λεγοντῶν τι »ποῦ ἔστιν ὁ βασιλεὺς ὁ τεχϑεὶς τῶν lovóaíov; εἴδο- 
Ἁ 2 - i! 2 A 2 Aw » A 

μεν yag αὐτοῦ τον ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ xol ἤλϑομεν προσκυνῆσαι 
2 - cc 2 EY - 25 > , \ 

αὐτῷ«ς, ὁ Πρῴδης οὐ περὶ ψιλοῦ ὀνόματος ἀνϑρώπου βασιλέως τὸ 
- , \ \ - 4 , 9 

πράγμα ἐσκοπῆησε. διανοηϑεὶς γὰρ τὸ πρᾶγμα xoi ϑαυμάσας Oct 
Ἂς ? c = > 

πολλοὶ βασιλεῖς ἐγεννήϑησαν ἐν Ἱερουσαλήμ, πρῶτος Σαοὺλ ἐκ φυλῆς 
r ^ - 2 ^ b - 

Βενιαμίν, δεύτερος Δαυὶδ ἐκ φυλῆς Ἰούδα xci τούτου υἱὸς Σολομῶν, 
εν Ἢ = = ς 4 4 ’ con N , vios de τοῦ Σολομῶντος Poßoau xci τούτου υἱοὶ xata διαδοχὴν, 

> ^ , » i! 2 3 Ων 

καὶ οὐδέποτε ἐπὶ Evi τούτων γεννηϑέντι ἀστὴρ ἐφάνη οὐδὲ ἔλϑξυσις 
, N kt \ = D 

μαγῶν ἐγένετο ἐπὶ vo ἐλϑεῖν xoi προσκυνῆσαι vov γεννηϑέντα βασι- 
DD , , 9 zz N , 

λέα ἀλλ ἢ τότε μόνον, — οϑὲν τοῦτο oxcwausrog [ttc] xoi τὴν δια- 

reichen Inschriften nachgewiesen; zur Sache vgl. Joh. Damasc. de haeres. c. 101; 

Migne 94, 764 AJB οὗτοι μὲν οὖν (sc. ot Xagaxqvol) εἰδωλολατρήσαντες καϊπροσχυνή- 

σαντες τῷ ξωσφόρῳ ἄστρῳ καὶ τῇ ἀφροδίτῃ ἣν δὴ καὶ Χαβὰρ τῇ ξαυτῶν ἐπωνόμασαν 

γλώσσῃ, ὅπερ σημαίνει μεγάλη Bartholomäus Edess. confut. Agar. Migne 104, 1385C 

ὃν oi Ἄραβες δρκιμάζετε, (ὃν) τὸ ἑωσφόρον ἄστρον, Ζεβὼ Ἀφροδίτη Κρόνον xai 

Χαμὰρ λέγετε. — Die Übersetzung von Δουσάρης mit μονογενὴς τοῦ δεσπότου ist 

falsch; Dalman Petra 149 erklärt das "Wort mit „der von Schara“, anders = Du- 

Sar-ra, sumerisch — Allbesieger O. Schröder, Zeitschr. f. Assyr. XXX S. 2841f 

2 zu Elusa vgl. Hieronymus vita Hil. c. 25; Migne 23, 41B vadens (Hilarion) 

in desertum. Cades ... pervenit Elusam eo forte die, quo anniversaria solemnitas omnem 

oppidi populum in templum. Veneris congregaverat. colunt autem 4llam ob Luciferum, 

euius cultuwi Saracenorum natio dedita est — 10 vgl. Matth. 2, 7 — 15 Matth. 2,2 

1 ἤτουν M 4 ἠναγχάσθημεν + (τοῦτο ἡ ἢ 6 ἡ *] τῆς M. | γενομένη 

Dind.] γενομένης M 11 {παρ ὃ 19 ἐγεννήϑησαν)] wohl nicht in ἐγενήϑησαν zu 

ändern 20f Σαλομῶν u. Σαλομῶντος M 24 [ric] * 

12 

13 

14 

15 
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votar αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γνῶσιν τῆς ἀληϑείας ἠχόντισε, μαϑὼν ὅτι TO 
σημεῖον τοῦτο οὐχ ἀνϑρώπου ἐστίν, ἀλλὰ χυρίου μόνου. διὸ οὐχέτι 
περὶ βασιλέως | ἠρώτα ἐπιγείου ἢ ἀνθρώπου, ἀλλὰ περὶ Χριστοῦ, 
λέγων τοῖς γραμματεῦσι καὶ ἱερεῦσι »ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται;« καὶ 

7xovos rag αὐτῶν »ἐν Βηϑλεὲμ τῆς Ἰουδαίας«" xoi παρὰ μὲν τού- 
tov ἐρωτήσας τὸν τόπον ἔγνω, παρὰ δὲ τῶν μάγων τὸν χρόνον. 
xai γὰρ xci αὐτοὶ οἱ μάγοι μετὰ διετίαν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
Erıyavsiov εἰς Βηϑλεὲμ ἐγένοντο καὶ τὰ δῶρα προσήνεγκαν, [καὶ] 
τὴν σμύρναν xai τὸν χρυσὸν καὶ τὸν λίβανον. ἐν αὐτῇ γὰρ τῇ 
ἡμέρᾳ τῶν Ἐπιφανείων αἱ ἀρχαὶ γεγόνασι πολλῶν ἱπραγμάτω» 

σημείων τῆς ἐπιφανείας. αὕτη δὲ ἢν 7 ἡμέρα, Oc ἄνω προεῖπον καὶ 
πολλάκις ἀναγκάζομαι λέγειν, ἐν ὑπατείᾳ Ὀχταυίου Αὐγούστου τὸ 

τρισκαιδέχατον χαὶ Σιλανοῦ τῇ πρὸ ὀχτὼ εἰδῶν Ἰανουαρίων͵ 
μετὰ δεκατρεῖς ἡμέρας τῆς τοῦ φωτὸς καὶ ἡμέρας, αὐξήσεως, ἥτις 
ἐστὶν ἀπὸ τῆς τροπῆς τῆς χειμερινῆς τουτέστιν ἀπὸ τῆς πρὸ ὀχτὼ 
καλανδῶν Jarovagior ἕως αὐτῆς τῆς γενεϑλίου xai ᾿Επιφανείων 

ἡμέρας διὰ τὸν προδηλωϑέντα τύπον, αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος καὶ τῶν 
δώδεκα αὐτοῦ μαϑητῶν τὸν τρισκαιδέχατον ἀριϑμὸν πληρούντων. 

Γεννᾶται οὖν ὁ σωτὴρ τῷ τεσσαρακοστῷ δευτέρῳ ἔτει Αὐγούστου 
βασιλέως τῶν Ῥωμαίων, ὑπατείᾳ τῇ προγεγραμμένῃ, μετὰ εἰκοσιεννέα 
ἔτη τῆς. “Αὐγούστου Ι πρὸς Ἰουδαίους συναφείας" βασιλεύει δὲ Αυ- 
γουῦτος δεχατρία ἕτη πρὶν 7 τὴν Ἰουδαίαν τελείως συναφϑῆναι 
Ῥωμαίοις. ἦν δὲ χαὶ ἐξότε ἐβασίλευσεν Αὐγουστος ἐπὶ τεσσαρσιν 

ἔτεσιν τῆς αὐτοῦ βασιλείας πλείω ἐλάσσω φιλία μὲν Ῥωμαίων πρὸς 

Ἰουδαίους χαὶ συμμαχία πεμπομένη καὶ ἐπίτροπος καϑιστάμενος 

4 Matth. 2, 4 — 5 Matth. 2, 5. — 111f vgl. S. 284, 48 u. 290, bif — 

20ff Epiph. folgt hier einer eigenartigen, von Eusebius abweichenden Rechnung, 

wohl der des Africanus. Das Jahr, das er für die völlige Unterwerfung der Juden 

angibt, ist das Jahr 31 v. Chr. — 23—27 vgl. S. 289, 12 (auch haer. 20, 1, 5; 

I 225,810); gemeint ist die Zeit des Antipater 

U (von Z.20 γεννᾶται an) 

6 χρόνων (trotz τὸν) M 8 [xai] * 10 [xocyu&tov] * 13 Ἰαν- 

vovagiov M 14 ἥτις bezieht sich auf αὐξήσεως, nicht auf ἡμέρα Z.11 16 Tav- 

γοναρίων M; am Rand τῇ xe τοῦ δεχεμβρίου M. 18 πληρούντων "| πληροῦντα M. 

19 ovv] μὲν yàg U | τῷ «- M 20f ὑπατείᾳ --- συναφείας) ὅπερ ἦν ócuatov 

πρὸς ἰουδαίους συναφείας εἰχοστὸν ἔνατον ἕτος U 91 δὲ] μὲν γὰρ U 22 τρισ- 

καίδεχα U | συναφϑῆναι τελείως Ὁ 98} ἐπὶ τέσσαρσιν ἕτεσιν] μετὰ ἔτη 

τέσσαρα U 24 vor τῆς -- ἀπὸ M | vor ἐλάσσω -- ἢ M 

16 

D 465 

17 

18 

19 
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καὶ μέρη φόρων Ῥωμαίοις τελούμενα * ἐπὶ πέντε ἑτεσι πλείω ἐλάσσω», 
ἕως ὅτου τέλεον παρεδόϑη ἡ Ἰουδαία καὶ ὑπόφορος αὑτοῖς γεγένηται, 

ληξάντων τῶν ἀπὸ Ἰούδα ἀρχόντων καὶ Ἡρῴδου ἐξ ἐϑνῶν καταστα- 
ϑέντος, προσηλύτου μέντοι ys, εἶτα Χριστοῦ γεννηϑέντος ὃν Ρηϑ- 
λεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐλϑόντος τε ἐπὶ τὸ κήρυγμα, ληξάντων τῶν ἀπὸ 
Ἰούδα καὶ ᾿Δαρὼν χριστῶν ἡγουμένων, διαρχεσάντων ἕως ᾿Δλεξάνδρου 
χριστοῦ ἡγουμένου xai Σαλίνας τῆς καὶ Aregavdgac' ἐφ᾽ οἷς ἐπλη- 
ρώϑη ἡ Zee τοῦ Ἰακώβ, τό »00% ἐκλείψει. ἄρχων ἐξ Ἰούδα καὶ 

ἡγούμενος àx τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλϑῃ ᾧ ἀπόκειται, καὶ αὐτὸς 
προσδοκία ἐϑνῶνς«, 0 ἐστιν ὁ γεννηϑεὶς κύριος. ταῦτα πᾶντα ἐτε- 
λειοῦτο ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τῆς ἐν Βηϑλεέμ, ἢ ἐγένετο ἐν 

τεσσαραχοστῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς πάσης βασιλείας «Αὐγούστου, 0 ἢν 
μετὰ πέμπτον ETog τῆς ἐπιτροπῆς Ἀντιπάτρου τοῦ πατρὸς Ἡρῴδου, 
OTE φιλία qv Ῥωμαίων πρὸς Ἰουδαίους xai μέρη δομάτων, | καὶ μετὰ 
τὴν ἐπιτροπὴν Αντιπάτρου τὴν ἀπὸ ἕχτου Αὐγούστου ἕως ἐνάτου 
αὐτοῦ, Ἡρῴδου [τε] κατασταϑέντος ἀπὸ τοῦ δεχάτου ἔτους καὶ μέρους 
φόρων διδομένου ἕως τρισχκαιδεκάτου ἔτους, ὃ ἢν τέταρτον ἔτος τῆς 
βασιλείας Ἡρῴδου κατασταϑέντος ὑπὸ Αὐγούστου" μετὰ δὲ τὸ τέταρ- 
τον ἔτος Ἡρῴδου λοιπὸν τελείως παραδοϑείσης τῆς Ἰουδαίας ἕως 

τριαχοστοῦ τρίτου ἔτους Πρῴδου, Δυγούστου δὲ τεσσαράκοντα δύο 
ἔτη πληρώσαντος, χρατηϑείσης (rs) τῆς πάσης Ἰουδαίας, oc ἔφην, 

1 vgl. Z. 108; mit ἐπὲ πέντε ἔτεσιν ist die (erste) Zeit des Herodes ge- 

meint — 41f vgl. Panarion haer. 20, 1, 6 ff; I 225, 158 u.-haer. 29, 3, 2f; I 323, 9 ff; 

dazu Eusebius-Hieronymus Chronik S. 160, 1ff Helm — 6 vgl. Panarion haer. 

29, 8f; 1323, 14 ff u. Eusebius-Hieronymus Chronik 5. 148, 12 ff Helm u. 8.132,11 ff — 

8 Gen. 49, 10 

U 

1 » ergänze nach Z. 16f etwa (xel πάλιν μέρη φόρων διδόμενα) * | 

ἐπὶ] ἔτει M. | vor ἐλάσσω +7 U 2. ὅτου] τοῦ M | ὑπὸ φόρον U | αὐτοῖς 

« U | γεγένηται 4 τελειότατα Τὶ 4 γεννηθέντος Χοιστοῦ M. 41 ἐμιβη- 

Qistu U.. 5re<M Sf τῶν ἀπὸ Ἰούίδα xci Ἀαρὼν] xai U 6 χριστῶν ἢ 

χρηστῶν Μῦ 7 χρηστοῦ M -- U | Σαλλίνας M Σααλίνας U 7--10 ἐφ᾽ 

οἷς---κύριος < U 10 vor ταῦτα + ἅτινα U 101 ἐτελεῖτο U 11 ἐμβη- 

ϑλεὲμ U | ἣ éyévtvo < U 12 ὃ ἢ ὃς MU 18 μετὰ πέμπτον ἔτος] ἔνατος 

ἐνιαυτὸς ἀπὸ U 14—18 χαὶ μετὰ τὴν — Howdov χατασταϑέντος] xal τέταρτον 

ἔτος χατασταϑέντος U 15 ἐννάτου ΜἉ 10 [τε] 17 διδομένου Ἢ διδομένων M. | 

19 Ἡρῴδου 4 ἐπιτροπῆς τε πέντε ἐτῶν πλείω ἢ ἐλάσσω ἀντιπάτρου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

U | τελέως M | τελείως hinter Ἰουδαίας U | παραδοϑέντος Ὁ 201 Αὐγούστου 

--πληρώσαντος) τριαχοστοῦ δευτέρου ἔτους Αὐγούστου πληρώσαντος U 21 (te) * 
Epiphanius II. 19 

21 

D486 

P445 
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3 3 - > a € J [4 * \ 

μετὰ TO ποιῆσαι αὐτὴν εἰχοσιεννέα ἔτη ὑπόφορον Ῥωμαίοις, καὶ μετὰ 
b! - b! 2 N ς , , 

To κατασταϑῆναι ἐπίτροπον tov Αντίπατρον Πρῳόδου πατέρα, μετὰ 
NC , , - € \ 2 , > - , 

τε τὸ Πρῴδην βασιλέα κατασταϑῆναι vxo Avyovorov ἐν τῷ Ósxavo 
- 2 - 2 A 2 

ἔτει τοῦ αὐτοῦ Αὐγούστου ἐπὶ τῆς Ιουδαίας. 
m ou , Ct 2 > x 

&G. Ταῦτα δὲ ἐπραγματεύϑη ἐν υπατείᾳ Oxtaviov Αὐγούστου τὸ 94 
* - € , € , b] Ci 

tQLOxOLÓÉxaTtOr xol Σιλανοῦ ὑπάτου, ὡς zoAAGxtG ἔφην, ἥντινα 
ς ς ς ἐν 2 , u 

C υπατείαν διεδέξαντο at ὑυποτεταγμέναι ὑπατεῖαι ἀχολουϑῶς ovtoc' ᾿ 
, , 

“εντούλου xai Πίσωνος. | apis 
“ουκίου Καίσαρος xai Παύλου. 

2 , ^ 27 

Oviwóixiov xai Ovagov. | | 
“αμίου καὶ Σ'ερουιλίου Novviov. 

P, [Y > 

Mayvov Πομπηίου xoi Ova2sotov. 
> 

Asrtdov καὶ Agovyxiov. 
. Καίσαρος καὶ Kazivorvoc. 

Κρητικοῦ καὶ Negova. 

. Καμίλλου xol Κυϊντιλλιανοῦ. | 
, 

. Kaunoov xoi Σαβίνου. 

ig. Δολαβέλλα καὶ Σιλανοῦ. 
== , \ ER 
Ly. Πεπίδου καὶ Ταύρου. 

Q 

IS! e, SIS n]! eSI 

5—S. 291, 18 vgl. zu S. 284, 7; Epiph. benützt eine Konsulsliste, die sich mit 

der in den sog. Consularia Const. und im Chronicon pasch. überlieferten (MG. auct. 

antiqu. IX 2181f, vgl. XI 197 ff) aufs engste berührt. Die gemeinsamen Fehler der 

drei Zeugen dürfen selbstverständlich nicht verbessert werden. Die Liste geht 

von 2 v. Chr. bis 28 n. Chr. — 11 hinter Aauiov xai Xegoviltov Novviov sind in 

allen 3 Zeugen die Konsuln des Jahres 4 n. Chr. ausgefallen; der Mangel wird wieder 

. eingebracht durch die Spaltung bei τὲ u. ic. — 14 ἡ Καίσαρος xal Καπίτωνος) 

Germanicus Caesar u. C. Fonteius Capito sind in Wirklichkeit die Konsuln von 

12 n. Chr.; die Umstellung ist allen Zeugen gemeinsam 

MU 

1 ποιῆσαι] γενέσϑαι * | εἴχοσι ἐννέα] ἐννέα M 2f μετά τε τὸ *] μετὰ 

δὲ τὸν M μετ᾽ αὐτὸν de U 3 ἀπὸ M 9f ἐν rp — Αὐγούστου - [Ὁ 8 óe- 

χάτῳ *, vgl. 289, 10] δωδεχάτω M ὡς πολλάχις ἔφην-Ξ- Ὁ 8 .“εντούλλου 

MU | Πίσσωνος u. + τὸ δεύτερον U 9 Καυΐϊσαρος. — Μ᾿ 10 Ovw- 

δουκίου U Οὐάρου] Οὐρμίλου M 11 Δαμμία U | ΣΕερολίου M Ze- 

goviovAtov U | Novriov *] Nouutov U — M. Nonniano Cons. Const. 12 Hou- 

πηίου <M | Οὐαλερίνου M 15 Κρητίου M 16 Καμίρλου M 17 Kauio- 

Aov M 18 Σιλουανοῦ M 19 nach Aecnidov χαὶ Ταύρου + ıd Καίσαρος χαὶ 

Ixıniovos M d.h. die unter 7 schon gebrachten Konsuin des Jahres 12 n. Chr. 

sind hier (ebenso im Chron. pasch.) an der richtigen Stelle noch einmal eingetragen; 

in Folge davon sind die nächsten Zahlen (bis ic) in M um 1 zu hoch 
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Panarion haer. 51, 22, 28 --- 23, 2 (Aloger) 291 

ıd. Diayxov καὶ Σιλανοῦ. 
τε. τῶν δύο Σέξτον. 
ἐς. Πομπηΐου Μάγνου καὶ ᾿Απουληίου. 
i. Βρούττου καὶ Diayxov. 

τη. Ταύρου καὶ Λίβωνος. 

ιϑ. Κράσσου καὶ Ῥούφου. 
x. Τιβερίου Καίσαρος τὸ δεύτερον καὶ Δρούσου ltouaroó τὸ δεύ- 

τερον. 
χα. Σιλανοῦ καὶ Βαάλβου. 
xg. Μεσσάλα καὶ Γράτου. 
xy. Τιβερίου Καίσαρος τὸ τρίτον καὶ Δρούσου Γερμανοῦ τὸ τρίτον 
x0. Ayoinrov καὶ Γάλβου. 
χε. Πολλίωνος καὶ Οὐέτερος. 

xc. Κεϑήγου καὶ Οὐάρου. 
xb. Ayoinnov τὸ δεύτερον xoi Πεντούλου Γάλβου. | 
χῆ. Γετουλικοῦ καὶ Σαβίνου. 
x9. Κράσσου καὶ Πίσωνος. 

λ. Σιλανοῦ καὶ ΜΝερούα. 

33. Καὶ ὁρᾷς ὅτι τριακονταετής ἐστιν χρόνος. διὸ ἐφιλοτιμησά- 93,1 
μεϑα τὰς καϑεξῆς ὑπατείας ἀχριβῶς ϑέσϑαι, εἰς τὸ τοὺς διερχομένους 

eed > > , , zi 
ἰδεῖν or, οὐχ ἔστιν τι] παραπεποιημένον ἐν τῷ ϑείῳ δογματι τῆς Ὁ 488 
2 2 2 b! - 

ἀληϑείας, ἀλλὰ μετὰ ἀχριβείας τὰ πᾶντα τῇ. ἐχκλησίᾳ κεχήρυχται. 
’ \ > [2 NA τα , - 2 \ 

τίς γὰρ ἀριϑμήσας τὰς μὴ δυναμένας σφαλῆναι xa9 eiouov ὑπατείας ? 
> - E - - - 

οὐ καυσαγνώσεται τῶν νομιζόντων διαφωνίαν εἶναι ἐν τῷ τῶν ἐτῶν 

2f die beiden Sexti u. Pompeius Magnus-Apuleius sind in Wirklichkeit nur 

ein Paar, die Konsuln des Jahres 14 m. Chr. 

U 

1 ıd) τὲ M | Σιλουνανοῦ U 2 nach Σιλανοῦ ohne Zahl angereiht τῶν δύο 

Σεξτων, dann τς Πομπηίου xoi AnovAniov Μ; die im Text befolgte Zählung von U wird 

durch das Chron. pasch. bestätigt ὃ Πομπιίου U | Mayvov<M 5 Aißovos M 

4 vor Aootoov die Zahl χα, aber trotzdem Z. 9 wieder χὰ U | AJoovooov M | 

Γερμανοῦ — M 9TerßovM 11 δΔρούσσου M 12 Βάλβου U 13 Πουλ- 

λίωνος U | Οὐέτερος] Οὐίχτορος M 14 Καϑήγου U 1ὅ Asvrovilov MU 

16 Τετουλλιχοῦ U 17 Πείσωνος Πίσωνος + A (verlesen für A, die Zahl 

des nächsten Gliedes) M 18 2 — M, vgl zu Z. 17 | hinter Νερούα ohne 

Zahl angefügt Τῶν δύο Γεμινῶν M. (als Zusatz erwiesen durch S. 292, 9ff 293, 17 

295, 13 299, 13: danach hat unsere Liste mit Silanus und Nerva aufgehört) 

20 τὸ tovc] τόπους M 23 γὰρ — M 

19* 
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205 Epiphanius 

P] - - S p P] A > D x - 4 x 

ἀριϑμῷ TO παρὰ τοῖς εὐαγγελισταῖς ἀδομένῳ; διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 3 
ἔπεσον αἱ πρότερον περὶ Οὐαλεντῖνον καί τινας ἄλλους αἱρέσεις, αἱ 
μυϑωδῶς ἀναγραψάμεναι τοὺς τριάκοντα | αἰῶνας, ovg ἐνόμισαν 
ἀπειχάζειν τοῖς τοῦ σωτῆρος ἔτεσιν, ἵνα δῆϑεν δύνωνται τῶν παρ᾽ 

αὐτοῖς αἰώνων xoci ἀρχῶν ἀναγράφειν τὴν μυϑοποιίαν. εὐρίσχεται 
γὰρ ἐν τῷ τριαχοστῷ τρίτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἐνσάρχου παρουσίας 
πάσχων ὁ μονογενὴς ἀπαϑὴς ὧν ἄνωϑεν ϑεὸς Λόγος, σάρχα δὲ 
(προσλαβὼν xal) ἀναδεξάμενος ὑπὲρ ἡμῶν παϑεῖν, ἵνα τὸ τοῦ ϑανά- 
τοῦ καϑ' ἡμῶν χειρόγραφον λύσῃ. μετ᾽ ἐχείνην γὰρ τὴν ὑπατείαν 
τὴν ἐν τῷ τριαχοστῷ ἔτει αὐτοῦ σημαινομένην ἄλλη ὑπατεία γέγονεν, 
λεγομένη τῶν δύο l'egtp v: εἶτα ἄλλη ὑπατεία Ῥούφου xoi Ῥουβελ- 
λίωνος, καὶ οὕτως ἐνεστώσης τῆς ὑπατείας τῆς μετὰ τὴν ὑπατείαν 
(Poígov xai) Ῥουβελλίωνος, ἥτις ὕστερον ἦλϑεν Οὐιννικίου xa- 

λεῖσϑαι καὶ Aoyyivov Κασσίου, (ἐν τῷ τριακοστῷ τρίτῳ αὐτοῦ ἔτει 

ὅπερ NV) ὀχτωκαιδέχατον Τιβερίου Καίσαρος, πάσχει ὁ σωτὴρ [ἐν] 
τῇ πρὸ δεκατριῶν καλανδῶν ᾿Απριλλίων. καὶ ἐλήλεγκται τούτων 
ἁπάντων ἡ πλάνη, εὐρισχομένης σαφῶς τῆς χατὰ τὴν ἀλήϑειαν 
διδασχαλίας, ὡς οὐ μόνον δύο χρόνων περίοδοι ἑορτῆς Πάσχων ἐν 
τοῖς εὐαγγελίοις ἐμφέρονται, ἀλλὰ καὶ τριῶν. 

24. Γεγνηϑέντος γὰρ αὐτοῦ ἐν τῷ "avovagíio μηνὶ τουτέστιν 

1f vgl. Panarion haer. 31, 14, 3; I 406, 17 — Sf vgl. Kol. 2, 14 — 11 wie 

S. 201, 2f das der Sexti, so ist hier wieder das Konsulat der beiden Gemini, 

Rufus (= Fufius) und Rubellio, in zwei zerlegt; auch darin stimmt Epiph. mit 

den beiden Nebenzeugen Cons. Const. und Chron. pasch. zusammen, vgl. MG 

auct. antiqu. 1X 220 

U 

2 περὶ Οἰαλεντῖνον ---ἄλλους <U | a? — M ὃ μυϑώδοις M | &va- 

γραψαμένους M | τριάχοντα)] τέσσαρας M. 9f οὗς--- ἔτεσιν] xai τὰ ἀπὸ τῶν 

τριάχοντα ἐτῶν τοῦ σωτῆρος παρ᾽ αὐτῶν ἀλληγορηϑέντα U 4 δυνηϑῶσι U 

9 ἀναγράφειν) lies wohl παραστῆσαι * 6 ἐνσαρχώσεως (neben παρουσίας) U 

8 (προσλαβὼν xal)* | παϑεῖν + χατεδέξατο U Sf τοῦ ϑανάτου τὸ U 

9 γὰρ] δὲ U 10 αὐτοῦ, sc. Christi] Αὐγούστου M 11 vor λεγομένη + voza- 

vela U 12 évsotoo5c] μεσαζούσης U 13 (ovgov xci) * | Οὐιννιχάου M 

13f χαλεῖσϑαι *] xaAovuévy MU 14 Κασσίου — M 141 (Ev τῷ τριαχοστῷ 

τοίτῳ αὐτοῦ ἔτει ὅπερ ἦν» * 15 ὀχτωχαιδέχατον--- Καίσαρος < U | [ἐν] * 

18 περίοδοι Dind.] περιόδοις M περίοδος U | ἑἕορτῆς- U 19 ἐμφέρεται U 

20 περὶ τὸν Ἰαννουάριον μῆνα U | Tavvovagio M 

Ó 90 

Qu 

e 

Y. 

a tuc a den ia s υν 

21,1 : 



Panarion haer. 51, 29, 3—24, 5 (Aloger) 293 

πρὸ ὀχτὼ εἰδῶν Ἰανουαρίων — ἥτις ἐστὶ κατὰ Ῥωμαίους πέμπτη 
Ἰανουαρίου ἑσπέρα εἰς ἕκτην ἐπιφώσκουσα, κατ᾽ “Αἰγυπτίους Toßi 
evdexarn, κατὰ Φύρους εἴτ᾽ οὖν “Βλληνας Αὐδυναίου ἕχτη, κατὰ 
Κυπρίους εἴτ᾽ οὖν Σαλαμινίους πέμπτου σπεέμπτῆ, xata Παφίους | Τὸ 439 

5 Ἰουλίου τεσσαρεσχαιδεχάτη, κατὰ Apaßas AAsou μία καὶ eixag, κατὰ 

Karaadoxas AvaQrá τρισκαιδεχάτη, κατὰ ᾿Αϑηναίους Παιμακτηριῶνος 
πέμπτη, κατὰ Ἑβραίους T, 1878 πέμπτη ἔδει γὰρ καὶ ἐνταῦϑα πληρω- 3 
ϑῆναι τὸ ὑπὸ τοῦ προφήτου εἰρημένον νεἰσῆλϑεν πρὸς ἡμᾶς ἢ 
κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦς (λέγει δὲ τὴν Χοιστοῦ τελείαν ἐνανϑρώπησι») 

10 »τῇ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπτου«ς, og τότε παρ Μβραίοις 
ἐτελέσϑη" ὃ πρῶτον μὲν τῇ ψήφῳ τῶν Ἑβραίων ἐχρῆν πληρωϑῆναι, 3 

ἡ καὶ πολλοὶ τῶν ἐϑνῶν ἀκολουϑήσαντες, φημὶ δὲ Ῥωμαῖοι, πέμπτην 
αὐτὴν ἑσπερινὴν εἰς ἕκτην ἐπιφώσχουσαν ἐπιτελοῦσι, Κύπριοι δὲ 
πέμπτην αὐτὴν [τὴν] ἡμέραν τοῦ μηνὸς ἀγοῦσιν, Αἰγύπτιοι de φύσει 

15 καὶ “Σαλαμίνιοι καὶ αὐτὸν τὸν μῆνα πέμπτον ἄγουσιν, ὡς καὶ οἱ 
Ἕβραῖοι ἀπὸ τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ἀγομένου νέου ἔτους πέμπτον αὐτὸν 092 

τάττουσι --- διῆλϑεν οὖν τὰς προειρημένας ὑπατείας εἰκοσιεννέα πλήρης, 4 
εἰς δὲ τὴν τριακοστὴν ὑπατείαν, λέγω δὲ *, περὶ τὸν ζἑν)δέχατον μῆνα 

p P447 

20 τριαχοστῷ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἐνσάρχου γεννήσεως, πρὸ t5 εἰδῶν Nosu- 5 
Bolov, τουτέστι κατὰ Αἰγυπτίους A899 δωδεκάτῃ, κατὰ "EAAQvac 

1ff zu den Monatsangaben vgl. W. Kubitschek, Die Kalenderbücher von 

Florenz, Rom und Leyden (Denkschr. Wiener Akad. B. 57. 1915) S. 7A 91 1, dort 

weitere Schriften über die einzelnen Fragen — 8: wo? (einzige vergleichbare 

Stelle Sach. 7,3) — 18ff vgl. oben c. 16, 1; S. 270, 14 ff u. c. 30, 10; S. 303, 4 

M U 

1 Ἰαννουαρίων M | πέμπτη ist nicht mit Kubitschek zu beanstanden; der 

Gesamtausdruek πέμπτη --- ἐπιρώσχουσα bezeichnet ganz richtig die Mitternacht 

zwischen 5. ἃ. 6. Januar; vgl. Z. 12 u. S. 298,19 2 Tavvovagtov + μηνὸς Ὁ | 

ἑσπέρα ---ἐπιρώσχουσα < U 4 Σαλαμνίους M. 5 Ἰουλίου] Tovvat M | 

ἀλσὼν M 6 ἀταρταβὰ M 7 χατὰ Ἑβραίους τιβιὴϑ' vy, κατὰ ἀϑηναίους ue- 

 μαχτηρίωνος © U; aber vgl. die Reihenfolge S. 204, 4f | Τηβὴϑ  Τηβὶϑ M 

τιβιὴϑ U (—1* ἔδει γὰρ--τάττουσιν < U 18 ἐπιτελοῦσι *] ἐπιτελοῦντες M 

14 πεμπτέτην M | [τὴν] * 17 διῆλθεν * (sc. ὁ Ἰησοῦς), vgl. S. 294, 19] παρ- 

ἤλθεν MU | οὖν «U | πλήρης (indecl.) πλήρεις MU 18 λέγω] φημὶ Ὁ | 

* (τὴν τοῦ Σιλανοῦ καὶ Negova) * | (ξν)δέχατον * 19f τοῦ τριαχοστοῦ Erovg U 

20 αὐτοῦ«--Ὸῦῦ 91 τουτέστι vor κατὰ Αἰγνπτίους *] hinter δωδεχάτῃ MU 
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294 | Epiphanius 

Δίου 0yóoy, κατὰ Σαλαμινίους τοὺς καὶ Κωνσταντιέας τρίτου Χοιὰκ 
ἕχτῃ, κατὰ Παφίους Anoyovırod ἑκκαιδεκάτῃ, κατὰ Aoaflac ᾿4γγαϑαλ- 
βαεὶϑ' δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι, κατὰ Μακχεδόνας ᾿“4πελλαίου Exxaıdexary, 
κατὰ Καππάδοχας Agarara πεντεκαιδεχάτῃ, κατὰ ᾿ϑηναίους Μετα- 
γειτνιῶνος ἑβδόμῃ, κατὰ Ἑβραίους Παρεσουὰν ἑβδόμῃ, ὡς ἐπιμαρ- 
Duo μου τῷ λόγῳ τὸ ἅγιον κατὰ “ουχᾶν εὐαγγέλιον, ec πολλάκις 

ἔφην», οὐδέ πῶς λέγον »gv δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀρχόμενος εἶναι ος ἐτῶν 
τριάχοντα, ὧν υἱὸς Oc ἐνομίζετο τοῦ loo5g« [xci] an ἐντεῦϑεν 

ἀπὸ A999 δωδεχάτης »κηρύττοντος αὐτοῦ τὸν δεχτὸν ἐνιαυτὸν κυρίους 
κατὰ τὰ ἐν τῷ προφήτῃ Ησαΐᾳ | προειρημένα ὅτι »πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ 
ἐμέ, οὗ εἵνεχεν ἔχρισέν us εὐαγγελίσασϑαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με 
κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν 
κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεωοεκς. 

25. Ὡς ἀληϑῶς γὰρ ἐκήρυξεν ἐνιαυτὸν κυρίου δεχτόν, τουτέστιν 
μὴ ἀντιλεγόμενον. τὸν γὰρ πρῶτον ἐνιαυτὸν μετὰ {τὸν τριακοστὸν 
ἔτος τῆς αὐτοῦ ἐνσάρχου παρουσίας ἐχήρυσσε καὶ πάντες κατεδέχοντο, 
xal οὔτε Ἰουδαῖοι ἀντέλεγον οὔτε torn οὔτε “᾿αμαρεῖται, ἀλλὰ πᾶν- 

τες ἡδέως ἤκουον αὐτοῦ ἐν ᾧ ἐνιαυτῷ ἄνεισιν εἰς Ἱεροσόλυμα, 
μετὰ τὸ βαπτισϑῆναι xal διελϑεῖν τὰς τεσσαράκοντα᾽ ἡμέρας τοῦ 

πειρασμοῦ καὶ ἃς προείπαμεν εἴκοσι ἕως τοῦ πρώτου σημείου καὶ 
ἐκλέξασϑαι τοὺς ξαυτοῦ μαϑητάς" ἀνακάμψας ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ ἐπὶ 
τὸν Ἰορδάνην καὶ διελϑὼν διὰ τῆς ϑαλάσσης τῆς Τιβεριάδος, ἐπὶ τὴν 
Δαξαρὲτ πορευόμενος ἀνέβη δηλονότι εἰς Ἱερουσαλὴμ xal ἐν μέσῳ 

τῆς ἑορτῆς ἐκέχραγξ A0 »εἴ τις διψᾷ, ἐρχέσϑω πρός ue καὶ πινέτως, 

καὶ οὕτως ἀπῆλϑεν εἰς Ναζαρὲτ καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ εἰς τὴν 

Σαμάρειαν xci εἰς τὰ μέρη Τύρου. καὶ πληρωϑέντος τοῦ πρώτου 
ἐνιαυτοῦ πάλιν ἄνεισιν εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ λοιπὸν ἐζήτουν αὐτὸν 
πιᾶσαι ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἐφοβήϑησαν᾽ ἐν 7) ἕορτῇ ἔλεγεν ὅτι »οὐχ 
ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην«. οὐ γὰρ ἔφψεύδετο, μὴ γένοιτο. 

7 Luk. 3,23 — 9 vgl. Luk. 4, 108 -- 10 Luk. 4, 18 — 22 mit διελθὼν διὰ 

τῆς ϑαλάσσης τῆς Τιβεριάδος ist wohl Joh. 6,1 gemeint; vgl. c. 30, 7; S. 802, 15 
διαβῆναι ἐπὶ τὴν λίμνην sit οὖν ϑάλασσαν Γεννησαρὲτ — 23f Joh. (7, 14) 7, 37 

— 98 Joh. 7,8 τὶ | 

U 

9f ἀγγαϑααβαεὶϑ' M ἀγαϑαλβαεὶϑ U 3 eixag M 4f μεταγειτνιῶν M 

μεταγιτνίων U — 6f ὡς πολλάχις ἔφην <U $6 «—U | vu <U 8 £vo- 

μίξετο. + εἶναι U | [xal] * | 14 yóp -- M 15 %)* 20 χαὶ &c— ση- 

μείου <U 99 διὰ] ἐπὶ U 98 Notagi9 M 25 Ναζαρὲϑ M | viv? -—U 
26f τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ πρώτου M 98f οὐ καταβαίνω U 
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Panarion haer. 51, 24, 5 — 206, 2 (Aloger) 205 

»uesaLovong γὰρ uns: ἑορτῆς ἤλϑες φησί »χαὶ ἀνέβη εἰς 1200004 ἵυμας, 

»xal | ἔλεγον" οὐχ οὑτός ἐστιν ὃν ἐζήτουν πιάσαι; xo ἰδοὺ ἐν παρ- 

ρησίᾳ λαλεῖ" μὴ ἄρα ἔμαϑον οἱ ἱερεῖς ὅτι οὗτός ἐστιν 0 Χριστός; 
ἀλλὰ οἴδαμεν οὗτος πόϑεν ἐστί«κ. μυστηριωδῶς γὰρ καὶ πνευματικῶς 

αὐτοῦ διαλεγομένου τοῖς αὐτοῦ ἀδελφοῖς οὐκ ἤδεισαν τί ἔλεγεν. | 
ἔλεγε γὰρ αὐτοῖς μὴ ἀναβαίνειν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ ἑξορτῇ ἐκείνῃ 
μηδὲ εἰς τὸν σταυρόν, τοῦ | τελειῶσαι τέως τὴν οἰχονομίαν τοῦ 
πάϑους αὐτοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τὸ μυστήριον xai éx νεχρῶν ἀνα- 
στῆναι καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβῆναι" ἅτινα ἐπλήρου πᾶντα &v τῇ 

ἰδίᾳ αὐτοῦ ἐξουσίᾳ. καὶ μετὰ ταῦτα Oc πληρωϑέντος τοῦ διετοῦς 
χρόνου μετὰ τὸ PBartıoua καὶ τὴν αὐτοῦ γέννησιν ἀπὸ Νοεμβρίου 
μηνὸς καὶ ἀπὸ Ἰανοταρίου μηνὸς καὶ [τῶν] ἐπέχεινα, λοιπὸν ἐν τῷ 
τριαχοστῷ τρίτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἐνσάρκχου ἰἐνδημίας, μετὰ τὸ ὑπερ- 
βῆναι αὐτὸν τὰς δύο ὑπατείας, ἃς ἔφημεν, τῶν τε δύο Γεμινῶν καὶ 
τὴν Ῥούφου καὶ Ῥουβελλίωνος, λοιπὸν ἐν τῇ τρίτῃ ὑπατείᾳ, ἐν τῷ 
τρίτῳ μηνὶ αὐτῆς, μετὰ τὸν Ἰανουάριον καὶ Φεβρουάριον ἐν Μαρτίῳ 
μηνὶ τελειοῖ τὸ τοῦ πάϑους μυστήριον ὁ ἀπαϑὴς ϑεὸς Δόγος παϑὼν 
ἐν σαρκὶ di ἡμᾶς, μένων δὲ ἐν ἀπαϑείᾳ, ὡς λέγει Πέτρος »ϑανατο- 
ϑεὶς σαρχί, ζωογονηϑεὶς δὲ τῷ πνεύματικ. 

26. Πάσχει δὲ ἐν τῇ πρὸ δεκατριῶν χκαλανδῶν ᾿Απριλλίων * 
ὑπερβεβηκότων αὐτῶν μίαν * ἕἑσπέραν τουτέστιν ἐν τῇ τεσσαρεῦχαι- 

r , - ? N N SD» SC δεκαταίας .σελήνης νυχτερινῇ μέσῃ. προέλαβον Yao καὶ Epayov TO 

1 Joh. 7, 14 — 2 Joh. 7, 25f — 4 vgl. Joh. 7, 3ff — 14 vgl. 8. 292, 10Ὲ -- 

18f I Petr. 3, 15 — 201f vgl. das noch herauszugebende Bruchstück aus der ep. 

ad Eus. et Marc., Panarion haer. 70, 11ff und die Didaskalie (Ed. Schwartz, Jüd. 

u. christl. Ostertafeln S. 1121f). Der Abschnitt, an dem bereits Scaliger, Kepler, 

Petavius, van der Hagen ihre Kräfte versucht haben — Ideler Handb. der Chro- 

nol. 1571 IL243 A. 2 und Duchesne Rev. quest. hist. 28 8. 30 A.1 verzichten auf 

eine Lösung —, enthält ungewöhnliche Schwierigkeiten. Klar ist (vgl. insbes. 

S. 298, 568), daß Epiph. den Juden zweierlei vorwirft 1) daß sie das Passah in 
der Karwoche willkürlich um 2 Tage vorgerückt hätten 2) daß sie infolge ihrer 

U 

) 

1 μεσούσης U | ἐνέβη U ϑέν- Ὁ ὅ αὐτοῦ!  U 6 τὸν οὐρανὸν] τὸ ἱερὸν U 

8 τῆς-ῦ | τὸ-- 12 καὶ ἀπὸ Ἰανοναρίου μηνὸς < U | Ἰαννοναρίου M | 

[τῶν] * 16 Ἰαννονάριον M 17 9:0c < U 18 μένων Dind.] uiv ὧν M 

μένει U 90 iv e - M 20 x ergünze nach Z. 221 u. S. 298, δ etwa (ἐπιτε- 

λούντων τῶν Ἰουδαίων τὸ πάσχα πρὸ δύο ἡμερῶν τοῦ ὡρισμένου καιροῦ, ἔτι δὲν * 

21 = ἑσπέραν] lies etwa nach S. 297,13 (ἡμέραν, σφαλέντων περὶ τὴν ἰσονυχτίαν, 

ἥνπερ ἐνόμιζον εἶναι τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃλ ἑἕσπέρας * 

20,1 
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’ Ο N 2 ? SICUAC - U » USUS) 
Ilaoxa, ὡς φησι To εὐαγγέλιον χαὶ ἡμεῖς πολλακχις εἰπαμεν᾽ EPayov 

3 Α £F i! , - -ψ = N es 

ov» τὸ llaoya πρὸ vo ἡμερῶν τοῦ * φαγεῖν τουτέστι τῇ τρίτῃ 

falschen Berechnung des Mondjahres die τεσσαρεσχαιδεχάτη irrig, d.h. um einen 

Tag zu früh angesetzt hätten. Sie feierten damals (vgl. S. 296,1f und die Didaskalie) 

das Passah am Dienstag Abend, wührend sie es eigentlich am Freitag oder — ihre 

falsche Rechnung einmal vorausgesetzt — wenigstens am Donnerstag hätten feiern 

sollen. Denn nach Epiph. fällt die τεσσαρεσκαιδεχάτη auf den Freitag (genauer 

Donnerstag Abend bis Freitag Abend) — XIII kal. Apr.; Samstag Nacht auf Sonn- 

tag ist die ἰσονυχτία (vgl. S. 298, 95: die ἰσονυχτία folgt auf den 25. Phamenoth 

— XII kal. Apr. — 21. März) und Sonntag (= 26. Phamenoth = XI kal. Apr. = 

22. März) ist die ἐἰσημερία. Trotzdem bleibt in der Auseinandersetzung S. 297, 2ff 

manches dunkel. Leidlich verständlich sind die mittleren Glieder. τετρὰς ἐπι- 

φώσχουσα δωδεχάτη νυχτερινὴ πρὸ δεχαπέντε χαλανδῶν Ἀπριλλίων muß wohl 

heißen: die Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch ist die Nachthälfte der δωδε- 

κάτη des Mondes, der Tag 1st — XV kal. Apr. Das stimmt zur gewohnten Rechnung 

des Epiph. Ebenso erledigen sich die nüchsten Angaben: die πέμπτη, der Donners- 

tag, ist die Taghälfte der zy, die Nacht des Donnerstags gehört zur ıd, der Tag 

ist = XIV kal. Apr. Vor ein Rätsel stellt jedoch der Anfang und der Schluß. 

Wenn Epiph. mit den Worten beginnt: συλλαμβάνεται δὲ τῇ αὐτῇ τρίτῃ ὀψέ, ἥτις 

ἣν ἕνδεχάτη τῆς σελήνης vvxttguvi πρὸ δεχαὲξ χαλανδῶν Ἀπριλλίων, 80 ist die 

hier gegebene Bestimmung des Mondalters mit der sonstigen Rechnung des Epiph. 

schlechthin unvertrüglich. Denn die τρίτη ὀψέ d.h. die Nacht vom Dienstag auf 

den Mittwoch ist nicht die Nachthälfte von id, sondern von if; wührend XVI kal. 

Apr. für den Dienstag allerdings zutrifft. Man kann nur so helfen, daß man den : 

Satz ἥτις ἦν ---καλανδῶν Anoıliov bloß auf τρίτῃ (nicht auf τρίτῃ ὀψὲ) bezieht 

und wvxregur; einklammert. Das scheint um so berechtigter, weil Epiph. doch 

fortfährt mit τετρὰς ἐπιφώσκουσα x.v. 4. Ἰετρὰς énipooxovoa ist aber ja sach- 

lich dasselbe, wie τρίτη ὀψέ. Hätte Epiph. also in dem mit ἥτις ἦν zu begin- 

nenden Satz eine Angabe über Dienstag Nacht machen wollen, so müßte er sich 

grundlos wiederholt und dazu noch widersprochen haben. Auch die letzten Worte 

S. 207, 9 ἐπιφώσχουσα χυριαχὴ πεντεχαιδεχάτη νυχτερινή bedürfen wohl einer 

Änderung. Wenn der Freitag (genauer Donnerstag Abend bis Freitag Abend) 

die τεσσαρεσχαιδεχάτη war, so kann die Nacht vom Samstag zum Sonntag nur 

die &xxaióexaty sein; S. 297, 10f διὰ τὴν πεντεκαιδεχάτην τῆς σελήνης spricht 

nicht dagegen 

1f gemeint ist Matth. 26,2; vgl. ep. ad Eus. et Marc. ὥς φησι χαὶ ὃ 
c , j QuT x - - [4 »r - φὰς »r a N 
ἱερώτατος ωλτϑαϊῖος περὶ τοῦ σωτῆρος ot. εἰρηχε τοῖς μαϑηταῖς" οἴδατε ὁτι μετὰ 

U 

2 * (δεόντως) * : 
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ἑσπέρας ὅπερ ἔδει τῇ πέμπτῃ ἑσπέρας" τεσσαρεσκαιδεκάτη γὰρ οὕτως 

ῃν ἡ πέμπτη. συλλαμβάνεται δὲ τῇ αὐτῇ τρίτῃ ὀψέ, ἥτις ἣν 

ἑνδεκάτη τῆς σελήνης νυκτερινὴ πρὸ δεχαδξ χαλανδῶν ᾿Απριλλίων 
τετρὰς ἐπιφώσκουσα δωδεχάτη νυχτερινὴ πρὸ δεχαπέντε καλανδῶν 
᾿᾿πριλλίων πέμπτη τρισκαιδεχάτη ἡμερινή, νυχτερινὴ δὲ τεσσαρεσκαι- 
δεκάτη πρὸ δεκατεσσάρων καλανδῶν ᾿Απριλλίων προσάββατον τεοσ- 
᾿σαρεσχαιδεχάτη ἡμερινὴ πρὸ δεκατριῶν καλανδῶν Azur σάβ- 
βᾷτον πεντεκαιδεκάτη ἡμερινὴ πρὸ δεκαδύο καλανδῶν ᾿Απριλλίων 
ἐπιφώσκουσα κυριακὴ πεντεχαιδεκάτη νυχτερινή" ὅπερ nv φωτισμὸς | 
Aujov xai γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ (ἰσότης) νυχτὸς καὶ ἡμέρας, διὰ τὴν 

a , A , \ hj! - € ’ ’ . [4 \ 

πεντεχαιδεκατὴν τῆς σελήνης xci TO» τοῦ ἡλίου doouov' οτι xci 

M 

DER EY , y - 2 , ’ 
ἀνάστασις xal ἰσημερία πρὸ ἕνδεχα καλανδῶν Απριλλίων (ἐγένετο), 

a ? 2 A € € P 

περὶ ἣν πλανηϑέντες (oí lovóatot) ὑπέρβατον μίαν ἡμέραν ἐποίησαν, 
ς = s C \ € - - 

ὡς | προεῖπον. ἔχει δὲ ὥρας τινὰς ἢ ψῆφος τῆς λεπτολογίας *, 
- a > x > > Da ς 

nrıg ἐμπίπτει di ἐτῶν τριῶν, παρ αὑτοῖς διαφωνουμένη ἡμέραν 
μίαν" προστιϑέασι γὰρ τῷ σεληνιακῷ | δρόμῳ μϑετὰ τὰς τριαχοσίας 
πεντήχοντα τέσσαρας ἡμέρας καὶ ἄλλας xaT ἔτος τέσσαρας ὥρας, ὡς 

εἶναι εἰς τρία ἔτη ἡμέραν μίαν. διὸ παρ᾽ αὐτοῖς πέντε μῆνες τελοῦν- 
ται ἐμβόλιμοι εἰς ἔτη δεχατέσσαρα, διὰ τὸ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τοῦ 
ἡλιακοῦ δρόμου τῶν rQLexoc(or ξξήχοντα πέντε ἡμερῶν καὶ ὡρῶν 
τριῶν τὴν : * ὥραν μίαν" προστιϑεμένῶν γὰρ τῶν T ὡρῶν λοιπὸν 

γίνονται TEE ἡμέραι * παρὰ ὥραν μίαν" ὅϑεν οὗτοι ἑξάκις πολυπλα- 

δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρω- 

ϑῆναι. Epiph. versteht die Stelle so, als ob Jesus hätte sagen wollen, daß eigent- 

lich erst in zwei Tagen das Passah gefeiert werden sollte 

9 ff vgl. zu 5. 246, 5 — 14 ff vgl. haer. 70, 13 — 17 f die Rechnung 3><4 Stunden 

— 1 Tag ist nicht zu beanstanden; Epiph. rechnet wie andere die Stunde als 

Doppelstunde, vgl. G. Bilfinger, Die Babylonische Doppelstunde (Stuttg. Gymn. 

Progr. 1888) Boll, Sphära S. 311ff Sethe, Nachr. Gött. Ges. 1920 3. 1098 

U 

1 οὕτως d.h. nach der falschen Rechnung der Juden 3 [νυχτεριγνὴ Ὁ * 

9 πεντεχαιδεχάτη) lies wohl ἑχχαιδεχάτη 5 10 (ἰσότης) * 11 τῆς = le 700 

< U | τοῦ ἡλίου τὸν óoóuov M | xoi? <M 12% (ἐγένετο) * 13 regt *] 

de MU | (οἱ Ἰουδαῖοι» ἢ 14 « {περὶ τῆς τοῦ πάσχα ξορτῆς) * 15 di’ ἐτῶν] 

διὰ τῶν M 15f ἡμέραν μίαν *] ἡμέρα uta M ἡ uta ἡμέρα Ὁ 19 ἀφαι- 

ρεῖσϑαι) lies wohl ἀφίστασϑαι * 2] * (τῆς σελήνης πέρίοδον xav' ἔτος ἕνδεχα 

ἡμέραις παρὰ * | μίαν ὥραν U | t ὡρῶν] lies ἕνδεκα ἡμερῶν * 29 x er- 

günze etwa (τέσσαρες ὧραι" λείπεται δὲ τούτου ὁ τοῦ ἡλίου δρόμος παρὰ * —— 

9 

4 D492 

5 090 

6 P449 
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σιάσαντες τὰ ıd ἔτη διὰ T τοῦ πὸ ἑτους ἐν τῷ ὀγδοηκοστῷ πέμπτῳ 
τιϑέασι» ἐμβόλιμον ἕνα μῆνα, εἰς τὸ εἶναι τριάκοντα xol ἕνα μῆνας 
εἰς τὰ ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἔτη, οἵτινες ὥφειλον εἶναι κατὰ τὴν 
ἀχρίβειαν τριάκοντα εἷς μὴν καὶ T xa ἡμέραι καὶ ὧραι yt 

27. "Evextv τοίνυν τούτου τότε σφαλέντες οὐ μόνον προέλαβον 

ϑορυβούμενοι τὰς δύο ἡμέρας βεβρωκότες τὸ Πάσχα, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ὑπέρβατον προσϑέντες μίαν ἡμέραν x, κατὰ πᾶντα τρόπον covol μὲν 
σφαλέντες" ἢ δὲ οἰκονομία τῆς ἀληϑείας ἀχριβέστατα πάντα ἡμῖν 
σωτηριωδῶς εἰργάσατο. ὅϑεν xci αὐτὸς ὁ σωτὴρ τὸ Πιάσχα τελειώσας 
ἐξῆλϑεν εἰς τὸ 0003 μετὰ τὸ βεβρωκέναι »ἐπιϑυμίᾳ ἐπιϑυμήσαςς. καὶ 

ixsivo τὸ Πάσχα τὸ Ἰουδαϊκὸν μετὰ τῶν μαϑητῶν ἐφαγεν, οὐχ ἄλλως 
ποιήσας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς μετὰ τῶν ποιούντων ἴσως ποιήσας, ἵνα μὴ 
καταλύσῃ τὸν νόμον, ἀλλὰ πληρώσῃ. 

χαὶ οὕτως μετὰ τὸ ὑπερβῆναι τριακοστὸν ἔτος ὅτε ἐβαπτίσϑη 

καὶ μετὰ τὸ τριαχοστὸν πρῶτον, κηρύξας πληρέστατον Ι ἐνιαυτὸν 
δεχτὸν καὶ μὴ ἀντιλεγόμενον, κηρύξας δὲ ἄλλον ἐνιαυτὸν ἀντιλεγό- 

22202 καὶ Ev διωγμῷ ὄντα ἐγκοτούμενόν TE, καὶ μετὰ τοῦτο ἄλλον 

ἐνιαυτὸν ὑπερβὰς ἀπὸ τῆς τῶν γενεϑλίων αὐτοῦ ἡμέρας τουτέστιν 

Ἐπιφανείων, ἥτις τυγχάνει πέμπτη εἰς ἕκτην ἐπιφώσκχουσα Tavovagiov 
μηνός, κατὰ δὲ Αἰγυπτίους Τυβὶ ἑνδεκάτη, ἐπὶ ὅλας ἑβδομήκοντα 
τέσσαρας ἡμέρας, cc προείπαμεν, ἕως τῆς πρὸ δεχατριῶν καλανδῶν 
᾿Ἡπριλλίων, * καὶ κατ᾽ Αἰγυπτίους Φαμενὼϑ' τετάρτῃ καὶ εἰκάδι ἐτέλεσε 
τριάκοντα δύο ἔτη πληρέστατα καὶ ἕβδομήχοντα τέσσαρας ἡμέρας 
ἀπὸ Ἐπιφανείων. xci ἀναστὰς κατ᾽ Αἰγυπτίους Φαμενὼϑ' ἕκτῃ καὶ 

eixadı, ἥτις ἦν ἰσημερία παρελϑούσης νυχτὸς χαὶ ἰσονυχτία μετὰ τὴν 

10 Luk. 22,15 — 19} vgl. Matth. 5, 17 

1 διὸ 1 τοῦ πὸ ἔτους] lies wohl διὰ τῶν πὸ ἐτῶν (ἐμβολιμεύουσιν τριάκοντα 

μῆνας xol) | ἕτους ἐν τῷ ὀγδοηκοστῷ πέμπτῳ < U 2 ἐμβόλιμον + ἐμβολί- 

μων M 4 t xa (εἰχοσιτέσσαρες Ὁ) ἡμέραι (ἡμέρα M) xal ὧραι (ὥρας M) yj 

die Rechnung ergibt zz ἡμέραι καὶ oat B " 9 σφαλέντος U 6 c» <M 

7 ergünze etwa nach S. 206, 2ὲ (vj τρίτῃ ἔφαγον τὸ πάσχα) * | uw <U 

11 ἐχεῖνο ἢ ἐχείνω M éx& U 14 οὕτως) οὗτος U 15 μετὰ — M. | πρῶ- 

τον] ὅτος U 16 δεχτὸν - M | χηρύξας δὲ ἄλλον ἐνιαυτὸν] xai ἕτερον U 

17 τοῦτο *) τὸ MU 18 ἀπὸ τῆς τῶν] τῆς ἀπὸ τῶν Μ 19 '"Exiaviov 

MU | πέμπτη ---ἐπιφώσχουσα) ἕχτη U | Tevvovaoiov MU 20 ἑβδομήκοντα 

τέσσαρας) o« M. 21 noosinouev U 22 » (αὐτῇ τῇ πρὸ δεκατριῶν χαλανδῶν 

᾿Ἀπριλλίων) * | κατὰ 94 ’Erıpyaviov MU 25—S. 299, 1 παρελϑού- 

ons— εἰκάδα < U 

94, 13 
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πέμπτην (xol) εἰκάδα καὶ πρὸ ia καλανδῶν ᾿Απριλλίων *, ἵνα εὑρε- 

ϑῶσι πάντες ψευδόμενοι οἱ μὴ ὄντες υἱοὶ τῆς aAndeiec. | 
28. E6006 πρῶτος Οὐαλεντῖνος * δραματουργήσας, τριάκοντα 

ἡμῖν αἰῶϊνας ἀπὸ τοῦ τριακονταετοῦς νομίζων * τῆς τοῦ σωτῆρος 
5 ἀναγωγῆς καὶ ἀνδρώσεως τῆς αὐτοῦ ἡλικίας, οὐκ εἰδὼς ὅτι οὐ τριά- 
κοντὰ ἔτη μόγον ἐποίησεν, ἀλλὰ ἐν τῷ τριακοστῷ ἐβαπτίσϑη μετὰ τὸ 
πληρῶσαι εἰκοσιεννέα ἔτη καὶ μῆνας dexa, τῇ δωδεχάτῃ ὡς προεῖπον 
4900, πρὸ ἕξ εἰδῶν Νοεμβοίων, καὶ μετὰ ταῦτα κηρύξας * ἐνιαυτὸν 
κυρίου δεχτὸν xal μετὰ τὸν {(πρῶτονν ἐνιαυτὸν ἄλλον ἐνιαυτὸν ἀν- 

10 τειλεγόμενον καὶ ἑβδομήκοντα τέσσαρας ἡμέρας ἀντιλεγομένας, ἐξότε 
ἐβαπτίσϑη πρὸ (δξήκοντα ἡμερῶν) τῶν αὐτοῦ γενεϑλ ἰων᾽ ὥστε εἶναι 
τὰ πάντα ἔτη τῆς ἐνσάρκου αὐτοῦ παρουσίας ἕως τοῦ πάϑους ἀπὸ 
τῆς γεννήσεως AB ern καὶ οὐ ὁ ἡμέρας, ἀπὸ δὲ ἀρχῆς * ὑπατείας Σιλα- 

»00 καὶ Δερούα δύο ἔτη καὶ ρλὸ ἡμέρας. καὶ ἐλήλεγκται. μὲν ἐνταῦϑα 
-- EY > P) \ > ’ 

15 ὁ προειρημένος ΟΘὐαλεντῖνος καὶ οἱ πολλοὶ οἱ κατ᾽ αὐτὸν ἀφραίνον- 
347 * \ 2 ? 3 \ > ’ 

TEC. ἠλέγχϑησαν δὲ καὶ οἱ anoßaAlousvor To κατα | Imavvnv 

εὐαγγέλιον, οὕς δικαίως ᾿4λόγους καλέσαιμι, 
, - 

ἐπειδὴ τὸν Aoyov τοῦ 
ϑεοῦ ἀποβάλλονται, τὸν διὰ Ἰωάννου χηρυχϑέντα πατρικὸν ϑεὸν 
Aoyov, ἀπ᾽ οὐρανοῦ κατεληλυϑότα καὶ σωτηρίαν ἡμῖν ἐργασάμενον 

20 (dıa) τῆς πάσης ἐνσάρχου αὑτοῦ “παρουσίας, ὅτι ἀπό τε τῶν ὑπα- 
ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ προφήτου 

Ἡσαΐου καὶ ἀπὸ τοῦ xara Aovxüv εὐαγγελίου καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ 
Ἰωάννην καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ Mardaiov καὶ ἀπὸ τοῦ xatà Μάρχον 
καὶ ἀπαξαπλῶς πανταχόϑεν ἠλέγχϑησαν οἱ πεπλανημένοι, ὅτι οὐ 

95 μόνον ἕν Πάσχα μετὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ χηρύγματος κατὰ περίοδον 
χρόνου ἐνιαυτοῦ ἀπετέλεσεν, ἀλλὰ καὶ περιόδους τριῶν ὑπατειῶν 
παρὰ τι ἐπλήρωσε μετὰ τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰωάννου βάπτισμα. καὶ ἐξέ- 
πεσεν ὁ τῶν ἀπαραχολουϑήτων λόγος παντάπασι τῆς πλάνης x καὶ 

τειῶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐτῶν καὶ 

9 vgl. Panarion haer. 31, 14, 3; I 400, 17 

1 (zei) * | » etwa (ἐφάνη τοῖς μαϑηταῖς) * 

6 ἀλλὴ U 7 δέχα μῆνας U | ὡς 

προεῖπον τῇ δωδεχάτη U 8 85] ὀχτὼ U | x (ἐποίησεν * 9. {πρῶτον * 

4 « {παραστῆσαι * B5 ob <M 

10 ἑβδομήκοντα τέσσαρας] oy M 

3 « (ἐλέγχεται) * 

11 (ξξήχοντα ἡμερῶν) * vgl. S. 270, 15 

12 avroo <M 18: ἀπὸ δὲ doyjs—nusoas<M 18 « {τοῦ χηρύγματος ἐπὶ τῆς) *, 

vgl.2.25 13f Σιλουανοῦ U 18 Ἰωάννην U 

24 ἁπαξαπλῶς] ἅπαν ἁπλῶς M 96 

τριῶν ὑπατειῶν] τρεῖς, — ὑπατειῶν M 

20 (dia) * αὐτοῦ ἐνσάρκοὺ U 

ἐνιαυτοὺς M | ἐπετέλεσεν M. | xai «UU | 

27 ἀπὸ τοῦ — U 98 κα (ἔμπλεος Ov) * 
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900 Epiphanius 

ἀνοίας xci ἀμαϑίας, οὐ μόνον μὴ γινωσχούσης τὴν ἑαυτῆς ζωήν, ἀλλὰ 
καὶ ψευδῶς κατὰ τῆς ἀληϑείας μάτην ἐπιστρατευομένης. 

29. βυρήκαμεν. γὰρ καὶ ἐμφερόμενόν zov (Ev) τοῖς λόγοις τού- 

τοις γεγραμμένον ὅτι ὁ ἐκ τοῦ ϑεοῦ doyos [Tod ov] ἐγεννήϑη περὶ 
τὸ τεσσαραχοστὸν ἔτος Αὐγούστου, ὁπερ λέληϑε τὸν γράψαντα, ? 

τῆς διὰ τοῦ βῆτα ψήφου ἀπαλειφϑείσης xci τοῦ ut μόνον uU 

μενηχότος μ ἐποίησε μόνα ἑτη" τῷ γὰρ τεσσαραχοστῷ δευτέρῳ ἔτει 
Αὐγούστου ἐγεννήϑη. φάσκει δὲ ὅτι πρὸ δεχαδύο καλανδῶν Tov- 
λίων ἢ Ἰουνίων (οὐκ ἔχω λέγειν) ἐν ὑπατείᾳ Σουλπικίου Καμμαρίνου 
+ Βεττέῳ Πομπηιανῷ ὑπάτοις {(συνελήφϑην" (xci) τοῦτο δὲ ἐσκό- 

πῆσα, ὅτε] οἱ εἰπόντες τὴν ἡμέραν τῆς συλλήψεως καὶ og εὐηγ- 

20 

, € 1 Ἁ 3; - ^ € ’ 

γελίσατο ὁ Γαβριὴλ τὴν παρϑένον, εἶπαν {τοῦτο διὰ) τὴν ὑπονοιαν 
-- - ’ , o - 

[τῶν] τινῶν T λεγόντων Ev παραδόσει oc ott διὰ ἑπτὰ μηνῶν ἔγεν- 
29. ς [4 \ P] \ , - , [47 = [4 ὁ , * 4 

VNIN. ξευρηχαμεν γὰρ ἀπο TOVTOV TOU Y προποσῶν tog ἑἕγνδεχατῆς 
^ \ 2 - > , G - , 

Τυβὶ χαὶ πρὸ ὀχτὼ εἰδῶν Ta νουαρίων, OTE ἀληϑῶς τὰ Heopaveıa 
ἐγένετο καὶ ἐγεννήϑη, ἑπτὰ μηνῶν χρόνον κατὰ τὸν σεληνιακὸν δρό- 

μον παρὰ ἡμέρας τέσσαρας. ὥστε οὖν εἰ εὕροις Ev παρασημειοσεσί 

που (ταῦτα) γεγραμμένα, μὴ σφάλλου περὶ τὴν εἴδησιν. τῷ μὲν γὰρ 
ὄντι ἡ βεβαία γέννησις τοῦ Χριστοῦ Τυβὶ ἑνδεκάτη. ἐστί. τινὲς δέ 

φασι» Og δέχα μῆνας ἐνεκυμονήϑη παρὰ ἡμέρας ιὖ καὶ ὥρας ὀχτώ, 

ὡς εἶναι ἐννέα μῆνας καὶ ἡμέρας δεκαπέντε xci ὥρας τέσσαρας, 

9 Zu dem Tag 20. Juni bez. 21. Mai vergleicht Usener (Weihnachtsfest S. 5 

A.3a) Clemens Al. strom. I 145, 6; II 90, 18ff Stáhlin εἰσὲ δὲ οἱ περιεργότερον 

τῇ γενέσει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οὐ μόνον τὸ ἔτος ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέραν προστιϑέντες, 

ἥν φασιν ἔτους χὴ Αὐγούστου ἐν πέμπτῃ Παχὼν καὶ εἰχάδι --- 30. Mai --- 191f Der 

von Epiph. nicht bemerkte Sinn dieser Rechnung ist, eine genaue Entsprechung 

zwischen dem Augenblick der Empfängnis u. dem des Todes herzustellen (Jül.) 

U 

1 &avrov U 3 εὑρίσκομεν U | (ev) * 4 ὁ ἐκ τοῦ ϑεοῦ λόγος [toU 

9sov]*] ἐχ τοῦ ϑεοῦ λόγος τοῦ ϑεοῦ M ὁ τοῦ ϑεοῦ ἐγεννήϑη λόγος ἐκ τοῦ ϑεοῦ U 
m 6 μῦ] τεσσαραχοστοῦ M. 7 ἐποίησαν U 9 ἔχω + (ἀχριβῶς) ὃ | ΣΕαουλπι- 

κίου M | vor Καμμαρίνου + χαὶ Μ 10 f Βεττέῳ Πομπηιανῷ ὑπάτοις] Amts- 

genosse des Q. Sulpieius Camerinus war im Jahr 9 n. Chr. C. Poppaeus Sabinus, 

daher Ποππαίου Σαβίνου Pet. καὶ Γαΐου Ποππαίου Öh. Aber der Name kann 

in der Quelle des Epiph. schon entstellt gewesen sein; lies wohl (ὃς ἦν otv) B. 

II. ὕπατος * | (ovvsAQg9a) Pet. | (xai) * 11 vor οἱ + za U: 12 (rotto 

διὰ * 13 [rov] * | T λεγόντων] lies ἐχόντων oder λεγόντων {ὡς ἐχόντων) * 

14 t προπόσων M προπόσωνος U] lies etwa προειρημένου μηνὸς * 15 Ἰα»- 

vovagiov M | ϑεοφάνια MU 18 {ταῦτα) ἡ | σφάύάλουμ | uiv « M 1975 

γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἡ βεβαία Ὁ 20 oc — M 

23a 
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Panarion haer. 51, 28, 7—30, 3 (Aloger) 301 

αἰνιττόμενοι τὸ παρὰ τῷ Σολομῶντι εἰρημένον »δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ 
παγεὶς ἐν αἵματικ. 

ὅμως ἐκ πανταχόϑεν (δέδεικται ὅτε τῇ) ἑνδεκάτῃ ἸΤυβὶ xav 
Αἰγυπτίους ἡ προειρημένη τοῦ κυρίου ἔνσαρχος γέννησις ἐγένετο. 

καὶ περὶ αὐτὴν τὴν ἕνδεχάτην μετὰ ἔτη τριάκοντα γέγονε τὸ πρῶτον 
σημεῖον Ev Kava τῆς Γαλιλαίας, ὅτε τὸ ὕδωρ οἶνος ἐγένετο. 

80. διὸ χαὶ ἐν πολλοῖς τόποις ἄχρι τῆς δεῦρο τουτὶ γίνεται διὰ τὸ 
τότε γεγενημένον ϑεοσήμειον εἰς μαρτύριον τοῖς ἀπιστοῦσιν, ὡς μαρ- 
τυροῦσιν ἐν πολλοῖς τύποις πηγαί τε xal ποταμοὶ εἰς οἶνον μεταβαλ- 

λόμενοι ΚΒΚιβύρης μὲν τῆς πόλεως τῆς Καρίας v πηγή, καϑ' ἣν 
ἤντλησαν ὥραν οἱ διάκονοι καὶ εἶπεν »δότε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ«" μαρ- 
τυρεῖ δὲ καὶ ἡ ἐν Γεράσῃ τῆς ᾿Αραβίας πηγὴ ὡσαύτως" αὐτοὶ {γὰρ 
ἡμεῖς) πεπώκαμεν ἀπὸ τῆς Κιβυρζιχ)γῆς, ἡμέτεροι δὲ ἀδελφοὶ ἀπὸ τῆς 
ἐν Teoaon πηγῆς τῆς ἐν τῷ μαρτυρίῳ. πολλοὶ δὲ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ 
περὶ τοῦ Νείλου τοῦτο μαρτυροῦσι. διόπερ ἐν τῇ Evdexar τοῦ Τυβὶ 
κατ᾿ Αἰγυπτίους πάντες ὑδρεύονται ὕδωρ καὶ ἀποτιϑέασιν ἐν αὐτῇ 

τῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν πολλαῖς πατρίσιν. 

1 Weish. Sal. 7, 9 — ff vgl. Diodor bibl. hist. III 66, 2; S. 375, 88 Vogel 

καὶ Τήιοι μὲν τεχμήριον φέρουσι τῆς παρ᾽ αὐτοῖς γενέσεως τοῦ ϑεοῦ τὸ μέχρι 

τοῦ νῦν τεταγμένοις χρόνοις ἐν τῇ πόλει πηγὴν αὐτομάτως ἐκ τῆς γῆς οἴνου ῥεῖν 

εὐωδίᾳ διαφέροντος Plinius nat. hist. IL 103; S. 219, 7ff Mayhoff Lyncestis aqua 

quae vocatur acidula vini modo temulentos facet; item in. Paphlagonia, et in agro 

Caleno. Andro in 4nsula templo Leber? patris fontem. nones Ianuartis semper vin 

saporem, fundere Mucianus ter consul credit. dies Θεοδαίσια vocatur — Pausanias 

deser. Graec. VI 206, 2; S. 165, 27 ff Spiro λέγουσι δὲ καὶ οἱ Ἄνδριοι παρὰ ἔτος σφίσιν 

ἐς τοῦ Διονυσίου τὴν ἑορτὴν δεῖν οἶνον αὐτόματον ix τοῦ ἱεροῦ — 11 Joh. 2,8 

— 15 ἢ zu dem Wasserschópfen vgl. Plutarch de Is. et Osir. c. 12; 358 E ἔνιοι δὲ 

Παμύλην τινὰ λέγουσιν ἐν Θήβαις ὑδρευόμενον éx τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς φωνὴν 

ἀκοῦσαι διαχελευομένην ἀνειπεῖν μετὰ βοῆς, ὅτι μέγας βασιλεὺς εὐεργέτης Ὄσιρις 

yeyove c.39; 366F τὴν ἱερὰν xiornv οἱ στολισταὶ χαὶ οἱ ἱερεῖς ἐκφέρουσι χρυ- 

σοῦν ἐντὸς ἔχουσαν κιβώτιον, εἰς ὃ ποτίμου λαβόντες ὕδατος ἐγχέουσι xal 

γίγνεται χραυγὴ τῶν παρόντων ὡς εὑρημένου τοῦ Ὀσίριδος; andrerseits Chryso- 

stomus de bapt. 2; Migne 49, 366 διά τοι τοῦτο καὶ Ev μεσονυχτίῳ κατὰ τὴν &00- 

U 

1 τὸ oM | w<U 3 (δέδειχται ὅτι τῇ) * 4 £voagxoc] ἐν σαρχὶ U 

4 τουτὶ] τοῦτο M | διὰ <U τῇ τότε τὸ γενόμενον U 11 διάχονοι] μαϑη- 

ταὶ M | ἀρχιτρικλίνῳ + (εἰς οἶνον μεταβάλλεται * 12 ὡσαύτως. αὐτοὶ 

(γὰρ ἡμεῖς) *] ὡς αὐτοὶ M ὡσαύτως U 13 Κιβυρζιχ)ῆς * | ἡμέτεροι δὲ] καὶ 

ἡμέτεροι M 14 vor πολλοὶ -ἰ- χαὶ U 15 τοῦτο] ταὐτὸ * | τοῦ < U 

90, 1 

ΕΘ 



302 Hpiphanius 

οὕτως γὰρ εὐρίσχεται μετὰ τὴν δωδεχάτην Avo, ἀπελϑόντος 
xai πειρασϑέντος τεσσαράχοντα ἡμέρας καὶ ἐλϑόντος εἰς Ναζαρὲτ 
καὶ μείναντος ὡσεὶ ἑβδομάδας δύο καὶ ἡμέρας τρεῖς, κατελϑεῖν ἐπὶ 
τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην διατελέσαι TE πρώτην καὶ δευτέραν 

x ς ’ EY 2 , : 3) Δι * \ > « ’ , ^ 

ὅ ἡμέραν καὶ avaxauweL εἰς Ναζαρὲτ xoi μεῖναι ὡσαύτως | πρώτην καὶ 

10 

20 

, Cx s = - , - - , 
δευτέραν ἡμέραν xci ἐξελϑεῖν τῇ τρίτῃ ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, ὡς 

- a ’ € ERG ee) -- 

πληροῦσϑαι τὰς πάσας ἡμέρας & ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος, τεσσαράκοντα 
\ —» -- * Ἁ > * , (€ , NN , uiv τοῦ πειρασμοῦ xci τὰς εἰς Ναζαρὲτ δυο ἑβδομαδας (xol δύο 

€ , EY x » , ^ - x Ἂς - €i 

ἡμέρας) καὶ τὰς ἄλλας δύο, xol τῇ τρίτῃ τὸ σημεῖον τοῦ ὕδατος ἐν 
- , - , € DEN \ τῷ γαμῳ γεγενῆσϑαι. μετέπειτα: ἡχέναι αὑτὸν ἐν Καφαρναοὺμ καὶ 

2 , [4] € » L4 EY , > \ > 

ἐργασασϑαι ἕτερα, oc ξφαμεν πολλακις, καὶ παλιν εἰς Ναζαρὲτ. ἀνελ- 
, 2 - S , 2 22 τ ϑόντα ἀναγνῶναι τὸ βιβλίον Hociov τοῦ προφήτου. διὸ λέγουσι 

\ € 2 e > 

»ποίησον καὶ oós σημεῖα ὁσα ἠκούσαμεν ἐν Kapapvaovu σε πεποιη- 
, ἢ e 3 , , ER > , \ 2 

χέγναι« ὕστερον δὲ παλιν ἔλϑοντα avrov εἰς Καφαρναοὺμ ἐκεῖϑεν 
^A , > 3 , 

διαβῆναι ἐπὶ τὴν λίμνην εἴτ᾽ ovv ϑάλασσαν Γεννησαρέϑ', τέλεον (te) 
x s , 2 , \ o 3 = , N - 

τοὺς περὶ Πέτρον ἐκλελέχϑαι καὶ ovcroc ἐχεῖϑεν συναψαι τὴν πᾶσαν 
- , x N x > ^ , 

τοῦ κηρύγματος τελείωσιν. κατὰ γὰρ τὴν ἀχκολουϑίαν, oc ἔφαμεν, 
i! \ - € , N E \ K » ὃ , c ὃ ὃ ^ ὃ , € , 

μετὰ Tag u (mu£oas) xoi Tag alias Óvo ἑβδομαδας xoi δυο ἡμέρας 
: \ > , OP. 5 c 

τὰς (ἐν Ναζαρὲτ) πρὸς Ἰωάννην ἐγένετο πρώτην ἡμέραν καὶ τὴν 
t 2 P) - a) , : s E , ' 

avoıov' (ax ) αὐτοῦ δὲ ἀνακάμψαντος εἰς Ναζαρὲτ xoi μείναντος ἀπὸ 
€i πε x ' € , ὃ“ Ἢ ΄ 

ὥρας δεχάτης ἄχρι ξσπέρας. τῇ δὲ ἄλλῃ ἡμέρᾳ ἐξελϑόντος καὶ συναντή- 

τὴν ταύτην (Epiphanien) ἅπαντες ὑδρευσάμενοι oixaós τὰ νάματα ἀποτίϑενται 

xal εἰς ἐνιαυτὸν ὁλόκληρον φυλάττουσιν — Antoninus Placent. c. 11; S. 167, 7 ff Geyer 

1ff vgl. c. 16, 11; S. 270, 14:f e. 21; 10; S. 280, A e. 28, 38; 5. 2997122 — 

31f ἑβδομάδας δύο χαὶ ἡμέρας τρεῖς] oben c. 10,3; S.271,6 hieß es at δύο ξβδο- 

μάδες μιχρῷ πλέον xal ἡμέραι δύο, so auch nachher wieder Z. 18: δύο ist ge- 

nauer, andernfalls stimmt die Rechnung nicht — 13 Luk. 4, 23 

U (bis Z. 2) 

1 οὕτως] αὐτῶ M 2—8. 303,3 in U stark verkürzt zu: ἐλθόντος καὶ 

ἐχλεξαμένου τινὰς τῶν αὐτοῦ μαϑητῶν zal ἐναρξαμένου μετὰ τεσσαρόχοντα ἡμέρας 

τοῦ πειρασμοῦ χηρύττειν χαὶ αὐτοῦ χατελθόντος εἰς τὸν Ἰορδάνην καὶ συναντή- 

σαντος τοῖς περὶ ναϑαναὴλ xal παραλαβόντος αὐτοὺς ὅτε ἔμειναν παρ᾽ αὐτῶ dio 

ἡμέρας καὶ αὐτῶν ἀναχωρησάντων zal αὐτοῦ ἐχβεβηκότος εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

εὐθὺς διὰ τὰς πρότερον δίο ἡμέρας τὰς εἰρημένας ἔφη τὸ εὐαγγέλιον τῆ τρίτη 

ἡμέρα κτὲέ. 2 Ναζαρὲϑ M 3 χατελθϑεῖν  χατελϑὼν M 5 Ναζαρὲϑ M 

S Ναζαρὲϑ M Sf (xai δύο ἡμέρας) *, vgl. zu Z. 3 11 Ναζαρὲϑ M 

15 γενησαρὲτ M | (te) * 18 (ἡμέρας) Dind. 19 (ἐν Ναζαρὲτ) * 20 (ἀπ᾽) " | 

Na&aos9 M : 

4 
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Panarion haer. 51, 30, 4—14 (Aloger) 303 

ὃ cin [7 35 , (o n \ \ > P. - 

σαντος Φιλίππῳ, 0 εἰσι δυο ἡμέραι, λοιπὸν τὸ AUETAOTATOV τῆς ! 

ἀκριβείας τὸ εὐαγγέλιον δείκνυσιν διὰ τὰς πρώτας δύο, ἃς ἐλϑὼν 
ἔμεινεν, | (λέγον) »τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Tarı- 
Anlass, ὅπερ σύμβολον jv τῆς ἐκκλησίας" ἐν γὰρ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τῆς 

ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς αὐτοῦ πραγματείας, ἧς T ἂν τῇ γῇ ἐποίησε 
^ A] P 

μετὰ τὸ πάϑος, ἀναστὰς γάμον συνῆπτε τῇ αν" | Κανᾶ yao ἕρμη- 

γεύεται N κτησαμένη. τίς δέ ἐστιν ἡ κτησαμένη ἀλλ᾽ ἢ ἡ κληρονόμος 

περὶ ἧς ὁ ψαλμῳδὸς ἐν τῷ πέμπτῷ ψαλμῷ ἔλεγεν. »ὐπὲρ τῆς χλη- 
θονομούσης« καὶ τὰ ξξῆς; γάμος γὰρ ὡς ἀληϑῶς οὗτος δύλογημ ἕνος, 

ἀπὸ τοῦ τύπου ἐκείνου λαβὼν τὴν πρόφασιν. ἐκεῖ μὲν γὰρ γᾶμος 

ἦν αἰσϑητὸς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ὕδωρ ἀληϑῶς οἶνος ] γεγο- 
vos’ καὶ ἐκλήϑη κατὰ δύο τρόπους, ἵνα τὸ ὑδαρὲς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ 
ἐκβαχευομένων ἐπιστύψῃ (dia) τοῦ γάμου εἰς σωφροσύνην xol εἰς 
σεμνότητα, καὶ ἵνα τὸ λεῖπον ἐπιδιορϑώσηται εἰς εὐφρασίαν (due) TOU 
λυσιπόνου οἴνου xci τῆς jeouroa, ἵνα xarà πάντα τρόπον ἀποφράξῃ 
τὰ στόματα τῶν χατὰ τοῦ T κυρίου ἐπεγειρομένον καὶ ἵνα δείξῃ ὅτι 
αὐτὸς ϑεός ἐστι σὺν πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι αὐτοῦ, τὸ ὕδωρ τῇ 
ἀμπέλῳ παρέχων χροΐζων (TE) αὐτὸ ἐν αὐτῇ εἰς οἶνον εἰς εὐφρασίαν 
ἀνθρώπων. ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ μαχρότερον περὶ τούτων διηγησάμεϑα, 
ἐνταῦϑα δὲ ὡς iv παρεκβάσει διέδραμον τὸν λόγον. ὅμως δύο 
Πάσχα μὲν μετὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ κηρύγματος ὃ σωτὴρ ποιεῖται καὶ 
τῷ τρίτῳ πᾶσχει, ὡς πληροῦσϑαι τὰ ἠδη uot κατὰ λεπτὸν εἰρημένα 
περὶ ἡμερῶν xoi μηνῶν καὶ ὑπατειῶν. χαὶ πανταχόϑεν διέπεσεν 

, D c , - ity) , x 1 » 
TOUTOY πεπλανημένος 0 λογος, τῶν εὐαγγελίων συνῳόα προς ἄλληλα 

M 

9 Joh. 2,1 — ὅ vgl. Matth. 12,40 — 6 vgl. Origenes in Joh. XIII 57; 

S. 288, 8ff Preuschen τῇ Κανᾶ ταύτῃ ἐπιδημεῖ βεβαιῶν tovto χτῆσιν τῶν ἀπὸ 

ταύτης τῆς γῆς πιστευόντων εἰς τὸν πατέρα δι᾿ αὐτοῦ ebda XIII 62; S. 294, 28 u. 

295, 7 — 8 Psal. ὅ Überschrift — 19 vg}. Ancoratus c. 66, 9ff; I 79, 191 

U (von Z.4 an) 

9 τὸ εὐαγγέλιον *] τοῦ εὐαγγελίου M 2 δείκνυσιν *] διηγεῖται Μ 8 (λε- 

yov) * | τῇ] ἔτι M 5 T ἐν τῇ yg] lies wohl ἐν τῷ διδῃ *; gemeint sind die 

„drei Tage und drei Nächte“ von der Kreuzigung bis zur Auferstehung, vgl. die 

aa in der Didaskalie V 14, 91$; 8. 974, V ff Funk — V 4 «U 9 οὗτος 

ὡς dAq96c U 1Π γεγονὼς M 12 xai — M; lies xai ἐχλήϑη (Ἰησοῦς εἰς τὸν 

γάμον" ἐχλήϑη 02)? * | τῷ <M 13 ἐχβαχευομένων)] ἀναστρεφομένων M | 

(Sie) * 14 ἐπιδιορϑώσεται U | (dia) ^ 15 ἀποφράζη M φράξη 16 T χυ- 

oiov] róuov κυρίου U; lies wohl γάμου * 17 To ἁγίω αὐτοῦ πνεύματι U 

18 (te) * | εἰς] χαὶὴ U 19 διηγησόμεϑα U 20 διέδραμα M 94 ὁ περὶ 

τούτων πεπλανημένος λόγος U 

D491 
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904 Epiphanius 

ST A se N - 3 - 2 ? 4 \ 

ἐχόντων καὶ μηδ᾽ ὁποτέρου τῶν εὐαγγελιστῶν ἀντίϑετα πρὸς τον 
ἕτερον ἔχοντος. 

x , , € 

31. "EAevoouat ὃὲ πάλιν εἰς τὸ προχείμενον. φαῦχει πάλιν ὃ 
- - BE > ’ 

Λουχᾶς, μαρτυρῶν μου τοῖς πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως εἰρημέροις, 
Ω > , > , , c , , d 

ὁτι »éyévevo Ev σαββατῳ ÖEVTEIONOOTO«, ἵνα δείξῃ σαββατον πρῶ- 
5 P] > 32 ^A € * * € x - -ψ- 

τον εἶναι τὸ ἀπ ἀρχῆς ορισϑὲν xol ῥδηϑὲν ὑπὸ τοῦ κυρίου ἐν τῇ 
x b a , - - N x « 

κοσμοποιίᾳ, κατὰ περίοδον ἀπὸ τότε ἄχρι τοῦ δεῦρο χατὰ ἑπτὰ ἡμέ- 
2 , - 3 5 - ^ , x 

ρας avaxvxAovusvov, [τοῦτο εἶναι πρῶτον]" | δεύτερον δὲ σάββατον τὸ 
> , € oO P, - , 

ἀπὸ νόμου ὡρισμένον. φάσκει γὰρ ὅτε »λήψῃ σαυτῷ πρόβατον 
ἐνιαύσιον ἄμωμον ἄρσεν (ὅπερ ἢν ἀντίτυπον τοῦ σωτῆρος) ἀπὸ δεχά- 
της τοῦ μηνὸς καὶ ἔσται διατετηρημ μένον ἄχρι τῆς τεσσαρεσχαιδεχά- 
τῆς καὶ ϑύσετε αὐτὸ ἑσπέρας τῇ τεσσαρεσχαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ" καὶ ἔσται 

u (τον co Ν » c Nr TAG. My NC , 
σοι σάββατον, ἡμέρα αγία, καὶ ἔδεσϑε alvua ἑπτὰ ἡμέρας xoi EBdounv 
ς , € SUC. ὡς 9 , ^n 
ἡμέραν ποιήσεις cylav«. καὶ ὁρᾶτε ὁτι δεύτερον καλεῖται σάββατον 

3 A] - , c € - v € 

μετὰ τὸ πρῶτον σάββατον ἢ τοιαύτη ἀγία τοῦ προβάτου ἡμέρα, sic 
’ ς z » \ » , » 

σαβθατον αγιασϑεῖσα, κἂν τὲ xvQuax: εἴη xav TE δευτέρα XQVP τὲ 
, - ^ \ € > , 

τρίτη σαββάτων καταντήσῃ. εἰς δὲ ἑπτὰ ἡμέρας πάλιν ἀνακυκλού- 
7, ὡς - : - [c 2 , c 

μενον δεύτερον καλεῖται πρῶτον, ἵνα δείξῃ ἐντεῦϑεν ott οὐ uovor o 
) , , n > S = > ἐν 

Ἰωάννης περὶ περιόδου χρόνου ἐνιαυτῶν δύο xci τριῶν ξορτῶν τοῦ 
, Do, 2 N * € - \ c »! [4] \ 

llaoya &onuavsv, alla xoi ὁ Aovxas καὶ οἱ ἄλλοι. ovtoc Yao 
’ ς ’ 2 , EC WM i , DD = , 

φαῦχξι o vouoc »ἀριϑμήσεις | σεαυτῷ ἕπτα ἑβδομαδας an ἀρχῆς doay- 

ματος τοῦ βαλεῖν δρέπανον ἐπ᾽ ἀμητῷ καὶ ποιήσεις ἑβδόμην ἐβόο- 
uada ἡμέραν ἁγίαν χυρίους, σημαίνων περὶ Πεντηκοστῆς. μετὰ γὰρ 

n c 
τὸ ϑῦσαι τὸ Πάσχα εἴσω τριῶν ἡμερῶν τουτέστιν μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

c , \ , , , \ 

τοῦ προβατου προσέταττε το opa uro εἰσφέρεσϑαι, ἵνα σημαγῃ TO 
€ 

εὐλογημένον δράγμα € ἐγειρόμενον ἐκ τῶν νεχρῶν μετὰ τρίτην ἡμέραν, 
τῆς γῆς αὐτὸ προφερούσης xcl αὐτοῦ αὐτὸ πάλιν κομιζομένου ἀπ᾽ 

4 vgl. Hebr. 1,1 — 5 Luk. 6, 1; zu der Auseinandersetzung über σάββατον 

πρῶτον und δεύτερον vgl. haer. 30, 32, 4, I 377, 211} — 91f Ex. 12, 5. 6. 14. 15. 16 

— 21 Deut. 16, 9 Lev. 23, 15f 

U 

1 ἀντίϑετον U 2 ἐχόντων U 30 <M 4 μον ἢ yo. MU Ὁ τοῦ 

«-ῦ 4 χοσμοποιίαν M 8 [τοῦτο εἶναι πρῶτον] * 9 ὠὡρισάμενον M 

ξαυτῶ M 11 ἢ τεσσαρεσχαιδεχάτης) ὃ M. 13f ἑβδόμην --- ἁγίαν] τῇ Eßdoun 

ἡμέρα ποιήσεις ἅγιον σάββατον ἡμέραν ἁγίαν Ὁ 15 πρῶτον < U | προβά- 

tov Scaliger] προφήτου M προσαββάτου U 17 σαββάτων < U 19 χρόνου] 

ἡμερῶν U 90 0 — M. 1 οὕτω ἢ - 21 &auro M - 911 doazuaros U 

23 χυρίω U 27 προφερούσης 5] προσφερούσης MU 
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- - > - , \ - 

αὐτῆς ἐν τῇ ἀναστάσει (ix) τοῦ μνήματος xoi μένοντος σὺν τοῖς 
= E € ’ \ \ - α΄. - 

- μαϑηταῖς τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς Πεντηχοστῆς 
> Ma ve \ i , - 5 E N = 

εἰσφέροντος AUTO εἰς τὰ Enövgavıa τῷ πατρί᾽ TO πρωτότοχον τῶν 
, € > ς (de x , a , 2) i 

πρωτοτόκων, ἢ ἀπαρχὴ ἢ 2 To dgayu ua ὁ ἐδράξατο ἀπὸ , Ἰαρίας, 

5 ἡ ἀγκάλη 7 ἐναγχαλισϑεῖσα ἐν ϑεῷ, ὁ χαρπὸς τῆς κοιλίας, N ἀπαρχὴ 

10 

15 

. 20 

τῆς ἅλω. οὐχέτι γὰρ μετὰ Πεντηκοστὴν τὸ ὀρέπανον ἀπαρχὴν ϑεῷ 
προσφέρει" »οὐχέτι γὰρ κύριος ἀποϑνήσκει, ϑάνατος αὐτοῦ οὐχέτι 
χκυριδύεις χατὰ τὸ γεγραμμένον. καὶ ὁρᾷς πόσα ϑεοῦ μυστήρια 
προεξτύπου ὁ νόμος καὶ ἐπλήρου τὸ εὐαγγέλιον. πόϑεν δὲ οὐκ ἔχομεν 
τούτων δεῖξαι τὴν σαφήνειαν; διὰ δὲ τὸ μὴ εἰς πλάτος φέρειν τὸν 
λόγον ἐπὶ τὴν ἀχολουϑίαν πάλιν ἐπιστρεπτέον. φαίνεται δὲ ἀπό 
τε τῶν σταχύων καὶ ἀπὸ τοῦ ἀμητοῦ καὶ τῶν μαϑητῶν ὡς μετὰ 
τὸν τῶν τεσσαράχοντα ἡμερῶν πειρασμὸν ταῦτα πάντα διηγεῖται ὁ 
Ἰωάννης καὶ Λουχᾶς καὶ οἱ πάντες. 

32. Οὐχ αἰδοῦνται δὲ πάλιν οἱ τοιοῦτοι κατὰ τῶν ὑπὸ τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου εἰρημένων ἐξοπλιξόμενοι, νομίζοντες μή an ἄρα δύνανται 
τὴν ἀλήϑειαν ἀνατρέπειν, 00x εἰδότες ὅτι καϑ'᾽ ἑαυτῶν μᾶλλον ὁπλί- 

ζονται ἤπερ κατὰ τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας. φάσχουσι δὲ χατὰ τῆς 
᾿Αποχαλύψεως tads χλευάζοντες οὕτως" »τί με, φησίν, ὠφελεῖ 7| Ano- 
χάλυψις "Ἰωάννου, λέγουσά μοι περὶ ἑπτὰ ἀγγέλων χαὶ ἑπτὰ σαλπίγ- 
γων;ς οὐκ εἰδότες πῶς ἀναγκαῖα καὶ ὠφέλιμα τὰ τοιαῦτα ὑπῆρξεν 
[ἐν] τῇ ὀρϑότητι τοῦ κηρύγματος. ὅσα γὰρ ἦν ἐν νόμῳ καὶ ἐν 
προφήταις σχοτεινὰ καὶ αἰνιγματώδη, ταῦτα ὁ κύριος φκονόμησε διὰ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς ἡμῶν Στ τῶν »τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ « 

ἀποκαλύψαι, τὰ ἐκεῖσε σχοτεινὰ ode εἰς πνευματικὰ καὶ ἐχδηλα κη- 
ρύττων, * πνευματικῶς δὲ ἡμῖν τὰ αὐτὰ φχονόμει. xoi ἐκ δερμά- 
τῶν μὲν τότε κατασχευάζει τὴν σκηνήν, τῶν δερμάτων ἠρυϑροδανω- 
μένων καὶ ὑακινϑίνων καὶ τὰ ἕξῆς, ἵνα δείξῃ τὴν σκηνὴν ἐκεῖσε 

3—6 vgl. Kol. 1, 15; Röm. 8, 29; I Kor. 15, 20. 23; Luk. 2, 28; Luk. 1, 42 
— 7 Róm. 6,9 — 11f vgl. Luk. 6, 1 — Joh. 4, 35 — 20 vgl. Apok. 8, 2 — 

24 vgl. Apok. 1, 1 — 27 vgl. Ex. 25,5 

U 

1(dx)* 2ras <U 4 δράχμα U — 8 ἀγκαλισϑεῖσα Μ 96 ς-ῦ 

10 διὰ δὲ) δέδια δὲ M | E<U 11 λόγον + διὸ U 12 xai ἀπὸ] ἀπό τε M 

13 τὸ < U 19 οὕτως < U 91 «à <U_ 22 [ev] * 25f κηρύττων, x] 

wohl schon χηρύττων verderbt; lies etwa ἐχφέρων᾽ (σωματιχῶς γὰρ προσέταττεν 

ἐν νόμῳ, * 97 χατασχευάζει] lies wohl {προστάττει χατασχευάζεσϑαι * | 

tó»]lies nach Ex. 25, 5 χριῶν *  ἐρυϑροδανομένων U 
Epiphanius II. 20 
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σκηνὴν μὲν οὖσαν, ἀπεκδεχομένην δὲ τὴν τελειοτάτην σκηνὴν τοῦ 
Χοιστοῦ. δέρμα γὰρ ἀπὸ σώματος γίνεται, νεκρὸν 0v, ὡς σχίασμα 6 
σώματος ζῶντος, ἵνα δείξῃ σώματα εἶναι τὴν σχηνὴν τοῦ Oto: 

ἐπειδὴ γὰρ ἐν σώμασιν ἁγίοις | κατασχηνοῖ ϑεός, πληρουμένου τοῦ 0106 
ῥητοῦ ὅτι »κατασκηνώσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσως. ἐμελλεν 7 
οὖν πλάνη τις γίνεσϑαι ἐν πιστοῖς, εἰ μὴ 7 βίβλος πνευματικῶς ἡμῖν 

ἀπεχαλύφϑη, ἵνα μάϑωμεν μὴ σαλπίγγων εἶναι χρείαν, ἀλλὰ εἰδέναι « 
ὅτι πνευματική ἐστιν ἡ πᾶσα τοῦ ϑεοῦ πραγματεία, ἵνα μὴ κατὰ τὰς 8 
Jovóaixüg χαλχᾶς σάλπιγγας. λάβωμεν ἢ ἀργυρᾶς, ἀλλὰ πνευματικῶς 
νοήσωμεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ εἶναι τῆς ἐκκλησίας τὸ κήρυγμα, οςς καὶ ἄλλῃ 
σου εἶπεν »ἂν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ σαλπιοῦσιν ἐν τῇ σάλπιγγι τῇ μεγά- 

INS. σάλπιγγες γὰρ ἦσαν οἱ προφῆται, σάλπιγξ δὲ μεγάλη ἡ ἁγία ϑ 

φωνὴ τοῦ κυρίου Ev τῷ εὐαγγελίῳ. διὰ τοῦτο καὶ | ἀγγέλοις ἐδόϑη D500 
ἀποκαλύψαι ἡμῖν" »σαλπίσει, γάρ φησί, καὶ ot pex ool ἀναστήσονται. 

εἰ δὲ χλευάζονται παρ᾽ ὑμῖν, © οὗτοι, αἱ τῶν ἀγγέλων σάλπιγγες 10 

διὰ τὸ ἐν τῇ ̓ ᾿ποχαλύψει γεγράφϑαι, χλευάζεται ἄρα καὶ ἢ παρὰ τῷ 

ἁγίῳ ἀποστόλῳ | σάλπιγξ εἰρημένη" "καταβήσεται, γάρ φήσιν, χύριος P 455 

ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι καὶ οἱ νεχροὶ ἀναστήσονται ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλους. συνᾷδοντος τοίνυν τοῦ 11 

Παύλου τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ ᾿Ιωάννῃ ἐν τῇ Αποχαλύψει, ποία τις 

ὑπολείπεται ἀντιλογία; πῶς δὲ οὐκ εὐθὺς Exdorn πλάνη ἐλεγχϑήσεται, 
τοῦ ϑεοῦ ἐν ἑκάστῳ (ὑπὲρ) τῶν ἁγίων δεδωκότος μαρτυρίαν; 

3 Ξ £ - ze Φ 33. Eita τινες ἐξ αὐτῶν πάλιν ἐπιλαμβάνονται τούτου τοῦ ῥητοῦ 90,1. 
ἐν τῇ αὐτῇ. ἀποκαλύψει καὶ φάσκουσιν ἀντιλέγοντες ὅτε »εἶπεν πάλιν᾽ 
γράψον τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐχχλησίας τῆς ἐν Θυατείροις, χαὶ οὖχ ἔνι ἐχεῖ. 
ἐχχλησία Χριστιανῶν ἐν Θυατείροις. πῶς οὖν ἔγραφε τῇ μὴ οὔσῃ; 
καὶ εὐρίσχονται οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοὺς T ἀναγχάζοντες ἐξ αὐτῶν ὧν 3 
χηρύττουσι ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας ὁμολογεῖν. ἐὰν γὰρ εἴπωσιν »οὐκ ἔνε 

5 II Kor. 6, 16 (Lev. 20, 12) --- 11 vgl. Num. 10, 10 — 14 I Kor. 15, 52 — 

17 vgl. I Thess. 4, 16 — 24 Apok. 2, 18 

U : 

1 ἀποδεχομένην U | τελειοτάτη»] τελειότητα, τὴν M. 9 ὃν «UU 

σχίασμα] σχιὰ U 4 γὰρ — M | vor ϑεὸς - 0U τ * ζἔχωμεν) * 9 nxvev- 

ματιχὰς M. 10 ἐννοήσωμεν u. + oc U 11 σαλπίσουσιν U 15 ὦ οὗτοι 

<M | ἀγγέλων] εὐαγγελίων M 17 γὰρ — U | φησὶν — M | χύριος <U 

90 Παύλου] ἀποστόλου Ὁ 21 ἀπολείπεται M | ἀπολογία M 2% (onio) * 

23 ῥητοῦ + tov U 24 ὃν τῇ αὐτῇ ἀποχαλύψει *] Ev αὐτῇ τῇ ἀποχαλύψει M 

ἐν τῇ ἀποχαλύψει τῇ αὐτῇ U 25 cac? *, vgl. S. 308,3] vo MU ! ϑυατείρη U 

26 ἔγραφον M. 27 t ἀναγχάζοντες] ἀνασχευάζοντες, &vayzozóusvor* 98 ὑπὲρ ἢ] 

χατὰ MU 
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νῦν ἐχκλησία εἰς Θυάτειρα« δεικνύουσι προπεφητευχέναι τὸν Ἰωάν- 
γὴν. ἐνοιχησάντων γὰρ τούτων ἐκεῖσε [καὶ] τῶν κατὰ Φρύγας καὶ ἃ 
δίκην λύχων ἁρπαξάντων τὰς διανοίας τῶν ἀκεραίων πιστῶν, μετή- 
νεγχαν τὴν πᾶσαν πόλιν εἰς τὴν αὐτῶν αἵρεσιν, οἵ TE ἀρνούμενοι 

5 τὴν Αἀποχάλυψιν κατὰ τοῦ λόγου τούτου εἰς ἀνατροπὴν κατ᾽ ἐκεῖνο 
χαιροῦ ἐστρατεύοντο. νῦν δὲ διὰ τὸν Χριστὸν ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, 4 
μετὰ χρόνον oig ἐτῶν, ἔστιν (ἐκεῖ ἡ ἐκκλησία καὶ αὔξει, (εἶδ καὶ 
ἄλλοι τινὲς ἐκεῖσε τυγχάνουσι" τότε δὲ ἡ πᾶσα ἐκκλησία ἐχενώϑη εἰς 
τὴν κατὰ Φρύγας. διὸ καὶ ἐσπούδασε τὸ ἅγιον πνεῦμα ἀποκαλύψαι 5 

10 ἡμῖν πῶς ἤμελλε πλανᾶσϑαι ἡ ἐχκλησία μετὰ τὸν χρόνον τῶν ἀπο- 

στόλων, τοῦ τε Ἰωάννου καὶ τῶν καϑεξῆς, ὃς ἦν χρόνος μετὰ τὴν 

τοῦ σωτῆρος ἀνάληψιν x, ἐπὶ ἐνενήκοντα | τρισὶν ἔτεσιν, ὡς μελλού- D501 

41 mit τοῦ λόγου τούτου ist die Sache der Montanisten gemeint; nicht 

etwa die Apokalypse oder gar die Stelle Apok. 2, 18 (so Zahn, Gesch. d. neutest. 

Kan.1246 A. 1) — 7 die Zahl 112 soll die Zeit angeben, die seit der (teilweisen! vgl. 

(ei) xal ἄλλοι τινὲς — d. h. Ketzer — ἐχεῖσε τυγχάνουσιν) Wiedergewinnung von 

Thyatira für den katholischen Glauben verflossen ist, nicht die seit dem Auf- 

treten der Montanisten oder der Aloger verstrichene (so Zahn, Forsch. z. Gesch. 

d. Kan. V 40). Damit entfällt auch die Annahme, daß Epiph. hier „gedanken- 

los“ Hippolyt ausschreibe (so Salmon, Hermathena VIII 189). Aus welcher Quelle 

freilich Epiph. die Nachricht bezog, daß seit dem Jahr 263/264 der katholische 

Glaube in Thyatira wieder vordrang, läßt sich nicht einmal vermuten — 19 nach 

ἀνάληψιν muß eine Zahl ausgefallen sein. Es ist grammatisch unmöglich, wie 

z. B. Zahn Forsch. V 36 will, das 2ni ἐνενήχοντα τρισὶν ἔτεσιν zu ὃς ἦν χρόνος zu 

ziehen und zu übersetzen welches war ein Zeitraum von nahezu 98 Jahren. Viel- 

mehr kann die Bestimmung ἐπὶ ἐνενήχοντα ἕτεσιν nur von einem Zeitwort, dem 

ἤμελλε πλανᾶσϑαι in ΖΦ. 10, abhängen. Die 93 Jahre bezeichnen dann nicht die 

Dauer des apost. Zeitalters oder den Abstand bis zum Auftreten des Montanis- 

mus, sondern die Zeit, während deren Thyatira montanistisch war. Zieht man 

diese 93 Jahre von 263/64 ab, so kommt man für den Abfall Thyatiras zum 

Montanismus auf 170/71; ein Jahr, das zwar nicht zu der eigenen Angabe des 

Epiph. über die Ursprungszeit des Montanismus (vgl. haer. 48, 1, 2; S. 219, 9), aber 

merkwürdig genau zu der des Eusebius (Chronik z. Jahr 171; S. 206, 9 Helm) stimmt 

MU 

1 ϑυάτιραν M 2 [χαὶ] ", vgl. 2.8fu.12f 8 xarà <U | xat ἐχείνου U 

6 Χριστὸν] χύριον U ee [len S ἄλλοι *] ἄλλαι MU 

10 ἔμελλε U 1] τὴν- 125 « gemeint ist nach dem oben Bemerkten die: 

Zeit von Himmelfahrt bis 171; darnach wäre einzusetzen (0An ἐτῶν) * | vor 

τρισὶν + καὶ U 
20* 
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σης τῆς ἐκεῖσε ἐκκλησίας πλανᾶσϑαι | καὶ χωνεύεσϑαι iv τῇ κατὰ 0108 
D € 7 [9 \ 2 M , 2 a ς ’ > - 

Φρύγας αἱρέσει. οὕτω yag soüvug διελέγχει (aUrOUG) ὁ κύριος ἐν τῇ 
> P , , -29 , 5) , > , & 
Aroxarvweı λέγων »yocwor τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ev Θυατείροις ἐχκλησίας 

N , b 2 a 2 - ς , ^ 

τάδε λέγει ὁ ἔχων τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρὸς καὶ ot 
? 2 - 0 3 f so? Sell \ N , 

5 ποόδες αὑτοῦ OuoLoL χαλκολιβανῳ᾽ οἰδὰ σου τὰ Eoya καὶ τὴν πίστιν 

καὶ ἀγάπην xci τὴν διακονίαν, xci ὅτι τὰ ἔσχατά σου πλείονα τῶν 
πρώτων. ἔχω δὲ κατὰ σοῦ, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ ἀπατᾶν 
τοὺς δούλους μου, λέγουσαν ἑαυτὴν προφῆτιν, διδάσκουσαν φαγεῖν 
εἰδωλόϑυτα xal πορνεύειν. καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον μετανοῆσαι. a 
οὐ ϑέλει μετανοῆσαι Ex τῆς πορνείας | αὐτῆς. οὐχ ὁρᾶτε, © οὗτοι, 
ὅτι περὶ τῶν γυναικῶν λέγει τῶν ἐν οἴήσει προφητείας ἀπατωμένων 
καὶ ἀπατωσῶν πολλούς; φημὶ δὲ περὶ Πρισχίλλας καὶ Μαξιμίλλας 
καὶ Κυϊντίλλας, ὧν ἡ ἀπάτη οὐ λέληθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀλλὰ 
προεϑέσπισε προφητιχῶς ἐν τῷ στόματι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, πρὸ 
κοιμήσεως αὐτοῦ προφητεύσαντος ἐν χρόνοις Κλαυδίου Καίσαρος καὶ 
ἀνωτάτω, ore εἰς τὴν Πάτμον νῆσον ὑπῆρχεν ὁμολογοῦσι γὰρ καὶ 
οὗτοι ἐν Ovarsigoıg ταῦτα πεπληρῶσϑαι. ἄρα γοῦν κατὰ προφητείαν 
ἔγραφε τοῖς éxst ἐν Χριστῷ κατ᾽ ἐχεῖνο χαιροῦ πεπολιτευμένοις ὅτι 
ἤμελλεν ἑαυτὴν γυνὴ προφῆτιν χαλεῖν. χαὶ διέπεσεν ὁ κατὰ τῆς 
diniclac ἐπεγειρόμενος πανταχόϑεν ἐπιρενοημένος λόγος, δεικνυμένου 

τοῦ xata τὴν ᾿᾿ποχάλυψιν λόγου προφητιχοῦ ὄντος ἐκ πνεύματος 
ἁγίου κατὰ ἀλήϑειαν. 

34. Ἑπαίρονται δὲ πάλιν τῇ διανοίᾳ οἱ αὐτοὶ λεξιϑηροῦντες 

ἀπείρως, ἵνα δόξωσι παρεχβάλλειν τὰ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου βιβλία, 

φημὶ δὲ τοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου τό τε δὐαγγέλιον καὶ τὴν Αποκάλυψιν 
(τάχα δὲ xal τὰς ἐπιστολάς" συνάδουσι γὰρ καὶ αὗται τῷ εὐαγγελίῳ 
καὶ τῇ ᾿Ζποκαλύψει), καί φασιν ὅτι »εἶδον, xal εἶπε τῷ | ἀγγέλῳ" λῦσον 

3 Apok. 2,18—21 — 14ff vgl. zu c. 12, 2; S. 263, 181} — 27 Apok. 9, 14. 10. 17; 

vgl. Cajus naeh der Rückübersetzung von E. Schwartz (Abh. Gótt. Ges. d. W. 1904 

S. 36) I'&ioc* οὐ γέγραπται ὅτι ἄγγελοι πολεμήσουσιν οὐδὲ ὅτι ἀπολεῖται τὸ τρίτον 

τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐγερϑήσεται ἔϑνος ἐπ᾽ ἔϑνος 

U 

2 (αὐτοὺς) * 3f ἐν τῇ ἀποχαλύψει λέγων < U 3 vor τῆς d4- v0 M 

9 χαλχῶ λιβάνω U | cà ἔργα xai < U 9f xai ov ϑέλει μετανοῆσαι — M 

12 ἀπατουσῶν M 12 IlowziA2zc M 12f Μαξιμίλλας xai — M 13 ἡ 

ἀπάτη + αὐτῶν u. hinter τὸ ἅγιον U — 14f vor πρὸ χοιμήσεως + (πολὺ) ἢ | 

πρὸ κοιμήσεως αὐτοῦ προφητεύσαντος] ὕπερ ἐγένετο μετὰ τὴν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

κοίμησιν" αὐτοῦ δὲ προφητεύσαντος U 15 xai < U 16 ἀνωτάτω braucht 

nicht in ἀνωτέρω geändert zu werden s. sprachlicher Index | ὑπῆρξεν U 

17 γοῦν] ον M 230 <M 25 τοῦ αὐτοῦ <U 26 δὲ] yào M 
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τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου. Hai ἤχουσα τὸν ἀριῦ-- 
μὸν τοῦ στρατοῦ, μύριαι μυριάδες xxl χίλιαι χιλιάδες χαὶ ἦσαν ἐνδεδυμέ- 

bl * , x $ 

vot ϑώραχας πυρίνους χαὶ ϑειώδεις xo) δαχινϑίνους«. ἐνομισαν γὰρ 
οἵ τοιοῦτοι μή πὴ ἄρα γελοῖόν (rl) ἐστιν ἡ ἀλήϑεια. ἐὰν γὰρ λέγῃ 
τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς ἐν τῷ Βυφράτῃ χκαϑεξζομένους, ἵνα δείξῃ 
τὰς διαφορὰς τῶν ἐχεῖσε ἐϑνῶν καϑεζομένων ἐπὶ τὸν Πυφράτην, 

οἵτινές εἰσιν ᾿Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι καὶ Mndoı καὶ Πέρσαι. αὗται γὰρ 

αἱ τεύσαρες βασιλεῖαι κατὰ διαδοχὴν ἐν τῷ Δανιὴλ ἐμφέρονται, ὧν 
πρῶτοι ᾿Ασσύριοι ἐβασίλευσαν xai Βαβυλώνιοι ἐν χρύνοις αὐτοῦ, 

Mndoı de διεδέξαντο, μετ᾽ αὐτοὺς δὲ Πέρσαι, ὧν πρῶτος γέγονε Kv- 
005 βασιλεύς. τὰ γὰρ ἔϑνη ὑπὸ ἀγγέλους τεταγμένα εἰσίν, ὡς ἐπι- 

μαρτυρεῖ μοι Μωυσῆς ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ ϑεράπων, τὸν λόγον κατὰ 

ἀκολουϑίαν ἑρμηνεύων xol λέγων "ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ 

ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους oov xai ἐροῦσί σοι" ὅτε διεμέριζεν 

ὁ ὕψιστος ἔϑνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς "Aóau, ἔστησεν ὅρια ἐϑνῶν 
κατὰ ἀριϑμὸν ἀγγέλων 0:00: καὶ ἐγενήϑη μερὶς χυρίου λαὸς αὐτοῦ 
"axo, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ἰσραήλε. εἰ οὖν τὰ ἔϑνη ὑπὸ 
ἀγγέλους εἰσὶ τεταγμένα, δικαίως eine’ »λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέ- 

4 ff vgl. Hippolyt adv. Cajum nach E. Schwartz (Abh. Gött. Ges. d. W. 1904 5.86) 

InnóAvvoc zat αὐτοῦ" ob λέγει τοὺς ἀγγέλους εἰς πόλεμον ἔρχεσϑαι, ἀλλὰ τὰ τέσσαρα 

ἔϑνη ἀναστήσεσθαι ix τοῦ χλίματος τοῦ ἐπὶ τῷ Πυὐφράτῃ xai ἐπιδραμεῖσϑαι τὴν 

γῆν χαὶ πολεμήσειν τῇ ἀνθϑρωπότητι. τὸ ὃὲ »τέσσαρας ἀγγέλουςε οὐχ ἀλλότριον 

τῆς γραφῆς, ωσέως λέγοντος" ὅτε διέσπειρεν υἱοὺς Aódu, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν 

χατὰ ἀριϑμὸν ἀγγέλων ϑεοῦ. ἀγγέλοις οὖν τῶν ἐθνῶν παραδοθέντων xol ἑχά- 

στοὺ Evi ἔϑνους ἀγγέλῳ λαχόντος δικαίως 6 Ἰωάννης λέγει διὰ τῆς Ἀποχαλύψεως 

ὕτι 2009 τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους, οἵ εἰσιν Πέρσαι χαὶ Μῆδοι xol Βαβυλώνιοι καὶ 

᾿Ασσύριοι. ὅτε γὰρ οἱ ἄγγελοι oi ἐπὶ τῶν ἐϑνῶν τεταγμένοι οὐ χελεύονται κινῆσαι 

τοὺς ὑπ᾽ αὐτούς, δεσμός τις ἡ τοῦ λόγου δύναμις φαίνεται τοῦ ἐπέχοντος αὐτοὺς 

μέχρι τοῦ ἐλϑεῖν τὴν ἡμέραν καὶ προστάξαι τὸν παντοχράτορα. καὶ ταῦτα δὲ συμ- 

βήσεται, ὅταν ἔλϑῃ ὁ ἀντίχριστος — 13 Deut. 32, (à—9 — 18 Apok. 9, 14 

U 1S—S. 310, 9 Anastasius Sin. quaest. 57; Migne 89, 621D—624A Lemma 

᾿πιφανίου ix τῶν llavegicov — Georgius mon. Chron. $. 227, 13—228, 5 de Boor 

4 (t) * 5 mit ἵνα δείξῃ beginnt der Nachsatz: (so fut er das), um zu zeigen 

6 τὰς + τέσσαρας U S ov] óc M 11 vor βασιλεὺς + ὁ U 18 der 

Anführung bei Anastasius Sin. geht voran die von Anastasius selbst geformte (u. 

von Georgius wiederholte) Einleitung: &xdorw ἔϑνει ἄγγελον ἐφεστάναι φησὶν ἡ 

γραφή. Ὁ γὰρ τῷ Δανιὴλ προσδιαλεγόμενος ἄγγελος zal ἄρχοντα Περσῶν εἴρηξε 

xal ἄρχοντα Ἑλλήνων xci τὸν Μιχαὴλ ἄρχοντα τῶν Ἰουδαίων. φησὶ δὲ (λέγει δὲ 
: = , [44 - \ - 

καὶ Georg.) ωυσῆς" ἔστησεν ὁρια ἐσνῶν κατὰ ἀριϑμὸν ἀγγέλων ϑεοῦ. ὅϑεν (διὸ 

Georg.) χαὶ Ἰωάννης ἐν τῇ ποχαλύψει φόάσχει χτξ. 
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N ^ » P, > , 2 , 

λους τοὺς ἐπὶ τοῦ Βύφρατου, ἐφισταμένους δηλονοτι καὶ éxeyouéroug 

ἐπιτρέπειν τοῖς ἔϑνεσιν εἰς πόλεμον, ἕως χαιροῦ μαχροϑυμίας κυρίου, 
ἕως προστάξῃ di αὐτῶν ἐκδικίαν γενέσϑαι τῶν ἁγίων αὐτοῦ. χρα- 
τοῦνται γὰρ οἱ ἐπιτεταγμένοι ἄγγελοι ὑπὸ τοῦ πνεύματος, μὴ ἔχοντες 
καιρὸν ἐπιδρομῆς, διὰ τὸ μηδέπω λύειν αὐτοὺς τὴν δίκην τοῦ τὰ 
λοιπὰ ἔϑνη λύεσϑαι ἕνεχεν τῆς εἷς τοὺς ἁγίους ὕβρεως. λύονται δὲ 
οἱ τοιοῦτοι καὶ ἐπέρχονται τῇ γῇ, ὡς Ἰωάννης προφητεύει xci οἱ 
λοιποὶ προφῆται" καὶ γὰρ κινούμενοι oi ἄγγελοι κινοῦσι τὰ ἔϑνη 
εἰς ὁρμὴν ἐχδικίας. ὅτι δὲ | ϑειώδεις καὶ πυρίνους καὶ ὑακινϑίνους 

ϑώρακας ἐσήμαινεν, οὐδεὶς ἀμφιβάλλῃ. ἐκεῖνα γὰρ τὰ ἔϑνη ἀπὸ τῆς 
τοιαύτης χρόας ἔχει τὴν ἀμφίασιν. τὰ μὲν γὰρ ϑειώδη ἱμάτια χρόα 
τίς ἐστι μηλίνη οὕτω καλουμένη ἐρεᾶ, τὰ δὲ πύρινα, ἵνα εἴπῃ τὰ 
χόχχινα ἐνδύματα καὶ τὰ ὑακίνϑινα, ἵνα δείξῃ τὴν καλλαΐνην ἐρεᾶν". 

35. ᾿4λλὰ οὗτοι μὴ δεξάμενοι πνεῦμα ἅγιον avaxgivovrar μὲν 
πνευματιχῶς, μὴ νοοῦντες τὰ τοῦ πνεύματος xci κατὰ τῶν λόγων 
τοῦ πνεύματος βουλόμενοι λέγειν καὶ οὐκ εἰδότες τὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ 
ἐκκλησίᾳ χαρίσματα, ἅτινα ἀληϑῶς καὶ εὐσταϑῶς ἐν “παρακολουϑήσει 

καὶ ἐρρωμένῳ͵ νῷ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διηγήσατο, οἵ τε ἅγιοι προ- 
φῆται xai οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἐν οἷς καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης διά τε 
τοῦ εὐαγγελίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν καὶ τῆς ᾿Αποχαλύψεως ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ χαρίσματος τοῦ ayiov μεταδέδωχε τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ. φϑάνει 
δὲ καὶ ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸ εἰρημένον ὅτι »τῷ βλασφημοῦντι εἰς τὸ πνεῦμα 
τὸ αἀγιον, οὐχ ἀφεϑήσεται αὐτῷ OUTE ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν 

2f vgl. Luk. 18, 7 — 14 vgl. I Kor. 2, 14 — 22 Matth. 12, 32 

U 

1 ἐπὶ τοῦ Πυφράτου Anast. Georg.] ἐν τῷ Εὐφράτη MU | ἐφισταμένους 

Anast. Georg.] χαϑεζομένους MU | δηλονότι Anast. Georg.] C MU 9 τοῖς 

ἔϑνεσιν)] ἐν ἔϑνεσιν Anast. ἔϑνεσιν Georg. | Σ5ᾷ«χαιροῦ < Anast. 3 ἕως προσ- 

τάξῃ] χαὶ προστάξει Anast. Georg. | yivsodaı Georg. | αὐτοῦ ἁγίων MU 

3f ἐχρατοῦντο MU 4 ἐπιτεταγμένοι] ἐφιστάμενοι Anast. 5 μήπω U | αὐτοὺς 

Anast. (διὰ τὸ hängt ab von χρατοῦνται — damit sie noch wicht das Gericht ent- 

fesseln)] αὐτοῖς MU Georg. 6 εἵνεχα u. hinter ὕβρεως Georg. | εἰς] πρὸς U | 

δὲ] γὰρ Anast. Georg. 7 χαϑὼς Georg. | Ἰωάννης προφητεύει] φησὶν Ἰωάννης 

Anast. Georg. $8 λοιποὶ < Anast. Georg. | χινούμενοι οἱ ἄγγελοι <M χινούμε- 

νοι δὲ οἱ ἄγγελοι Anast. xal xiv. οἱ ἄγγ. Georg. | τὰ ἔϑνη hinter ἐχδικίας Georg. 

9 ἐχδιχήσεως Anast. | πυρίνους καὶ ϑειώδεις U | ὑακινϑύνους M 10 σημαί- 

νει U | οὐδὲν M | ἀμφιβάλλῃ Ἢ ἀμφιβάλλει MU |. τῆς-, Μ 11 ἀμφιὰν M 

18 éaxivüvva M 15 τὸν λόγον U 16 τοῦ πνεύματος — Ὁ 17 ἀληϑινῶς M 

18 vo - M 19re « U 31 τῇ ἁγίᾳ ἐκχλησίᾳ <U 38 οὐδὲ ... οὐδὲ M | 
, - »- - - »- U τούτῳ τῷ αἰῶνι) τῶ νῦν αἰῶνι U 
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τῷ μέλλοντι«. καὶ γὰρ xarà τῶν ῥημάτων τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος 
εἰρημένων οὗτοι ἐστρατεύσαντο. 

Τῶν δὲ τοιούτων καὶ τοσούτων εἰρημένων χατὰ τῆς τοιαύτης 
αἱρέσεως ἱκανῶς ἔχειν νομίσαντες καὶ ὡς σχολόπενδραν ἢ ἴουλον 
καλούμενον ἑρπετὸν πολύποδα, ὀλίγον μὲν τῇ δυνάμει καὶ τῇ περιω- 
δυνίᾳ τοῦ ἰοῦ, πολύπουν δὲ καὶ μακροείχελον, τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει 
xai ἀληϑείᾳ καταπατήσαντες | ἐπὶ τὰς ξξῆς πάλιν προβαίνοντες σὺν 
τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει ἴωμεν, ἀγαπητοί. | | 

Κατὰ ᾿Αδαμιανῶν AB, τῆς δὲ ἀκολουϑίας vB. 

1. ᾿Δσπάλακα καλοῦσί τε ζῷον ἐν τῇ γῇ κάτω ἐμφωλεῦον τετρά- 
zov» δῆττόν τε τὴν γῆν «καὶ ἐν τοῖς μυχαιτάτοις αὐτῆς ἔχον ἑαυτοῦ 
τὴν οἴκησιν. τὰ δὲ πάντα τοῦ ζῴου ὑπάρχει eel. μικροῦ σκύλακος 
κυνός, τὴν (αὐτὴν) περιφέρειαν τῆς ἡλικίας ἔχον, o οὐδ᾽ ὅλως ὑπάρ- 
χει ὅρασις. ἐρημωτικὸν δὲ ὃν τὸ ζῷον κάτωϑεν ἐκριξοῖ πάντα τὰ 

τῶν ἀνϑρώπων γεωργήματα, Ta τε σιχυήλατα πάντα μάλιστα καὶ 

τὰ δριμέα φυτεύματα χρομμύων TE καὶ σκορόδων, βολβῶν καὶ τῶν 
τοιούτων, κρίνων τε καὶ τῶν ἄλλων. ἐὰν δὲ λαϑὼν ἐν τῷ δήττειν 
φϑάσῃ ἐπὶ τῆς γῆς ἔξω εἰς τὸν ἀέρα γενέσϑαι ἢ ἁλοὺς ϑηρευϑείη 
ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων, γελοῖόν τι ἐμποιεῖ πᾶσι τοῖς τοῦτο τὸ ζῷον 

ϑηρεύσασιν. οὕτως καὶ αὐτὸς ἐπιχειρῶ λέγειν περὶ τῆς νυνὶ μετὰ 
χεῖρας (ούσης) αἱρέσεως, ὡς μὲν κατὰ τὴν χαρδίαν τυφλώττει καὶ 

9 die Adamianer sonst nur noch bei dem von Epiph. abhängigen Theodoret 

(haeret. fab. I 6) erwähnt.  Theodoret vermengt jedoch mit dem Bericht des 

Epiph. die Nachrichten des Clemens Al. (strom. IIT 30, 1; II 209, 29#f Stählin) 

über Prodicus 

U 

4 νομίσαντες *] νομίσας MU af περιωδινία M. περιοδυνία U 6 uaxoo- 

εἰχκελλορ U 8 Unterschrift: xarà τῶν μὴ δεχομένων τὸ χατὰ Ἰωάννην εὐαγγέ- 

λιον χαὶ τὴν ἀποχάλυψιν οἷς ἀλόγων ὄνομα ἐπεϑήχαμεν M 9 Überschrift: χατα- 

δαμιανῶν (ἢ τριακοστῇ δευτέρη ἢ καὶ vB M. κατὰ ἀδαμιανῶν AB ἡ καὶνβ U 10 ἀσφά- 

λαχα Ὁ | χάτω] xai τῶ M | ἐμφολεῦον M 11 ῥῆττον *] ῥήττειν M 0gvc- 

τει U | ve -- U | μυχετάτοις M μυχοτάτης U | αὐτῆς] τῆς γῆς M. | ἔχον ἢ 

ἔχεν MU | &avroo < U 19 πάντα + (τὸ εἶδος) * | τοῦ] αὐτοῦ M. | 

ὑπάρχειν Μ 13 xvvóc] τινὸς M | (αὐτὴν) * | ἔχων M; lies viell. ἔχοντος * | 

οὐδ U 14 ὃν] v M | ἐχριζοῖ Ἢ ἐχριζοῦν MU 15 πάντα] τὰ 16 χρο- 

uvov M | σκόρδων M 17 xoivov] xivvov M | λαϑὸν U | ῥήττειν] ὀρύτ- 

τειν Ὁ 90 otro M 91 (οὔσης) € 
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212 Epiphanius 

ἀνοητεῖ, ἐρημίαν δὲ ξαυτῇ ἐργάζεται καὶ τὴν στάσιν ἑαυτῆς xavobsr 
ἐχτέμνει, διζῶν τὲ πολλῶν {φημὶ δὲν τῶν εἰς αὐτὴν ἐμπεπτωχότων 
ἀνδρῶν τὴν λύμην ἀπεργάζεται. τοῖς δὲ συνετοῖς εἴ ποτε γένοιτο 
κατοπτευϑῆναι αὐτήν, γέλωτα οὐ τὸν τυχόντα παρασκευάζει" ὡς καὶ 
τὸ προειρημένον ζῷον διὰ τὴν αὐτοῦ τύφλωσιν ἐμπαιζόμενον (xoi) 
διὰ τὴν ἀορασίαν [xol] μὴ εὐρίσχον ποῦ τὴν εἰσαγωγὴν ποιήσασϑαι, 
οὕτως καὶ αὕτη ἡ αἵρεσις. ἐπέϑεντο γὰρ ἑαυτοῖς τοῦ Adayı To 
ὄνομα. τοῦτο δὲ ἀπὸ ἀκοῆς ἀνδρῶν πολλῶν ἀχηκούτες φαμέν" οὐ 

γὰρ ἐν συγγράμμασιν ηὕραμεν οὔτε μὴν περιετύχομεν τοιούτοις τισί. 
πολλῶν 00V εἰρηκότων ἄξιο» καὶ αὐτῆς μνησϑῆναι ἐδικαιώσαμεν. 

διὸ καὶ δικαίως. ταύτην͵ παρεικάσαμεν τῷ “προειρημένῳ τυφλῷ 6009 
καὶ ἀνδράσιν οὐ τάχιον φαινομένῳ, διὰ τὸ κρύβδην ἐν τῇ γῇ εἶναι 

καὶ | κάτωϑεν τὴν λύμην ἐργάζεσθαι. περιγέλαστος δὲ ἐστι, καὶ 

ἐσχεπτόμην μηδ᾽ ὅλως εἰς ἀριϑμὸν αὐτὴν φέρειν. διὰ δὲ τὸ ὅλως" 
ἦχον αὐτῆς εἶναι ἐν κόσμῳ, οὐδὲν λυπήσειε τὸν συνετὸν ἀκροατὴν 
περὶ πάντων εἰδέναι τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ὑπὸ τοῦ διαβόλου | ζιζανίων 
ἐσπαρμένων. εἴτε γὰρ ἔστιν ἡ τοιαύτη εἴτε μὴ ἔστι, πολλῶν λεγόν- 
τῶν ἀχκηκοότι ἀσφαλείας χάριν καὶ περὶ αὐτῆς εἰπεῖν εὐλογόν μοι 
πέφηνε καὶ μὴ παραλεῖψαι, κἂν τε καταλέλυται χαὶ οὐχέτι ὑπάρχει. 

οὐ γὰρ ἀσφαλῶς ἐπίσταμαι εἰ ἔτι ἔστιν ἢ μὴ ἔστι. τί δὲ εἰς μακρὸν 
ἀποτείνομαι χρόνον τῷ προοιμίῳ χρώμενος πρὸς διήγησιν; ἄρξομαι 
δὲ τὸ γελοῖον διηγεῖσθαι, μᾶλλον δὲ τὸ πένϑος᾽ ἅμα γὰρ τὰ δύο ἔχει, 
γελοῖον καὶ πένϑος, (πένϑος uiv) ὅτι πῶς ὁ διάβολος ἐνεκύησεν ἐν 

τῇ τῶν ἀνθρώπων διανοίᾳ χλευάσαι τὸ πλάσμα τὸ ἐκ ϑεοῦ πεπλαοσ- 
μένον, γελοῖον δὲ περὶ τῶν μήτε ὁρώντων μήτε τι συνετὸν διανε- 
ronuérov. 

2. Πρῶτον γάρ φασι τοὺς τοιούτους τὰς αὐτῶν ἐκκλησίας ἤτοι 
φωλεοὺς καὶ σπήλυγγας (οὕτω γὰρ εἴποιμι τὰς τῶν αἱρέσεων συνε- 
λεύσεις) ἐν ὑποκαύστοις olxodousiodaı ὑποκχαίειν TE χάτωϑεν, διὰ τὸ 
εἶναι αἴϑμην εἰς ϑάλψιν τῶν ἔνδον ἐν τῷ οἰκίσκῳ συναγομένων. ἐν 

U 

1 ἀνοηταίνει M. | ξαυτῇ] ξαυτῶ U ὃ τέμνει U | {φημὲ de) * ὅ (xal) * 

* | εὑρίσκων M 7 οὕτως ἢ ὡς MU | τοῦ 6 ἀορασίαν] ἀκρασίαν U | [xot] 

«M 9 οὔτε uiv] 7 U 11 παρειχάσαμεν 4- ἐν M 12 φαινόμενοι U 

16 ζιζανίων) ζηζανιωδῶς U 17 ἤτοι. . - ἤτοι M 18 ἀχηκοότι ἢ ἀκηχούότες 

MU 20 εἰ ἔτι Dind.] ἦτε M ἢ ἔτι U 99 (bi! <U 1..γὰ τὰ δύο <U 

23 {πένϑος u£v) * | ἐνοίκησεν U 95 τι *] τὸ MU 98 σπήλυγγας) σπηλυ- 

πᾶς, dazu Verweisungszeichen, aber. keine Verbesserung M 29 lies oixoóo- 

μεῖν Ὁ ἢ 30 ἔϑμην U | ϑάλπος M | συναγωμένων Ὁ 
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δὲ τῷ εἰσιέναι ἱματιοφύλακχές εἰσί τινες πρὸς ταῖς ϑύραις δίκην 

καμψαρίων ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιτεταγμένοι καὶ ἕκαστος εἰσιών, ἤτοι ἀνὴρ ἤτοι 
γυνή, ἐκδυόμενος ἔξω εἴσεισι γυμνὸς ὡς ἀπὸ μητρὸς ὅλῳ τῷ σώματι, 
οἵ τὲ δοχοῦντες αὐτῶν ἀρχηγοὶ καὶ διδάσκαλοι πάντες ὡς ἐκ μητρὸς 
χαϑέζονται, οἱ μὲν ἄνω οἱ δὲ κάτω ἀναμὶξ καὶ σποράδην. εἰσὶ δὲ 
πάντες παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχρατεῖς δῆϑεν λεγόμενοί τε καὶ κομπάζοντες, 

καὶ παρϑένοι, ὡς ξαυτοὺς ἀπατῶσι᾽ τάς TE ἀναγνώσεις καὶ τὰ ἄλλα 
αὐτῶν πάντα γυμνοὶ ὄντες τελοῦσιν. εἰ δὲ δόξειέ τινα, ὡς καὶ τοῦτο 

> AY , [4 

. λέγουσιν, ἐν παραπτώματι γενέσϑαι, οὐχέτε τοῦτον OUrCyovot φα- 
10 

10 

6x0v0L γὰρ αὐτὸν (sivo) τὸν ᾿Αδὰμ τὸν βεβρωκότα ἀπὸ τοῦ ξύλου 
καὶ κρίνουσιν ἐξεοῦσϑαι ὡς ἀπὸ τοῦ παραδείσου τοῦτον ἐκ τῆς αὐτῶν 

ἐχχλησίας. ἡγοῦνται γὰρ τὴν ἑαυτῶν ἐκκλησίαν εἶναι τὸν παράδει- 
Gor καὶ αὐτοὺς εἶναι τοὺς περὶ ’Adau καὶ Evav. τίνι οὖν τῷ λόγῳ 
ὑποκαίουσι τὸν oixioxov, ἵνα μὴ τὸ χρύος αὐτῶν ἐφάψηται; Adau 
γὰρ καὶ Eva οὐχ ἐν ὑποκαύστῳ οἴκῳ τὴ» δίαιταν εἶχον ott ἐν 
φλογμῷ τινι ὑπεπιέζοντο οὔτε κρύος αὐτοὺς ἐφόρτου. ἦν δὲ αὐτοῖς 

ἀὴρ καϑαρώτατος xal {μετὰ πάσης εὐχρασίας εὐτάχτως ix ϑεοῦ 
μεμετρημένος, ovre ἀπηνότητι φυχρίας τετονωμένος οὔτε ἀηδεστάτῃ 
ἐχπυρώσει καύσονος ἐπηρτημένος, διαίτῃ δὲ ἀμβροσίᾳ (εὖ) μάλα ἐκ 
ϑεοῦ πεποιημένῃ Ü τος ἐτέτακτο, | ϑυμηδίας καὶ εὐζωΐας ἐμπε- 

πλησμένος, καὶ οὔτε ῥίγει ὑπέπιπτον οὔτε χαύσωνι, ὡς ἔφην. τού- 
τῶν δὲ τοιούτων ἐπιδεομένων δήλη xao αὑτοῖς ἢ χλεύη γίνεται. 

3. Eita δὲ καὶ τὸ ἕτερον σχοπήσωμεν, πῶς ἡ πᾶσα πλάνη dıs- 
λέγχεται, ὅτε οὐ μίαν ὥραν ἐχεῖνοι γυμνοὶ ἦσαν, ἀλλὰ διηνεκῶς 
»καὶ οὐχ ἠσχύνοντος. τούτοις δὲ οὐ διὰ τὸ μὴ αἰσχύνεσϑαι ἡ yuu- 
νώσις, κἂν τε οὕτως αὐτοὶ νομίσωσιν, ἀλλ᾿ ἕνεχεν ἀχορέστου ἡδονῆς, 

, P - 5) , D ’ > ’ \ > I - 
χοραις ὀφϑαλ μῶν EuroLovong τὴν ϑέλξιν. ἀφήρηται γὰρ ἀπ αὐτῶν 9 
c 3 € 5 ’ C τ 25 > v NA - 4 
5j αἰδῶς ἡ Ev πάσαις αγίαις γραφαῖς ἐπαινουμένη. καὶ ἀληϑοῶς πεπλη- 

1 \ = 7 )} L " , 
QorcL τὸ παρὰ τῷ προφήτῃ εἰρημένον, TO »οψις πόρνης ἐγένετό 

21f Nacktheit im Gottesdienst vgl. haer. 20, 3, 7; 1282,17 dazu Weinhold z. 

Gesch. d. heidn. Ritus Abh. Berl. Akad. 1896 Heckenbach de nuditate sacra 

1911 5. 88 — 25 vgl. Gen. 3, 1 — 99 Jer. 3,3 

U 

1 τὰς ϑύρας M 4 πάντες - U | ὡς + ot M 5 χαϑέζονται ἢ] καϑε- 

ζόμενοι MU; viell. besser (yvuvoi προ)χαϑέζονται * 8 vwi Μ 10 (εἶναι) * 

11 ἐξεῶσθαι U | τοῦτον &x *| τουτέστιν MU 19 τῶν λόγων M 16 ὑπο- 

πιέζουντο (1) M 17 ἀὴρ χαϑαρώτατος — M | (μετὰ; * 

19 ἀμβρωσία MU | (si) * 90 ϑυμηδείας M 901 ἐμπεπλησμένος Corn.] 

πεποιημένος MU 99 δήλη ἢ μάλα MU 93 εἶτα δὲ] εἰ τὸ 0] M | πᾶσα] 

927 ἀπῆρται M | ἀπ ἐξ ΝΜ 58 αἰδὼ U 

18 ἀπενώτητι Μ 

e * ar 

(necc M 26 ἕνεχα U 

4 

D 506 

P 460 

5.1 

116 
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σοι, ἀπηναισχύντησας πρὸς ravrası. μετὰ δὲ τὴν ὥραν ἐκείνην 3 
ἔξω ἱματίοις ἀμφιέννυνται καὶ οὐχέτι εἰσὶν ὁ Adau. οὔτε γὰρ εὐϑὺς 
ἐκεῖνος καὶ ἡ αὐτοῦ γυνὴ ἱματίων ηὐπόρησαν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν 
φύλλα συχῆς ἑαυτοῖς ἔρραψαν, ἔπειτα δὲ χιτῶνες δερμάτινοι αὐτοῖς 
ἐδόϑησαν καὶ οὕτως μετὰ πολὺν χρόνον τῆς αὐτῶν ζωῆς ἡ παμποί- 
κίλος τοῦ ϑεοῦς« σοφία τὴν εἴδησιν αὐτοῖς ἐνέβαλε τῶν ἀμφίων. 

καὶ | κατὰ πάντα τρόπον οὗτοι χλευασϑήσονται, λέγοντες ἑαυτοὺς 4 D507 3 

gina τοὺς περὶ ̓ Αδάμ, χαταψευδόμενοι ἑαυτῶν καὶ ἅμα ἀληϑεύοντες. 
ὅτι μὲν γὰρ οὗτοι Adayı οὐχ ὑπάρχουσι, τοῦτο δῆλον ἔχ πολλῶν 5 
τεχμηρίων, oc καὶ ὑπεδείξαμεν" ὅτι δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ogsoc ἐμ- 

παίζονται, τοῦτο δῆλον διὰ τῆς παραπεποιημένης αὐτῶν σχηματουρ- 

γίας καὶ γυμνώσεως καὶ αἰσχύνης καὶ χλεύης. 
Οὐχ ἄξιον δὲ ἡμᾶς περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι τούτων τὴν ἀνατρο- 6 

πήν. οὔτε γὰρ τὸ ὅμοιον αὐτῶν ζῷον σκευῶν πολεμικῶν ἢ μεγάλων 
ὅπλων ἐπιδέεται πρὸς ἀναίρεσιν. διὰ γὰρ μικρᾶς ῥάβδου τὸ τοιοῦτον 7 
ἀφανίξεται. πολλάκις δὲ μετὰ τὸ ἀνενεχϑῆναι ἐκ τοῦ φωλεοῦ χα- 
ταλιμπάνεται μόνον καὶ ξαυτῷ διαφϑείρεται, γελώμενον xal ἐμπαι- 

ζόμενον καὶ μὴ εὐρίσκον τὴν χκαταφιγήν, a καὶ οὗτοι ἁλόντες 
αἰσχύνονται διὰ τῆς παγγελάστου χλεύης καὶ ἀσέμνου διαγωγῆς καὶ 
€ - bI - , > , 

ὑποϑέσεως τῆς ληρῳδίας. τὰς δὲ Eng διασχοπήσοντες πάλιν εὐξο)- 8 
, > , € PS - 7 o , x > 

μεϑα κύριον ἀρήγειν ἡμῖν εἰς τὴν τῶν ἀλλωῶν εὑρεσίν TE καὶ ἀνα- 
x ς A A , , 

τροπὴν xcl ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων oocnoíar. | P461 

: r T x - o^ > , EE E Κατὰ Σαμψαίων Ay, τῆς δὲ ἀκολουϑίας vy. 

3 , - - , s € »! = 
1. Σαμψαίων τινῶν Ev τῇ Περαίᾳ, περὶ ὧν ndn ἐν ταῖς ἄλλαις 1,1 

N ἊΣ NUS , 
αἱρέσεσιν ἐπεμνήσθημεν, τῶν δὴ καὶ Βλκχεσαίων καλουμένων, αἵρεσίς 

3f vgl. Gen. 3, 7 τ. 21 — 5f vgl. Evhes. 3, 10 — 24 Erklärung des Namens 

— Ἡλιακοί 8.310,17 — 94f vgl. haer. 19, 1, 10; 1 219, 5ff. haer. 20, 8, 2 u. 4; 

T.226, 22 uU. 227, GV «haer - 90, 13,72: 0E 3930, 2 

U 

1 μετὰ δὲ τὴν ὥραν ἐχείνην sc. des Gottesdienstes 2 ἕξω + {γενόμενοι ὃ * 

3 xal ἡ αὐτοῦ γυνὴ < U 4 ξαυτοῖς ἔρραψαν < U 4f χιτῶνας δερματί- 

νους, u. -- αὐτοῖς ἐδόϑησαν U ὅ οὕτως ἢ óc MU 7 οὕτοι] αὐτοὶ 10 νοη- 

τοῦ] πνευματιχοῦ Μ 11 διὰ τῆς παραπεποιημένης] παρὰ τῆς πεποιημένης Ὁ 

15 τὸ τοιοῦτον) τοῦτο U 16 πολλάκις] πολλὰ M | χε Ν 17 γελόμε- 

vov M 18 εὑρίσχων M εὑρισκόμενον U 18 τὴν χαταφυγὴν ---Ο αἰσχύνονται <U | 

οὗτοι ἢ αὐτοὶ MU 20 διασκοπήσοντες *] διασχοπήσαντες MU 21 χύριον ἀρή- 

γει»] ϑεὸν συνεργεῖν U 98 Überschrift: χατὰ Σαμψαίων τριαχοστῆ τρίτη ἢ καὶ 

vy M xarà σαμψαίων Ay 5j xai vy U | Σαμψαίων τινῶν *] Σαμψαῖοί τινες MU 
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τις ὑπάρχει ἐν τῇ Περαίᾳ οὕτω καλουμένῃ χώρᾳ πέραν τῆς ἁλυκῆς 
ἤτοι »εκρᾶς καλουμένης ϑαλάσσης, ἔν (TE) τῇ Μωαβίτιδι χώρᾳ περὶ τὸν 
χειμάρρουν ᾿ἀρνὼν καὶ ἐπέκεινα ἐν τῇ Ivovgato καὶ Naparirıdı, eG 

καὶ ἤδη μοι πολλάκις περὶ τούτων δεδήλοται. οὗτοι γὰρ αὐχοῦσι 

τὸν Ἡλξαῖον αὐτῶν εἶναι} διδάσκαλον, ἔτι δὲ καὶ εἰς δεῦρο τοῦ 
γένους αὐτοῦ ὑπαρχούσας δύο γυναῖχας, προσκυνουμένας Oc ϑεὰς 
δῆϑεν διὰ τὸ εἶναι αὐτὰς ἐκ σπέρματος sóAoymuévov. κέχρηνται δὲ 
τῇ θίβλῳ ταύτῃ. καὶ Dooctoı καὶ ᾿Ββιωναῖοι καὶ Ναζωραῖοι, oc καὶ 

ἤδη πολλάκις δἶπον. φύσει δὲ οὗτοι οἱ Σαμψαῖοι ἐξ αὐτῆς ὁρμῶνται, 
οὔτε Χριότια νοὶ ὑπάρχοντες οὐτε Ἰουδαῖοι οὔτε EAAnvss, ἀλλὰ μέσον 

ἁπλῶς ὑπάρχοντες οὐδέν εἰσι. φασὶ δὲ καὶ ἄλλο βιβλίον ἔχειν Tefal 

λεγόμενον ἀδελφοῦ τοῦ Ἠλξαί, ϑεὸν δὲ ἕνα λέγουσι καὶ δῆϑεν 
αὐτὸν σέβουσι βαπτισμοῖς Tıcı χρώμενοι" πρόσχεινται de Ἰουδαίοις 

320-3 o D, \ Ns) Q D P] 2 “ ς 
οὐχ EV ἀπαοιν. ἀπεχονται δὲ Ct δι υχῶν τί»ὲες δξ αὐτο)». υσερᾶ- . 

, - - ) JF - , 

ποϑνῃσχουσι δὲ τῶν ἐκ γένους τοῦ Πλξαΐϊ. καὶ Ev uiv τῷ χρονῷ 
, 2 , [C [4 - 

τούτῳ ἡχηχόειν ott τέϑνηκεν ἢ μία γυνὴ ἡ αρϑοῦς καλουμένη, 
^ = ’ 

ἔμεινε δὲ καὶ ἔτι νῦν Maodava, εἰ μὴ καὶ αὐτὴ τέϑνηχεν. εἴ note 
x 5 τὰν ? , , » .0à ἔξοδον εἶχον αἱ τοιαῦταί xot βαδίζουσαι, συνεπόμενοι οἱ οχλοι 

25 

αὐτῶν τὸν χοῦν τῶν ποδῶν λαμβάνοντες ἰάσεως ἕνεκεν δῆϑεν καὶ 
τὸν σίελον τῶν πτυσμάτων ὡσαύτως μεγάλως ἐμπαιζόμενοι ἐχρῶντο 
ἐν φυλακτηρίοις vs xol περιάπτοις. πᾶσα γὰρ πλάνη ἔσχε πρῶτον 
τὴν τύφλοωσιν, ἔπειτα τὴν κενοφωνίαν. καὶ οὔτε προφήτας δέχον- 
ται οἱ τοιοῦτοι οὔτε ἀποστόλους, τὰ πάντα δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ἠπάτηται. 
τετίμηται δὲ αὐτοῖς τὸ vÓcQ καὶ τοῦτο oc ϑεὸν ἡγοῦνται, σχεδὸν 
φάσκοντες εἶναι τὴν ζωὴν ἐκ τούτου. Χριστὸν δὲ ὀνόματι ὁμολο- 

4 { vgl. haer. 19, 1, Aff; 1 218, 21 — Sf vgl. haer. 19, 1, 10; 1:219, bf 

haer. 19, 5, 4; I 222, 20 1 haer. 30, 3, 2; I 336, 1ff. — 9: vgl. haer. 20, 3, 4; 

I 227, ΟΕ — 11f vgl. haer. 19, 1, 4; I 218, 5f (dort war jedoch nicht behauptet, 

daß Jexai auch ein Buch geschrieben hätte) — 12ff vgl. haer. 19, 3, 6£; I 220, 931f 

— 15ff vgl. haer. 19, 1, 11ff; I 219, 12ff. — 24 vgl. haer. 19, 3, τ; I 220, 241 — 

25f vgl. haer. 19, 3, 4; I 220, 8ff haer. 30, 8, 3ff; I 336, 4ff 

U 

2 χαλουμένης — M | (v* | τὸν] τῶν M 3 ναβίτιδι M. ναβατ- 

τίδι U 4 τούτου U  προσεχύνουν U 7 διὰ τὸ] χαὶ v0 Μ 8 καὶ Ἐβιω- 

veio. — M | Νασαραῖοι M | zeit - U 11  Ἰεξαὶ] ἰσξαὶ M τὸ U 16 ἀχη- 

xósw U | or ὅτε U | ἀμαρϑοῦς M 11 ἔτι ἡ M — U  μαρϑάνη M 

18 βαδίζειν M | συνεχόμενοι M 19 ó79sv ἕνεχεν U 24 αὐτοῖς "] — M 

x«i U 

Ó118 

6 
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32 a € , ^ > , , 4 

γοῦσι, χτίσμα αὕτον as! χαὶ ἀεί NOTE φαινόμενον. χαὶ πρῶ- 

τον μὲν πεπλάσϑαι αὐτὸν ἐν τῷ Adası, Exdveodaı δὲ αὐτὸν τὸ σῶμα 
τοῦ Adayı καὶ πάλιν ἐνδύεσϑαι, ὅτε βούλεται. | καλεῖσϑαι δὲ αὐτὸν 
Χριστὸν καὶ εἶναι τὸ ἅγιον πνεῦμα ἀδελφὴν αὐτοῦ ϑηλυχῷ σχήματι 
€ , 2 a 3 [d/ 2 A : 

ὑπάρχουσαν, ξνενήχοντα ES μιλίων TO vwoc ἕχαστον αὐτῶν ἔχον. 
Α \ - x o 

τόν τε Χριστὸν xci τὸ πνεῦμα To ayıov, καὶ τὸ πλᾶτος εἰχοσιτεσσά- 
8 s |, Cr δ᾿ 

ρῶν, καὶ πολλὰ ληρῶώδη ἕτερα *. | 
» Y * , Ian , 

2. Hó δὲ περὶ τούτων πολλάκις ἐν ἄλλαις αἱρέσεσι διηγούμενος. 
τὰς ἀνατροπὰς πεποίημαι" διὸ οὐχ ἀναγκαῖον ἡγησάμην περὶ πολλοῦ 

ποιήσασϑαι τὴν αὐτῶν κατάλυσιν τῆς ἀνατροπῆς, Oc ἤδη ἡμῶν 

ἐργασαμένων εἰς αὐτὸν τὸν ᾿Πλξαῖον εἴτ᾽ ovr Πλξαὶ xci τοὺς an 

αὐτοῦ ἐν ταῖς ἄλλαις προδεδηλωμέναις αἱρέσεσι" πᾶσι γὰρ φωρατὸς 
0 τοιοῦτος καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ αἵρεσις ὅτι πεπλάνητα. — Oc οὖν δαύ- 

ρα» ἡλιακὴν πεπαικότες ῥάβδῳ ἐλπίδος Χριστοῦ καὶ τοῦ σταυροῦ 
ἐπὶ τὰς ξξῆς ἴωμεν. ἄξιον γάρ ἔστιν © ὀνόματι ἑαυτοὺς καὶ οὗτοι 

ὠνόμασαν, τῷ αὐτῷ κχεχρῆσϑαι αἰνίγματι εἰς φράσιν τῆς αὐτῶν 

παραπεποιημένης ἐπωνυμίας. “Σαμψαῖοι γὰρ ἑρμηνεύονται ἩἩλιαχοί: 
διὸ καὶ τοῦ ζῴου ἐπεμνήσϑημεν. ταύτην γὰρ σαύραν οὕτω κικλῇ 

ὄχουσιν ἡλιακὴν οἱ ἄνϑρωποι. χείρων δὲ ἡ αἵρεσις αὕτη τῆς σαύ 

μηδὲ τὸ ἀχαριαῖον τῆς ὠφελείας αὐτῆς ἔχουσα. ἐκείνη γὰρ ἀμβ vo- 
πήσασα χρόνῳ ἀνα βλέπει διὰ ἡλιακῆς στροφάλιγγος: ἐν φωλεῷ ( &Q) 

πρὸς ἀνατολὴν προσέχοντι ἑαυτὴν προσϑλίψασα xal »ηστεύσασα 

ἀνατολήν (TE) κατανοοῦσα ἀποτίϑεται τὴν ἀμβλυοωπίαν' αὕτη λδέ 
φημι ἡ αἵρεσις ἐν ἅπασιν (τὴν) ἀφροσύνην. κέχτηται τοῦ ζῴου, Ov 

μὴν κἂν τὸ ὀλίγον τοῦ ἐπαίνου. . οὕτως οὖν καὶ αὕτη ἡ αἵρεσις, σαύρα 

ἡμῖν λεχϑεῖσα ἡλιακή, [καὶ] καταπατηϑεῖσα ὑπὸ τῆς ἀληϑείας T αὐτοῦ 

9 1f vgl. haer. 19, 4, 1f; I 221, 6ff. haer. 30, 17, 5; I 356, 15ff — I1S1f vgl. 

Physiologus c. 2; 8. 231, 2ff Lauchert (σαύρα ἡλιαχὴ) ὅταν γηράσῃ, ἐμποδίζεται τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς καὶ πηροῦται.... τί οὖν ποιεῖ τῇ ξαυτῆς χαλῇ φύσει; ζητεῖ τοῖχον βλέ- 
Aa 2) ^ \ ν > € , - , z * > P^ 

πονταὰ πρὸς ἀνατολὴν χαὶ εἰσέρχεται εἰς τὴν oaycóa τοῦ τοίχου" χαὶ ἀνατέξλλοντος 
[d 2 πον τς , > , » - Q bi > t. , E N > * Α € * , 

τοῦ ἡλίου ἀνοίγονται αὐτῆς ot ὀφθαλμοὶ ἁτενιζούσης πρὸς αὑτὸν xai vyujc γίνεται 

U | 

6 τόν τε Χριστὸν Oh.) ὅ τε Χριστὸς Μ 6 εἰχοσιτεσσάρων] x9 M {τ x 
x 

(gAvagobtoum) ἡ S τούτων *] τούτου MU 10 rjv αὐτῶν χατάλυσιν τῆς &va- 

τροπῆς) τὴν περὶ τούτων ζήτησιν τῆς ἀνατροπῆς Ü 1Π ἐργασαμένων *] εἰργασμέ- 

vov M εἰργασαμένων U | τὸν Ἠλξαῖον εἴτουν Ἠλξαὶ] ἢ ἄξιον ἤτουν ἠλξάει M 

14 πεπωχότες U 30 ἀχέραιον M | ξαιτῆς U 4521 (yàg)* 28 (ve) * | ano- 

τίϑεται τὴν ἀμβλυωπίαν <M | ἀμβλυοπίαν U - 24 (vip) *. | χέχτηνται M. 

25 χἂν] χαὶ M | οὕτως "] óc MU 26 [zai] * | t αὐτοῦ] etwa (£v τῇ ἀφρο- 

σύνῃ) αὐτῆς * 

in SER 
: γὲ n os" 

9 P402 
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, b , \ - - - 2 3 € P \ 

μενέτω, μηδὲν κατισχύουσα κατὰ τῆς τοῦ ϑεοῦ aAndelag' ἡμεῖς δὲ 
x \ » € 

ἐπὶ τὰς ἄλλας, ὡς εἴπαμεν, ἐξορμήσωμεν. | 

Κατὰ Θεοδοτιανῶν Ad, τῆς δὲ ἀκολουϑίας vo. 

1. ᾿Ανέστη πάλιν Θεόδοτός τις, ἀπόσπασμα ὑπάρχων ἐκ τῆς 
προειρημένης ἀλόγου αἱρέσεως, τῆς ἀρνουμένης τὸ κατὰ Ἰωάννην 
εὐαγγέλιον καὶ τὸν ἐν αὐτῷ (κηρυχϑένταν ἐν ἀρχῇ ovva ϑεὸν | Aoyov 
xal τὴν αὐτοῦ ᾿Αποχάλυψιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις αἱρέσεσι ταῖς 
προειρημέναις συγγενόμενός TE καὶ συνγυπάρξας xai κατὰ τὸν χρόνον 
αὐτὰς διαδεξάμενος, ἐξ οὗπερ οἱ Θεοδοτιανοὶ καλούμενοι. καὶ εἰ μὲν 
ὑπάρχϑι ἔτι ἡ αἵρεσις ἀγνοοῦμεν, τὰ δὲ εἰς ἡμᾶς ἀπὸ συγγραμμάτων 
ἐλϑόντα ἐροῦμεν. | 

Οὗτος ὁ Θεόδοτος ἀπὸ Βυζαντίου uiv ὡρμᾶτο, τῆς νυνὶ Kov- 
σταντινουπόλεως καλουμένης, σκυτεὺς τὴν τέχνην, πολυμαϑὴς δὲ τῷ 

[ € [4 Y ? 2 - -)5 ? 2 

λογῳ. οὗτος aua τισὶ πλείοσιν ὃν καιρῷ διωγμοῦ ἐνστάντος (οὐχ 
= 3 = , - 2 a - - 3 » 

οἶδα εἰπεῖν Ev ποίῳ διωγμῷ) ἀπὸ τοῦ τῆς πολεῶς ἄρχοντος συλλη- 

41f zur Darstellung des Epiph. vgl. insbes. Hippolyt refut. VII 9 u. 35 X 23; 

S. 190, 121ff 222, 1f 282, 1ff Wendland c.Noöt. c.1; 5. 45, I7 Lagarde sog. kleines 

Labyrinth bei Eusebius ἢ. e. V 28, 0; S. 502, 21f Schwartz Ps. Tertullian adv. 

omn. haer. 8 Filastrius haer. 50; S. 20, 21 ff Marx — 81 vgl. Hippolyt refut. VII 

35, 1; S. 222, 4£ Wendland ἐχ τῆς τῶν Γνωστιχῶν xci Κηρίνϑου x«i Ἠβίωνος 

σχολῆς ἀποσπάσας — 19: zu ἀπὸ Βυζαντίου vgl. Hippolyt refut. VII 35, 1; 

S. 222, 1 Wendland u. X 23,1; 8. 282, 1 Βυζάντιος Ps. Tertullian adv. omn. haer. 8 

— zu σχυτεὺς Eusebius h.e. V 28,6; S. 502,3 Schwartz Θεόδοτον τὸν σχυτέα τὸν 

ἀρχηγὸν xai πατέρα ταύτης τῆς ἀρνησιϑέου ἀποστασίας --- 111f vgl. Ps. Tertullian 

adv. omn. haer. ὃ Theodotus haereticus Byzantius, qui posteaquam Christi pro 

nomine adprehensus negavit, in Christum. blasphemare non destitit Filastrius 

haer. 50, 1f; S. 26, 21ff Marx denegator Christi dei nostrı 4n persecutione extitit 

salvatoris, qui coepit dicere docens ita: communis, inquit, homo erat ut omnes homanes 

Christus. hoc autem dicebat, ut denegationis obprobrium ab hominibus non amplius 

pateretur, cogitans quod si qui ei diceret: quare negasti Christum deum. ac domt- 

num? diceret quod hominem negavi non deum (das Geschichtchen ist wohl 

herausgesponnen aus der nach S. 319, 6ff von Theodotus angeführten Belegstelle) 

Ü 

1 περὶ ϑεοῦ ἀληϑείας U 2 εἴπομεν U 3 Überschrift χατὰ Θεοδοτιανῶν 
λὸ ἢ zei vd M in U Raum gelassen, aber vom Rubricator übersehen 6 (χη- 

ουχϑέντα) * 10 ἔτι hinter ἡ αἵρεσις U 14 οὕτως M. | πλείωσιν Μ 15 oi9 M 

| τοῦ « M | 

D510 

1,1 

P463 
2 

3 

4 
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φϑεὶς ἱμετὰ πλειόνων) x«i ἐξετασϑεὶς σὺν τοῖς ἄλλοις ὑπὲρ Χριστοῦ, 
οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ϑεοῦ δοῦλοι τὸ νῖκος ἀπενεγκάμενοι βραβείων 
ἔτυχον ἐπουρανίων ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσαντες, οὗτος δὲ Χριστὸν. 
ἀρνησάμενος καὶ παραπεσὼν τοῦ σχοποῦ τῆς ἀληϑείας ἐν παρεχβάσει 

γεγένηται, καὶ ἀπὸ αἰσχύνης πολλῆς ὑπὸ πολλῶν ὀνειδιζόμενος ἀπέ- 
ὅδρασε τῆς ἑδαυτοῦ πατρίδος xci ἀναβὰς εἰς Ῥώμην ἐκεῖσε διέτριβεν. 
ἐπιγνωσϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν ἐν Ῥώμῃ, πάλιν ἐκεῖ τῷ αὐτῷ ὀνείδει ὑπέ- 
πεσε διὰ τὸ ἐγκαλεῖσϑαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν αὐτὸν εἰδότων Evexev τῆς 
πολυμαϑίας, ὅτι ἀνὴρ “πολυμαϑὴς ὧν ἐξέπεσε τῆς ἀληϑείας. εἰς 

ξαυτοῦ δὲ δῆϑεν κακὴν ἀπολογίαν ἐπινενόηκε τουτὶ τὸ καινὸν δόγμα, 

φήσας ὅτι »ϑεὸν ἐγὼ οὐκ ἠρνησάμην, ἀλλὰ ἄνϑρωπον ἠρνησάμηνκ«. 
εἶτα ἐρωτώμενος »ποῖον ἄνϑρωπονς ἀπεχρίνατο uu. » Χριστὸν 
ἡρνησάμην ἀνϑρωώπονκ. 

Evrsvdev οὕτως ξαυτῷ | ἐδογμά τισε δόγμα καὶ οἱ an αὐτοῦ 
συσταϑέντες Θεοδοτιανοί, ψιλὸν ἄνϑρωπον φάσκοντες εἶναι τὸν 

Χριστὸν καὶ ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς γεγεννήσϑαι. εἶτα εἰς καχὴν ἑαυτοῦ 
ἀπολογίαν ὅσαπερ χρήσιμα εὗρεν (οὐχ ἁγνῶς οἰόμενος, ἀλλὰ προ- 

φάσει τῆς αὐτοῦ παρεχτροπῆς ταῦτα ἑαυτῷ ἐπισωρεύω») συνήγαγεν, 
»0tL, φησίν, ὃ “Χριστὸς ἔφη" νῦν δέ με ζητεῖτε ἀποχτεῖναι ἄνθρωπον, ὃς 

an ἀλήϑειαν ὑμῖν “λελάληχας. ὁρᾷς, φησίν, ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν. 
2, ἀλλ᾽ οὐχ ἔγνω 0 τάλας ὅτι ἐν ταὐτῷ ὁ κύριος λέγει "τὴν ἀλή- 

ϑειαν, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός uov«. πατέρα δὲ ἑαυτοῦ λέγει 

165 zu ψιλὸν ἄνϑρωπον vgl. Hippolyt refut. VII 35, 2; 8. 222, 58 Wendland 

τὸν μὲν Ἰησοῦν εἶναι dvOgwomov Χ 28; S. 282, 4 εἶναι δὲ τὸν Xoioróv χοινὸν 

ἄνθρωπον πᾶσιν Eusebius h.e. V 28, 6; S. 502,5 πρῶτον εἰπόντα ψιλὸν ἄνϑρω- 

πον τὸν Δριστόν Ps. Tertullian adv. omm. haer. 8 Christum hominem tantum- 

modo — zu ἔχ σπέρματος ἀνδρός: anders Hippolyt refut. VII 35, 2; S. 222, 6 

Wendland x παρϑένου γεγενημένον X 23,1; S. 982, bf ὅτι xarà βουλὴν ϑεοῦ 

γεγένηται EX παρϑένου, ἐπισχιάσαντος τοῦ ἁγίου πνεύματος, οὐκ ἐν παρϑένῳ σαρχω- 

ϑέντα u. Epiph. selbst unten c. 3,5; 8. 320, 12} — 16ff vgl. Filastrius haer. 50,3; 

S. 26, 27ff Marx (schöpft aus Epiph.) éste utuntur capitulis seripturarum quae de 

Christo veluti de homine edocent; quae autem. ut de deo dicunt, ea vero non accipi- 

unt, legentes et nullo modo intelligentes — 19 Joh. S, 40 — 21f Joh. 8, 40 

U 

1 [usra (ἀπὸ M) πλειόνων] * | ὑπὲρ] περὶ * 6 τὴν ξαυτοῦ πατρίδα M. 

7 ἐπιγνωσϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν] ὑπό τινος δὲ ἐπιγνωσϑεὶς τῶν U | x«l πάλιν καὶ 

ἔχει U (f ὑποπίπτει U 8 ἐχχαλεῖσϑαι U 9 ὧν ἢ πῶς MU 9f εἰς 

ἑαυτὸν M 10 δὲ] ve? * 16 γεγενῆσθαι U | αὐτοῦ M 18 ἑαυτοῦ U 

21 χύριος] Χριστὸς U 22 πατέρα] παρὰ M | ξαντοῦ] σαυτοῦ M 
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M KT. 2 M » M M > , P EL 2 
tov HEOV’ οὐ γὰρ ἀνϑρῶπον. εἰ γὰρ παρὰ ἀνϑρώπου cxQxotv, οὐχ 9 

ἐχαυχᾶτο τῇ μαρτυρίᾳ τῆς ἀληϑείας, λέγων παρὰ ἀνϑρώπων τὴν 

ἀλήϑειαν ἀκηκοέναι" ἀλλ᾽ ἵνα σημάνῃ ϑεὸν αὐτὸν ὄντα dx πατρὸς 
ἄνωϑεν γεγεννημένον, ἄνϑρωπον δὲ di ἡμᾶς γενόμενον καὶ ἐν σαρχὶ 
ἀποχτανϑέντα, ἐν ϑεότητι δὲ ἀεὶ ζῶντα. 

Εἶτά φησι μηδὲ ἁμαρτίαν πεποιηκέναι ἀρνησάμενον τὸν Χριστόν, 
γαὐτοῦ, φησί, τοῦ Χριστοῦ εἰπόντος᾽ πᾶσα βλασφημία ἀφεῦ'ήσεται τοῖς 

ἀνϑρώποιςε, Aal »ὃ λέγων λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀφεϑύήσεται 
αὐτῷ τῷ δὲ βλασφημοῦντι εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα, οὖκ ἀφεϑήσεται αὖ- 

τῷς. καὶ ἀγνοεῖ ὁ ἐλεεινὸς ἄνϑρωπος ὅτι, βουλόμενος ὁ κύριος 
προαὐφαλίσασϑαι τὴν σωτηρίαν τῶν ποτὲ αὐτὸν βλασφημησάντων 

καὶ ἐπαναχαμπτόντων εἰς μετάνοιαν, ipa μὴ ὁρίσῃ αὐτοῖς καταδίκην, 
τὸν λόγον προϑεσπίζει, di ὑπερβολὴν πρᾳότητος xoi φιλανϑρωπίας 

x \ x P ? , b 

xal διὰ τὸ εἰδέναι αὐτὸν μέλλοντας τινας ἐπανίστασϑαι καὶ βλασφη- 
2. 1 C0 - 9 ? 7 DEN € , \ \ 

μεῖν τὸ ayıov πνεῦμα καὶ Ev ταξει δούλου αὐτὸ ορίξεσϑαι χαὶ χτιστὸν 
N 2 , - = = 2 5 

καὶ ἀλλοτριον τὴς TOU ϑεοῦυ οὐσίας. διὸ ἐπασφαλιζόμενός φησιν 20 6 

δὲ βλασφημῶν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχ | ἀφεϑήσεται αὐτῷ, οὔτε 
ἐνταῦϑα οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνις, οὐκ ἐπαινῶν τοὺς βλασφη- 

μοῦντας αὐτόν, ἀλλὰ τὴν αὐτοῦ πρόγνωσιν xoi τὴν αὐτοῦ φιλαν- 
- 90 ϑροωπίαν δεικνύς, προασφαλιζομένην τὴν σωτηρίαν τῶν ἀπὸ βλασφη- 

μίας αὐτοῦ μετανοούντων. αὐτὸς γὰρ πάλιν φησίν »Ὁ ἀρνησάμενός. 
με ἐμπροσϑεν τῶν ἀνϑρώπων ἀρνηϑήσεται ἐνώπιον τοῦ πατρός μους, 

καὶ πάλιν »ἀρνήσομαι aOrOv«, καὶ πάλιν »0 ὁμολογῶν ἐν ἐμοί, ὁμο- 
’ EN - 

λογήσω αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ πατρός uov«. 
x [4 * € > ὟΝ , 1 c [2 1 b] - 

9. Καὶ παλιν δὲ ὁ αὐτὸς Θεόδοτος φησι" »χαὶ ὃ νόμος περὶ αὐτοῦ 
ἔφη" προφήτην Ex τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ἐγερεῖ ὑμῖν χύριος ὡς ἐμέ᾽ αὐτοῦ 

ἀκούσατε. Μωυσῆς δὲ ἄνθρωπος Y^ 6 οὖν Eu ϑεοῦ ἐγειρόμενος Χριστὸς 

τ 1 Matth. 12,31£ — 16ff Matth. 12,32 — 21 Luk. 12,9 — 23 Matth. 10, 88 

— Matth. 10, 32 — 25 Deut. 18,15 — 27 zu Χριστὸς vgl. Hippolyt refut. VII 

35, 2; S. 222, 8ff Wendland ὕστερον ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος ἐπὶ τῷ Ἰορδάνῃ κεχω- 

ρηκέναι τὸν Χριστὸν ἄνωϑεν χκατεληλυϑότα ἐν εἶδει περιστερᾶς, ὅϑεν οὐ πρότερον 

τὰς δυνάμεις ἐν αὐτῷ ἐνηργηκέναι ἢ ὅτε χατελϑὸν ἀνεδείχϑη ἐν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, 

ὃ εἶναι τὸν Χριστὸν προσαγορεύει. ϑεὸν δὲ οὐδέποτε τοῦτον γεγονέναι αὐτὸν 9é- 

λουσιν ἐπὶ τῇ 209000 τοῦ πνεύματος X 23, 2; S. 282, 6ff 

U 

1zov <U 4 ἄνϑρωπον-- γενόμενον — M | ἐν σαρχὶ <U 5 <U 

11 aoparioaogeı U | vor τῶν -- τὴν Μ 18 δι] δ᾽ M 17f οὔτε ... οὔτε] 

ovós() ... οὔδε M. 20 δείχνυσι Ὁ | τῶν <U 21 αὐτοῦ] αὐτοὺς 96 ὑμῖν 

31 

S] 27 ἀχούσετε U | ἦν ἄνθρωπος U | οὖν ἢ δὲ MU | £x] ὑπὸ Jül.. 
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οὗτος, φησίν, ἦν, ἀλλὰ Avdpwrog, ἐπειδὴ ἐξ αὐτῶν ἦν, | ὡς xal 6 Μωυ- 6124 
σῆς ἄνθρωπος ἦνς. xci οὐχ οἷδεν ἐν ἑαυτῷ ὁ ἐν παραπτώματι 
γεγονὼς Θεόδοτος πῶς πάλιν ἑκάστη λέξις ἔχει τὴν ξαυτῆς ἀσφά- 
λειαν᾽ τε μὲν γὰρ ἐξ ἀδελφῶν αὐτὸν ἤγειρεν ὁ κύριος, διὰ τὸ ἐκ 
Μαρίας αὐτὸν γεγεννῆσϑαι, og λέγει »ióoo ἢ παρ]ϑένος ἐν γαστρὶ 
ἕξει, xai τέξεται viov«' xal παρϑένος μένουσα »ἐν γαστρὶ ἕξεις (οὐκ 
ἐκ σπέρματος ἀνδρός), »καὶ τέξεται viov« (δῆλον ἐν σαρκὶ τὸ γέννημα 
(t0) ἀπὸ παρϑένου γεννώμενον»), ἀλλά »καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

’EuuavovnA, 0 ἑρμηνεύεται ϑεὸς μ8ϑ᾽ ἡμῶνς«. ἐστιν γὰρ ϑεὸς καὶ 

ἄνϑρωπος" ϑεὸς μὲν ἀπὸ πατρὸς γεγεννημένος ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως, 

ἄνϑρωπος δὲ ἀπὸ Μαρίας διὰ τὴν ἔνσαρχον παρουσίαν. 
Eita φησι »χαὶ αὐτὸ τὸ εὐαγγέλιον ἔφη τῇ Μαρίᾳ᾽ πνεῦμα χυρίου 

ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, χαὶ οὖκ εἶπε" πνεῦμα χυρίου γενήσεται Ey σοίς. 
διὸ 2x πανταχόϑεν φιλονεικῶν ὁ ἀνόητος ἄνϑρωπος ἐχπίπτει τῆς 
ἀληϑείας. ἀσφαλιζομένη γὰρ ἢ γραφὴ πανταχόϑεν τὴν ἡμετέραν 
ζωήν, ἵνα τὴν τριάδα δείξῃ πάντῃ ve καὶ ἐν | παντὶ εἴδει συνοῦσαν 
ἑαυτῇ καὶ συνεργοῦσαν, ἵνα μή τινες εἴπωσιν Og καὶ πολλοὶ προ- 
φασίζονται ἑαυτοῖς κακά, ἀλλοτριοῦντες τὸ ἅγιον πνεῦμα τοῦ Χρι- 
στοῦ καὶ (τοῦ) πατρός, τούτου ἕνεχεν O ἄγγελος λέγει τῇ Μαριάμ 
»πνεῦμα κυρίου ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ ἐπισχιάσει σοι δύναμις ὑψί- 
στους, εἶτα μετέπειτα »διὸ xal τὸ γεννώμενον ἅγιον κληϑήσεται υἱὸς 
ϑεοῦς. χαὶ οὐχ εἶπε μόνον »τὸ γεννώμενον«, ἀλλά »διὸ καὶ τὸ γεν- 
νώμενονς, ἵνα δείξῃ (τὸν) ἄνωϑεν ϑεὸν A0Yov καὶ ἐν μήτρᾳ γενό- 
μενον καὶ εἰς ἑαυτὸν ἀναπλασάμενον τὴν ἑαυτοῦ ἐνανθρώπησιν [xci] 
χατὰ τὴν ἑαυτοῦ εὐδοκίαν" καὶ die ἣν ὠχονόμησεν ξαυτοῦ ἐνανϑρώό- 

9 Jes. 7, 14. — 19 vgl. Hippolyt refut. X 23, 1; S. 282, 4ff Wendland ἐν 

δὲ τούτῳ διαφέρειν ὅτι χατὰ βουλὴν ϑεοῦ γεγένηται ἐκ παρϑένου ἐπισχιάσαντος 

τοῦ ἁγίου πνεύματος, οὐκ ἐν τῇ. παρϑένῳ σαρχωθϑέντα — 12 Luk. 1, 35 -- 

20 Luk. 1, 35 

U 

1 φησὶν vor Χριστὸς U- | ἢν) οὐχ ἣν ϑεός U (Χριστὸς ist aber Prädikat) 

3 ἐν ξαυτῷ] ξαῦτὸν M 4 αὐτὸν] αὐτῶν M | 0 —U ἢ xai «M | δῆλον + 

ὁ M; lies ou?* | σαρχὲ + (συνελήφϑηλ ἢ 8 (v0) * 9 xci < U 

10 ϑεὸς uiv < U | πατρὸς + uiv U | γεννηϑεὶς U 11 vor ἄνϑρωπος + 

ὡς M 17 τινες + {χτιστὸν τὸ πνεῦμα} * 18 vor χαχὰ + εἰς M 

181 Χριστοῦ] vtov? * 19 (roi) * | πατρός] σωτῆρος M μαρία M 

30 χυρίου] ἅγιον U 30} δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι U 21 εἶτα μετέπειτα 

«-ὖῦ | γεννώμενον + ἐκ σοῦ U 98 {τὸν *. 24 xai εἰς ἑαυτὸν ἀναπλασάμενον)] 

κατὰ U 94. ὃς. 321,1 [xai] χατὰ τὴν --- ἐνανϑρώπησιν — M 34 [xoi] * 

2 

ὃ 

P465 

-] 
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Panarion haer. 54, 3, 1 — 4, 5 (Theodotianer) 221 

aor εἰς ἡμῶν σωτηρίαν προστίϑησι »διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον 
κληϑήσεται υἱὸς ϑεοῦς. εἰ γὰρ εἰπϑ P PEU ἅγιον εἰσελεύσεται εἰς 

σές, οὐχέτι υἱὸν ϑεοῦ ἦν ἡγεῖσϑαι ἐν σαρκὶ παραγεγονότα, ἀλλὰ 

πνεῦμα ἅγιον ἐν σαρχὶ παραγεγονέναι. ὅτι δὲ ἄνωϑέν ἐστιν ἐλϑὼν 

7 “όγος, ὁ Ἰωάννης σαφηνίσας τὴν τοῦ ἀγγέλου εὐαγγελικὴν φωνὴν 
λέγει »ἐν ἀρχῇ jv ὃ Aoyos, xal ὁ Aoyos nv πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ ϑεὸς 
ἢν ὁ “όγος. πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ 

Eve, εἶτα μετὰ ταῦτα »καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετος«᾽ καὶ οὐχ εἶπε »τὸ 
πνεῦμα σὰρξ &yévevo«, οὐδὲ εἶπε »Χριστὸς ἄνϑρωπος ἐγεννήϑης. 
πάντῃ γὰρ ἀσφαλιζομένη ἡ ϑεία γραφὴ ϑεὸν καὶ ἄνϑρωπον αὐτὸν 
ἐπίσταται" ϑεὸν ἀπὸ ϑεοῦ ἄνωϑεν ἥκοντα, ἄνϑρωπον δὲ ἀπὸ Π͵αρίας 
ἄνευ σπέρματος ἀνδρὸς γεγεννημένον. τῶν δύο | τούτων ἀληϑινῶν 
ὁ ἐχτὸς βαίνων οὐχ ὑπάρχει τῆς ἀληϑείας. 

4. Προφασίζεται πάλιν ὁ τάλας Θεόδοτος λέγων »ὅτι nal ὃ Te- 

ρεμίας περὶ αὐτοῦ ἔφη ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν, xal τίς γνώσεται αὐτόν; « 
καὶ | οὐκ oiósv (0) ἑαυτὸν τῆς ἀληϑείας ἀποξενώσας ὅτι, ὡς ἔφην, 
ἑχάστη λέξις ἔχει τὴν ἑαυτῆς δύναμιν τῆς ἑρμηνείας. 0 γὰρ ἄνϑρο- 

πος ὧν πάντως ὑπὸ πολλῶν γινώσχεται τῶν αὐτὸν γινωσχόντων᾽ 
φημὶ δὲ πατρὸς καὶ μητρός, ἀδελφῶν τε καὶ | συγγενῶν, συσχήνων 
τε καὶ γειτόνων, πολιτῶν TE καὶ οἰκετῶν. ἐνταῦϑα δὲ ἡ γραφὴ τὸ 
ϑαυμαστὸν διηγουμένη τῆς ὕλης αὐτοῦ πραγματείας ἄνϑρωπον μὲν 
ἔφη διὰ τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν, τῷ δέ »τίς γνώσεται αὐτόνγ« 
ἐσήμανε περὶ τῆς αὐτοῦ ϑεότητος τῆς ἀκαταλήπτου. ἐπειδὴ γάρ 
»οὐδεὶς οἶδε τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατὴρ καὶ τὸν πατέρα οὐδεὶς οἶδεν εἰ 
μὴ ὁ υἱὸς καὶ © ἐὰν ἀποχαλύψῃς, οὐδεὶς οὖν γνώσεται αὐτόν, ἐὰν 
μὴ (αὐτὸς) αὐτῷ ἀποκαλύψῃ. “ἀποχαλύπτει δὲ διὰ ἁγίου “πνεύματος 
τοῖς αὐτοῦ δούλοις τὴν αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ αὐτοῦ πατρὸς ϑεότητα 
xai δόξαν καὶ τὴν αὐτοῦ ζωὴν αἰώνιον τὴν μέλλουσαν καὶ τὰ αὐτοῦ 
μυστήρια xci διδασχαλίαν καὶ τὴν αὐτοῦ di ἡμᾶς ἔνσαρχον ἀληϑῆ 
παρουσίαν, ὅτι ϑεὸς ἄνωϑεν καὶ ἄνϑρωπος ἀπὸ Μαρίας. 

6 Joh. 1,1. 8 — 8 Joh. 1, 14 — 14f vgl. Ancoratus c. 32, 3ff; 141, 101 -- 

14 Jer. 17, 9 — 24 Matth. 11, 27 

U 

9f ἐπελεύσεται ἐπὶ oé M 4 Ovi] ἔτι M 4f ὁ λόγος ἐλϑὼνΝ 5 0? —U 

19 τῶν + δὲ M 14 0? — M 1 ἐστιν — M | αὐτόν] αὐτοῦ 106 Kö) * 

17 τῆς ἑαυτῆς δυνάμεως τὴν ἑρμηνείαν Ὁ 117 ἄνϑρωπος + (ψιλὸς) ὃ *.— 22 τῷ] 

τὸ U | óé« τίς *] τίς de MU 25 9] 0 U 26 (αὐτὸς * | δ M 
Epiphanius II. ΟἽ 

10 

11 

12 

P466 

4,1 

2 0196 
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399 Epiphanius 

5. Εἶτα ὁ αὐτός qot πάλιν Θεόδοτος ὅτι »xal Ἤσαΐας περὶ 

αὐτοῦ ἔφη ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτως εἰπών ὅτι ἄνθρωπος εἰδὼς φέρειν 
μαλαχίαν" χαὶ εἴδομεν αὐτὸν Ev nANYT χαὶ ἐν καχώσει wal ἠτιμάσϑη χαὶ 
odr ἐλογίσϑη.κ. ἀλλὰ οὐκ οἶδε πῶς πάλιν ἐλέγχεται ὁ κτηνώδης. 
ὃν αὐταῖς γὰρ ταῖς λέξεσιν ᾿Ησαΐας οὕτως εἶπεν »oc πρόβατον ἐπὶ 

σφαγὴν ἤχϑη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ χείραντος αὐτὸν ἄφωνος" 
οὕτως 00x ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ" ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις 
αὐτοῦ ἤρϑη«. εἶτά φησιν »τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται, ὅτι 
αἴρεται ἀπὸ ἀνθρώπων ἡ ζωὴ αὐτοῦς, καὶ οὐκ εἶπεν »αἴρεται ἡ ζωὴ 
(ἀπ᾿ αὐτοῦς, ἀλλά "ἀπὸ ἀνϑρώπωνκ. ἀεὶ γὰρ ὁ Aoyoc ζῶν ἐστι» 
ὑπάρχων τε xal τὸ ζῇν ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἔχων xci ζωὴν τοῖς αὐτὸν ἦγα- 
πηχόσι διδούς" ἐξ ἀνθρώπων μὲν ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἤρϑη, κα ἀφ᾽ ξαυτοῦ 

ζωὴ ὦν. »ζῶν γὰρ ὁ Aóyoc« καὶ πᾶσι ζωὴν παρέχων τοῖς ἐπ᾿ αὐτὸν 
ἐλπίσασιν ἐν ἀληϑείᾳ. καὶ TO »τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; « 
x. εἰ ἦν ἄνϑρωπος ψιλὸς ἀπὸ Μαρίας | γεγεννημένος, εὐδιήγητος ἄρα 
nv ἡ | αὐτοῦ γέννησις. ἐπειδὴ δέ ἐστι πρὸ τοῦ Δαυὶδ (xoi) πρὸ τοῦ 
“Αβραάμ, — » Ao ccu γὰρ 0 πατὴρ ὑμῶν, φησίν, ἐπεϑύμησεν ἰδεῖν τὴν 
ἡμέραν μου, καὶ εἶδε xal ἐχάρηκ«" εἶτα αὐτῶν ϑαιμαζόντων καὶ λε- 
γόντων »πεντήκοντα ἔτη οὕπω ἔχεις, καὶ τὸν ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; ; 
ἐλέγχων Θεόδοτον χαὶ τοὺς ἀπίστους καὶ ἐπαρνησιϑέους Ἰουδαίους 

£g "ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πρὸ ““βραὰμ ἐγώ εἰμι" nv “γὰρ πρὸ 

“βραὰμ ἀληϑῶς χαὶ πρὸ Nos καὶ πρὸ Adau καὶ πρὸ τοῦ χόσμου 

καὶ πρὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ πρὸ τοῦ χρόνου τοῦ κόσμου καὶ πρὸ πάντων 
τῶν χτιοσμάτων, ἄχρονος ὧν, --- διὸ καὶ ἄφραστος καταγγέλλεται 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος διὰ] Ἡσαΐου ὅτι »τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς Ó 
διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἐκ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦς. 

Ara φησιν, »εἶπαν οἱ ἀπόστολοι ἄνδρα ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς 
σημείοις καὶ τέρασι, xal οὖκ εἶπαν ϑεὸν ἀποδεδειγμένον«. ἐλέγχῃ δὲ 
πάλιν, Θεόδοτε, ὅτι πάλιν οἱ αὐτοὶ ἀπόστολοι ἐν ταῖς αὐταῖς Πρά- 

9 Jes. 58, 8 — ὅ Jes. 53, 7. 88. — 8 Jes. 53, 8b. — 13 Hebr. 4, 12 — 

17 Joh. 8, 56 (eingemischt Matth. 13, 17) — 19 Joh. 8,57 — 921 Joh.8,58 — 

25 Jes. 53, 8b — 27 Act. 2, 22 

U 

1 πάλιν φησὶ Πὀὀ | φασὶ M 9 φησὶν M |  στι τὺ 4 ἀλλα 

5 αὐταῖς] ταύταις M | Ἡσαΐου M 9 ἀπὸ + τῆς γῆς τῶν U 9f χαὶ οὐχ--- 

αὐτοῦ - M 10 (en) * | τὸ - Ὁ 1lre «—U ] op) U REESE 

(ζῇ δὲ ὡς ϑεός) * 18 yàg 0 <M 15 * etwa (ἀδύνατον πληροῦσθαι εἰς ἄν- 

9oonov) * 16 (xal) * 17 φησὶν hinter μου (Ζ. 15) M 98} zal πρὸ πάντων 

τῶν χτισμάτων *] πρὸ παντὸς xol τῶν χτισμάτων MU 24 ἄχρονος ov διὸ zai] διὸ 

(yooroc ὧν καὶ U | ἀφράστως M 27 εἶπον U 29 οἱ αὐτοῦ U | αὐταῖς ταῖς U 
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Panarion haer. 54, 5, 1—6, 5 (Theodotianer) OV. 

ξεσιν ἔφησαν, ὡς 6 μακάριος Στέφανός φησιν »ióoo ὁρῶ τὸν οὐρα- 
νὸν ἀνεῳγμένον καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ 
ϑεοῦς«. 

6. Πάλιν δὲ προφασίζεται λέγων ὅτι νἔφη περὶ αὐτοῦ ὁ ἀπόστο- 
λος ὅτι μεσίτης ϑεοῦ xal ἀνθρώπων, ἄνϑρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, καὶ 
οὐχ. οἷδε πῶς πάλιν καϑ' Eavrov ἐπεγείρει. 0 γὰρ εἰπών »μεσίτης 

ϑεοῦ καὶ ἀνθρώπων, (ἄνϑρωπος) Χριστὸς ᾿Ιησοῦς« αὐτὸς ἐσαφήνισε 

λέγων »προορισϑέντος υἱοῦ ϑεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης 
ἐξ ἀναστάσεως γ»εχρῶν, τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦς, καὶ πάλιν 
»γενόμενος àx γυναικός, γενόμενος ὑπὸ νόμον. τούτων δὲ ποιού- 
μενος τῶν λέξεων τὴν ἀσφάλειάν qot »εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι ϑεοὶ 

πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, ἡμῖν δὲ εἷς ϑεός, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ εἷς 

κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δὲ οὗ τὰ πάντα «καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν)«. | εἶ 

δέ de οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν«, οὐχ ἄρα ψιλὸς ἄνϑρωπος 

εἴη ὁ μονογενής, ἀπὸ Μαρίας (ὧν) καὶ δεῦρο, odd ἀπὸ σπέρματος ἀνδρός. 
ἐπεὶ πῶς τὰ πάντα di αὐτοῦ ἠδύνατο εἶναι, τὰ πρὸ αὐτοῦ γενόμενα 
xarà τὸν σοῦ λόγον, εἰ ψιλὸς 5v ἄνϑρωπος; ἢ πῶς εἴη εἰς αὐτὸν 

τὰ πάντα τὰ πρὸ αὐτοῦ ἐπιγνωσϑέντα καὶ γενόμενα; καὶ ἐκ παντα- 
χόϑεν ἐξέπεσεν ἡ τούτου ληρφόία. | 

Ἔν αὐτῷ δὲ τῷ διαλόγῳ Gua τήν τε περὶ αὐτοῦ γνῶσιν εἰπὸν- 
τὲς xal τὴν ἀνατροπὴν xac! ἑχάστην λέξιν, ὑπερβησόμεϑα κατὰ τὸ 

ἔϑος τῆς ἀχολουϑίας, ὥσπερ τι μέρος ἑρπετοῦ ἔτι σχαρίζοντος τῇ 
τῆς ἀληϑείας ἐλπίδι καὶ πίστει πεπαικότες καὶ ἀνελόντες, tag (Te) 
ξξής διασχοπήσωμεν καὶ περιβλέπεσϑαι τὰς ϑηριωδεστάτας αἱρέσεις 
σπεύσωμεν. 

1 Act. 7, 50 --- 4 I Tim. 2,5 — 8 Róm. 1,4 — 10 Gal. 4, --- 11 I Kor. 8, 5f 

2 ἑστῶτα <M | ἐν des U 5 μεσίτην M. | dvOgenoc <U 7 {ἄνϑρω- 

nos) * 9 Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ xvgiov ἡμῶν U 10 ἐχ γυναιχός, γενόμενος < U 

18 (xai ἡμεῖς εἰς αὐτόν) * 18: εἰ δὲ δι’ οὗ τὰ πάντα] xol di ὃν τὰ πάντα M 

Ia (009° |. ovte U 16 τὰ πάντα di αὐτοῦ] di αὐτοῦ τὰ πάντα U | 

τοῦ 17 εἰς αὐτὸν Ἢ δι αὐτοῦ MU 18702 = UI 20 περὶ 

αὐτοῦ + (εἰς ἡμεῖς ἐλθοῦσαν» * 22 σχαλίζοντος M | σχαρίζοντος + 

(χαταλιπόντες» Ὁ * 23 memeiuxótec] πεποιηχότες M | τὰς -“Μ | (re) ἢ 

24 περιβλέπτεσϑαι M 25 Unterschrift χατὰ Θεοδοτιανῶν λὸ ἢ καὶ vd M 

apes 

à 

4 D516 
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294 Epiphanius 

Κατὰ Μελχισεδεχιανῶν 28, τῆς δὲ ἀκολουϑίας γε. 
* , - > 

1. Μελχισεδεκιανοὺυς παλιν ἕτεροι ἑαυτοὺς καλοῦσιν, ἀποσπασϑέν- 1,1 
2 A] -ὠ - € 

τες τάχα ἀπὸ τῶν Θεοδοτιανῶν καλουμένων. οὗτοι τὸν Μελχισεδὲκ 2 
ἘΣ = , , , \ ς 

τὸν ἐν ταῖς γραφαῖς λεγόμενον δοξάζουσι, μεγάλην τινὰ δύναμιν ἡγού- 
- 3 DEN » > = Ξ PR 

5 μενοι. εἶναι δὲ αὐτὸν avo Ev ἀκατονομάστοις τόποις καὶ (ἀληϑ)ῶς εἶναι | ὃ 130 
-- > [2 ’ 2 x ’ - - - 

τοῦτον οὐ μονον δυναμίν τινα, ἀλλὰ xci μειζότερον τοῦ Χριστοῦ τῇ 
[d -ν , ’ b! \ € - ς - 2 , 

ἑαυτῶν πλανῃ φασχοῦσι. Χριστὸν δὲ ἡγοῦνται ἁπλῶς ἐληλυϑοτα 8 

καὶ χαταξιωϑέντα τῆς ἐχείνου τάξεως, δῆϑεν ἐκ τοῦ ῥητοῦ τοῦ 
5 N = 3 i εἰρημένου »σὺ εἰ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μεελχισεδέχ«" 

10 ς 51 > , , c ὃ , - MzA δέ > \ 4 3 

ως EIVAL QUTOP, PNOLD, υποοόεξότερον του /MEAyLOEOEX. εἰ um γὰρ ἣν 
& A > N. A 

ἐν δευτέρᾳ vu εἰσαγωγῇ κείμενος, ovx ἂν τῆς ἐχείνου τάξεως ἐπε- 
δέετο. περὶ αὐτοῦ δὲ | τοῦ Μελχισεδέκ φασιν ὅτι »ἀμήτωρ, ἀπάτωρ, 4 D517 - 
&yeveaAoynvoc« (ἐγένετο), ἐκ τῆς πρὸς Ἑβραίους τοῦ ἁγίου Παύλου | 

-- c , \ = \ , 
ἐπιστολῆς παριστᾶν DovAousvot. πλάττουσι δὲ ἑαυτοῖς καὶ βίβλους 5 

2 - 

15 ἐπιπλάστους, ἑαυτοὺς ἀπατῶντες. 

2f zur Darstellung des Epiph. vgl. insbes. (Eusebius ἢ. e. V 28, 88, S. 502, 

14ff Schwartz) Hippolyt refut. VII 36; S. 222, 14ff Wendland Ps. Tertullian adv. 

omn. haer. 8  Filastrius haer. 52; S. 27, 201f Marx, auch Hieronymus ep. {9 

Photius bibl. 200 u. Panarion haer. 67, 7 — 3ff vg]. Hippolyt refut. VII 36; 

S. 222, 15ff Wendland δύναμίν τινα τὸν Π͵ελχισεδὲχ εἶναι μεγίστην χαὶ τοῦτον 

εἶναι μείζονα τοῦ Χριστοῦ οὗ xat εἰχόνα φάσχουσι τὸν Χριστὸν τυγχάνειν Ps. 

Tertullian adv. omn. haer. ὃ hune (sc. Christum) znferiorem esse quam  Melchi- 

sedech eo quod dictum sit de Christo: tw es sacerdos in acternum secundum. ordi- 

nem Melchisedech. nam dllum. Melchisedech praecipuae gratiae caelestem. esse vir- 

tutem eo quod agat Christus pro hominibus deprecator et advocatus eorum. factus; 

Melchisedech facere pro caelestibus angelis atque virtutibus. nam esse allum usque 

adeo Christo meliorem, ut ἀπάτωρ sit, ἀμήτωρ sit, ἀγενεαλόγητος sit, cuius neque 

initium. neque finis comprehensus sit aut comprehendi possit — Filastrius haer. 52; 

S. 27, 20f (übersetzt Epiph.) — 9 Psal. 109, 4 Hebr. 5, 6 — 12 f Hebr. 7, 3 

M U 3—412 kurzer, freier Auszug bei Cramer Cat. in ep. ad Hebr. 555, 33ff 

1 Überschrift: χατὰ Μελχισεδεκιανῶν As ἢ καὶ ve M, in U fehlt eine Über- 

schrift, erst eine spätere Hand setzt die Beschreibung der Anakephalaiosis II 212, 25 ff 

(μελχισεδεχιανοὶ ot τὸν μελχισεδὲκ γεραίροντες--- καὶ λέγειν τετολμηχότες) in die 

Lücke 4 δύναμιν + (αὐτὸν ὃ * 5 ἀχατωνομάστοις M | (ἀληϑ)ῶς ἢ ὡς MU 

7 δὲ ἡγοῦνται] διηγοῦνται M | ἐληλυϑῶτα M. 9 εἶς Ν 10 φησὶν αὐτὸν U 

11 ἀγωγῆ U 19 ἀπάτορ, ἀμήτορ M 13 (ἐγένετο) * | ἁγίου — U 

14 παριστᾶν + (τοῦτο ἡ * 15 ἐπιπλάστως M 
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Panarion haer. 55, 1, 1—2, 1 (Melchisedekianer) 32 Q 

ES αὐτῶν δὲ τῶν ῥητῶν ἡ αὐτῶν ἀνατροπὴ γίνεται. ὡς γὰρ 
λέγει περὶ τοῦ χυρίου ὁ Δαυὶδ προφητεύων, κατὰ τὴν τάξιν MeAyc- 
σεδὲκ ἱερέα αὐτὸν καϑίστασϑαι, ἐν ταὐτῷ ἔσεσϑαι τὸν Χριστὸν ἱερέα 
διηγεῖται ἡ ϑεία γραφή. εὐρίσκεται δὲ εὐθὺς λέγων * »ἀφομοιού- 
μενος τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές«. εἰ δὲ ἀφο- 
μοιοῦται τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ, οὐκ ἴσος τυγχάνει τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ. 
πῶς γὰρ δύναται τὸ δοῦλον εἶναι ἴσον τῷ δεσπότῃ; ὁ μὲν γὰρ Mer- 
χισεδὲκ ἄνϑρωπος ἦν, τὸ δέ »ἀπάτωρ, ἀμήτωρκ« οὐ διὰ τὸ μὴ ἔχει» 
αὐτὸν πατέρα ἢ μητέρα λέγεται, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἐν τῇ ϑείᾳ γραφῇ 
χατὰ τὸ φανερώτατον ἐπωνομάσϑαι. πολλοὺς γὰρ ἐφαντασίασε 
τὰ βαϑύτατα τῆς ϑείας γραφῆς | καὶ ἔνδοξα καὶ ὑπεραίροντα διάνοιαν 
ἀνθρωπίνης φύσεως. οἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ Πέτρᾳ τῆς ᾿Αραβίας, τῇ 
Poxou vs καὶ Ἐδὼμ καλουμένῃ, τὸν Μωυσέα διὰ và ϑεοσήμεια ϑαυ- 
μάζοντες προσχυνεῖν τὴν αὐτοῦ ποτε εἰχόνα ἀνατυπωσάμενοι T προσ- 
εχύνουν πεπλανημένοι, οὐ τοῦ δικαίου αἰτίου αὐτοῖς γενομένου, ἀλλὰ 
τῆς πλᾶνης αὐτῶν διὰ τοῦ δικαίου ἐν τῇ ἀγνοίᾳ φαντασίαν πράγμα- 
τος αὐτοῖς συναγούσης. ἐν δὲ τῇ “Σεβαστείᾳ τῇ ποτὲ Σαμαρείᾳ 
καλουμένῃ, τὴν ϑυγατέρα Ἰεφϑάε ϑεοποιήσαντες ἔτι ταύτῃ τελετὴν 
κατ᾽ ἔτος: ἄγουσιν. οὕτω καὶ οὗτοι ἀκούοντες τὰ ἔνδοξα καὶ σοφὰ 
τῆς γραφῆς ῥήματα εἰς ἀνοησίαν ἐξέτρεψαν xoi εἰς ὑπέρογκον διά- 
vorav ἀρϑέντες τὴν ὁδὸν τῆς ἀληϑείας κατέλιπον, καὶ μύϑους ἕαυ- 
τοῖς πλασάμδνοι κατὰ πάντα ἐλεγχϑήσονται. 

2. Καὶ γὰρ παρᾶ τισι τοῦ Μελχισεδὲκ ὃ πατήρ τε καὶ ἡ μήτηρ 

9 Psal. 109, 4 --- 4 Hebr. 7, 3 — 191 Eusebius Onomastica sacra S. 142,7 

Klostermann vgl. Panarion haer. 4, 1, 9; 1180,16 de mens. ac pond. 71; S. 204, 511f 

Lagarde — 13ff über den Mosesbach von Petra und seine Gleichsetzung mit dem 

Haderwasser von Kades vgl. Dalman, Petra I 3f 42f IL 7f — über die Verehrung 

vergotteter Könige bei den Nabatäern ebda 152 — 17 vgl. Panarion haer. 78, 23,1 

— 23 ff andere Namen bei anderen Kirchenvätern: Ps. Athanasius hist. de Melchised. 

Migne 28,525A Μελχὶ δὲ ἔσχε yvvaixa, xatà τὸ ὄνομα αὐτῆς Σαλήμ, Erexe δὲ αὐτῷ 

δύο υἱούς, ἕνα χαλούμενον τὸν ελχὶ καὶ ἕτερον Π]ελχισεδέχ | Cedrenus hist. comp. 

Migne121,77 A f Μελχισεδὲχ παρϑένος ἱερεὺς ἀγενεαλόγητος.. υἱὸς δὲ ἣν ö Πελχισεδὲκ 

U 

3 àv ταὐτῷ Eosodaı<M | vor ἱερέα 4- (ἀληθῶς) ? ὃ 4 * (ὁ Παῦλος» Öh. 

6 7002 — M 98 λέγεται <M 12 ἐν τῇ Ἀραβία τῆ πετρέων ΤΙ Ι τὴ e 

18 Ῥοχὸμ τὸ M Ῥωχώμ τε Ὁ Ρεχὲμ Eusebius u. Epiph. de mens. ac pond. 

13f θαυμάζοντες] 950v νομίζουσι U 14 προσχυνοῦσι u. + τὲ U 14f ἀνατι- 

πωσάμενοι — πεπλανημένοι] ἣν ἀνατυπωσάμενοι ἀπεπλανήϑησαν U 14 T προσ- 

εχύνουν»] etwa ἐπεχείρουν * 15 αὐτοῖς αἰτίου U 10 αὐτῶν] αὐτοῖς U 

17 αὐτοῖς <M 18 ταύτην M 19 σοφὰ xai ἔνδοξα U 90 eic? <M 

9 
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396 Epiphanius 

ἐμφέρεται" οὐχ ἔχει δὲ xarà τὰς ῥητὰς | γραφὰς xci ἐνδιαϑέτους D518 
τοῦτο. εἶπον δέ τινες Πρακλᾶν τινα χαλεῖσϑαι τὸν αὐτοῦ πατέρα, 

μητέρα δὲ ᾿Αστάρϑ', τὴν δὴ καὶ ᾿Αστοριανήν. ἦν δὲ οὗτος ἐξ Evog 
- τῶν υἱῶν τῶν ἐπιχωρίων κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ τῶν ἐν Σαυῇ τῇ πεδιάδι 
5 χατοικούντων. Σαλὴμ δὲ ἡ πόλις ἐχαλεῖτο, περὶ ἧς ἄλλος ἄλλως 2 
ἐξέδωχε καὶ ἄλλος ἄλλως. ol μὲν γάρ φασιν | αὐτὴν εἶναι τὴν νῦν 6132 
Ἱερουσαλὴμ καλουμένην, ποτὲ δὲ Ἰεβοὺς λεγομένην, ἄλλοι δὲ ἔφασαν 
ἄλλην τινὰ Σαλὴμ eivaı à» τῷ πεδίῳ Σικίμων, κατάντιχρυ τῆς νυνὶ 

Μεαπόλεως οὕτω καλουμένης. εἴτε οὖν ἐντεῦϑεν 7] καὶ ἐχεῖϑεν ὃ 

10 (οὐ μακρὰν (γὰρ) ἀλλήλων ἀφεστήκασιν οἱ τόποι) ὅμως 7] ὑπόϑεσις 
δηλοῖ τὸ ἔργον. »ἐξήνεγκες, γάρ page τῷ “Ἀβραὰμ ἄρτους καὶ οἶνον, 

χαὶ jr ἱερεὺς τοῦ ὑψίστου κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνονς, ὃς εὐλόγησε 
τὸν Αβραὰμ καὶ δεκάτην ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ. ἔδει γὰρ τὸν ἱερέα τοῦ 4 

ὑψίστου παρὰ δούλου ϑεοῦ τιμηϑῆναι, xci πρῶτον μὲν τὸν “Αβραὰμ 
15 προσενέγκαι τῷ Ev ἀκροβυστίᾳ ἱερεῖ ἱερουργοῦντι, ἘΠῚ ἐξ αὐτοῦ 

Σίδου βασιλέως υἱοῦ Αἰγύπτου, ὃς καὶ κτίζει Σιδῶνα πόλιν. ἀπάτωρ δὲ καὶ ἀμήτωρ καὶ 

ἀγενεαλόγητος λέγεται διὰ τὸ μὴ ES Ἰουδαϊκῆς γενεᾶς κατάγεσϑαι Ps. Ephrem Schatz- 

hóhle S. 27ff Bezold heißen die Eltern Malach u. Jozadak 

4 Σαυὴ vgl. Gen. 14,5 Eusebius-Hieronymus Onomasticon S. 150, 21 Kloster- 

mann — 5ff vgl. de mens. ac pond. 74, 3; 205, 81ff Lagarde — 6 Josephus ant. 

Jud. I 10,2; 8 180 Naber Theophilus ad Autol. II 31 — 7 Jul. Africanus im 

Chron. pasch. Migne 92, 177 B HEusebius-Hieronymus Onomasticon S. 152, 4f 

Klostermann — 11 vgl. Gen. 14, 18 

M U 2-5 Zacharias Rhetor I 3; S. *12, 33ff Ahrens-Krüger: indem aber Epi- 

phanios, Bischof von Kypros, ein Buch gegen die Häresie der Melchisedekiten ver- 

fafüte, belehrte er darin, sich verteidigend, den Aristokrates(?), ihm sei ein Gesicht 

erschienen, daß die Mutter des Melchisedek Saltiel geheifóen habe und sein Vater 

Heraklas und daß er aus dem Volk der Kanaanäer gewesen sei; aus Zacharias Rhetor - 

schöpfen die Syrer Bar Seroswai, Bar Bahlul und Bar Ali (Payne Smith, Thes. syr. 

Sp. 343. 1054), sowie die sog. arabische Genesiscatene (John Gregory in den Critici 

sacri. London 1660. VIII 1903: — Lagarde, Mat. z. Gesch. u. Krit. des Pent. II 

S. 89,9 u. S. 90, 551) 

2 τοῦτο - | Ἡρακχλᾶν U Zach. Rhet.] Ἡρακλαάμ M Heraclim Syr. u. 

cat.„Arab., | zo = Ur 2 Ope NUT 3 Ἀσταρὼθϑ U Salt?e/ Zach. Rhet. 

u. die von ihm abhängigen Zeugen | AHorsgieav U | v δὲ οὗτος] οὗτος δὲ M 

δὲ ἐξ ἑνὸς τῶν υἱῶν] υἱὸς. U 4 τῶν" « U | ἐν--πεδιάδι], ἐν τῇ τῆς Σάβης 

πεδιάδι U 6 λέγουσιν U | εἰναι--ἰὖῦ 7 λεγομένην] χαλουμένηνΜ 8 xa- 

ταντιχρὺς U 9 οὕτω <U 10 (yàp) * | διεστήχκασιν U 12 ηὐλόγησε U 

15 προσενέγχας M. | προσενέγκαι + {δεχάτην ὃ * | vor msi + x«i U 



Panarion haer. 55, 2, 1 1— 3, 8 (Melchisedekianer) Vio 

m9 \ - - ^ ciue , a = 
ἔμελλε τοῦ ABoaau ix περιτομῆς γίνεσϑαι ἢ ἱερωσύνη, ἵνα »πᾶν 
e ’ \ - “- - - \ 

vipoue ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦς ταπεινωϑῇ, προς 
\ \ > - \ S = , ? 2 

τὸ μὴ αὐχοῦσαν τὴν περιτομὴν ἐπὶ τῇ ἱερωσύνῃ δύνασϑαι ἀντιλέγειν 
τῇ τῆς ἁγίας ϑεοῦ ἐχκλησίας ἱερωσύνῃ, τῇ μὴ παρατηρουμένῃ σαρκὸς 

10 

15 

20 

25 

περιτομὴν ἢ ἀχροβυστίαν, ἔχουσαν δὲ τὴν μείζονα καὶ τελειοτάτην 
περιτομήν, τὸ λουτρὸν τῆς παλιγγενεσίας. εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ τῷ 
Διᾶελχισεδὲκ προσήνεγκε δεκάτην, | οἱ δὲ ano ᾿Αβραὰμ τῷ Asvi προσ- 
φέρουσι καὶ τῷ Δαρών, μετὰ χρόνον δὲ τοῦ πάλιν εἶναι τὴν isQo- 
σύνην ἔκ περιτομῆς διὰ ᾿Δαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καϑεξῆς paoxeı 
ἡ γραφὴ διὰ τοῦ Δαυὶδ (μετὰ γενεὰς δεχαδύο τῆς τοῦ Ac γεννή- 
σεως, ἑπτὰ δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Δαρὼν διαδοχῆς) ἐν τῷ Μελχισεδὲχ τὴν ἱερω- 
σὕνην ἵστασϑαι, φύσει ἔδειξεν οὐχ ἐν τῇ παλαιᾷ τῆς περιτομῆς | ἱερω- 
σύνῃ τὸ ἱερατιχὸν ἐπιμένειν tayua' μετετίϑετο γὰρ εἰς τὴν πρὸ τοῦ 
Λευὶ xol πρὸ ᾿Δαρὼν xarà τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἱερωσύνην, ἥτις 
νυνὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πολιτεύεται, ἀπὸ τῆς τοῦ χυρίου ἐνσάρχου παρ- 
ουσίας καὶ δεῦρο, μηκέτι τοῦ σπέρματος κατὰ διαδοχὴν ἐχλεγομέγου, 

ἀλλὰ τοῦ κατὰ ἀρετὴν τύπου τον ΠΡΟ, 
3. Πρώτη γὰρ ἱερωσύνη ὲν ἀχκροβυστίᾳ διὰ τοῦ Aßer τελεῖται, 

ἀλλὰ χαὶ καϑεξῆς διὰ τοῦ Nos: τρίτη δὲ διὰ τοῦ Μελχισεδέκ, τοῦ 
οὐχ ἐν περιτομῇ ἀλλὰ ἐν δικαιοσύνῃ μὲν τελειότητος καὶ ἀρετῇ, ἐν 
ἀχροβυστίᾳ δὲ σαρχὸς ϑεῷ ἱερατεύσαντος. καὶ ὅτε μὲν ὁ Μελχι- 
σεδὲκ ἄνϑρωπος ἢν, αὐτὸς 0 ἅγιος ϑεοῦ ἀπόστολος ἐν τῇ ἐπιστολῇ 
δηλώσει. φάσκει γὰρ οὕτως »ὁ δὲ un γενξαλογούμενος ἐξ αὐτῶν 

δεδεχάτωχε τὸν xatQutQygv«. δῆλον ouv ὅτι ἐξ αὐτῶν οὐ γενξαλο- 

γεῖται, ἐξ ἄλλων de γενεαλογεῖται. πόσοι δὲ ἄλλοι οὐ γενεαλο- 

γοῦνται κατὰ τὸ φανερώτατον; Δανιὴλ Σεδρὰχ Μισὰκ ᾿Αβδεναγὼ 
Ἠλίας 0 Θεοβίτης" ἐν πάσαις γὰρ δηταῖς βίβλοις οὐδαμοῦ ἐμφέρονται 

1f II Kor. 10, 5 — 6 vgl. Tit. 3, 5 — 38 Hebr. 7, 6 

1 ἤμελλεν U | τοῦ Ἁβραὰμ — U | ἡ <M 9 vot ϑεοῦ + διὰ τῆς 

γνώσεως U | ταπεινωϑῇ) χκαϑαίροιτο U 3 περὶ ἱερωσύνης U 4 ϑεοῦ < U 

4—6 τῇ uj—mnaAwysvsoiag — U 8 πάλιν εἶναι] lies παλαιωϑῆναι δ *— 10 τῇ 

yooq M 11 ἑπτὰ] ἑβδόμης U 12 τῆς περιτομῆς <U 18 Enıuevew] 

ἵστασϑαι U | τάγμα <U | μετατιϑεμένης U | γὰρ] δὲ Ὁ 14 ἱερωσύνης U | 

ἥτις Ausgg.] εἴ τις M. ὅπερ U 151 τῆς---παρουσίας] χριστοῦ U ὠ 19 τρίτον M 

19—21 τοῦ οὐχ---(ερατεύσαντος <U 22 9seo0 — U 58 δηλώσει —U | γὰρ *] 

δὲ M «—U 24 οὖν ὅτι <M 25 ἐξ ἄλλων δὲ γενεαλογεῖται <U 27 vor 

ev πάσαις + καί, dafür < γὰρ U 

6 

P470 

D519 

9,1 
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QI 

M 

2928 Epiphanius 

τούτων OL πατέρες 7 at μητέρες. ἵνα δὲ μὴ διὰ τοῦτο πλάνη τις 
γένηται, οὐδὲν λυπήσει ἃ xai ἐν παραδόσεσι κατειλήφαμεν λέγειν. 

εὑρήκαμεν γὰρ τοῦ Δανιὴλ τὸν πατέρα Σαβαάν τινα καλούμενον. 

τοῦ δὲ ᾿Πλία | φύσει καὶ τὴν πατριαρχίαν ὡσαύτως ηὕραμεν, ἥντινα 
4 P) [4 \ ς , c 2 er) ς , > * , 

καὶ καϑ' ctouor vpnynoouaı ovroc' Πλίας o Θεσβίτης ἀδξλφος γε- 

γονεν Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως, ἐξ ἱερέων δῆϑεν καὶ αὐτὸς ὑπάρχων, υἱὸς 
δὲ τοῦ Aywacu' Ayıvaau δὲ υἱὸς τοῦ Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ τοῦ Ayıraß 
τοῦ Auooía, "Auooíac υἱὸς [τοῦ Auooía] τοῦ Ῥαζαζά, Ῥαζαζὰ τοῦ 
"atia, "atia τοῦ Φινεές, Φινεὲς υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ, ᾿Πλεάζαρ υἱὸς 

= ’ -€ " ? 2 E εν - 2 ’ ) \ 
τοῦ Aaomv, τοῦ ἱερέως δηλονότι Aaoov vioc τοῦ Αμραμ, Αμραμ 
τοῦ Κααϑ'ι, Καὰϑ' τοῦ Λευί, Asvi τρίτος υἱὸς τοῦ laxo Ἰακὼβ δὲ 
2 x * 2 - PU \ - 29 , 2 C^ -€- 29 , > 

ἀδελφος τ Hoav, παῖς δὲ τοῦ Ισαακ, lónax viog τοῦ Αβρααμ. | ἐν 

δὲ ταῖς ῥηταῖς βίβλοις οὐ πάνυ σαφῶς αἱ τούτων γενεαλογίαι ἐμφέ- 

ρονται ἢ μόνον ἐν ταῖς Παραλειπομέναις τῆς xarà τὸν ᾿Ηλίαν ὑπο- 

ϑέσεως μέρη. φύσει δὲ τῶν τριῶν | παίδων, Σεδρὰχ Mıoax ᾿Αβδεναγώ, 
οὔτε Ev “παραδόσεσιν ovrt ἐν ἀποχρύφοις τοὺς πατέρας ηὕραμεν. τί 

οὖν ἐροῦμεν; ἄρα κἀκεῖνοι, οἱ περὶ Σεδρὰχ Δισὰκ Affózveya, φαντά- 

σουῦιν ἡμᾶς λογίζεσθαι ἃ μὴ χρὴ καὶ ὑπερόγκως ϑαυμάζειν ὑπὲρ τὸ 

9 sonst nicht bezeugt — 4ff vgl. vit. prophet. bei Schermann TU XXXI 3 

S. 109 Ἠλίας ὁ προφήτης ... &x φυλῆς Aaowv S. 111 e tribu Levi. Der von Epiph. 

angegebene Stammbaum sonst nicht bezeugt. Eine andere Form der jüdischen 

Legende bei Origenes in Joh. V1 83; S. 193, 19ff Preuschen oix οἶδα πόϑεν κινού- 

μενοι οἱ Ἑβραῖοι παραδιδόασι Φινεές, τὸν Ἐλεαζάρου υἱόν, ὁμολογουμένως παρα- 

τείναντα τὴν ζωὴν ἕως πολλῶν χριτῶν, we ἐν τοῖς Κριταῖς ἀνέγνωμεν, αὐτὸν εἶναι 

Ἡλίαν xai τὸ ἀϑάνατον ἐν τοῖς Aoıyuols αὐτῷ διὰ τῆς ὀνομαζομένης εἰρήνης 

ἐπηγγέλϑαι, vgl. die rabbinischen Stellen bei Ginzberg, Die Haggada bei den 

Kirchenvütern S. 76ff — 6 zu Ἰωδαὲ vgl. II Kón. 11, 4 — 7 1f vgl. I Chron. 6, 3ff 

— 14 gemeint ist I Chron. 6, 88 

U 

1 ἢἣ αἴ τε καὶ U | vor μὴ - χαὶ M | διὰ] κατὰ U ὃ yàp -4- (xov)? * 

4 εὕρομεν U 5 xci « U | οὗτος M 6 Ἰωδὰς M | δῆϑεν *] δῆλον MU 

7 Axıudau beide Male U Σαδοὺχ, im ersten Fall U | δὲβ — M 8 Ἀμωρία 

u. Ἀμωρίας U | [τοῦ Auooie] * | Tata im ersten Fall, zweites <U 9 "Ada 

beide Male U | viöoce <M 10 δῆλον δ᾽ ὅτι M. | "Auocu!] μαρμὰ M | zweites 

Auocu <M 11 Aecviv, im ersten Fall, zweites <M | Ἰαχὼβ δὲ <M 

12 u» + mM | παῖδες M | τοῦ: — M 13 ῥητοῖς U | οὐ πάνυ hinter 

tovtov M 16 οὔτε Ev ἀποχρύφοις οὔτε ἐν παραδόσεσιν U | τοὺς nereoas<U | 

εὕρομεν U . 17 Σεδρὰχ + λέγω u. Μισὰκ Ἀβδεναγὼ < U 17f φαντασιά- 

covow U 

4 

Ö134 

5 

6 D520 | 
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μέτρον ἑχάστην ὑπόϑεσιν, ἀπάτορας xal ἀμήτορας αὐτοὺς λογισάμε- 
vot; ἀλλὰ μὴ γένοιτο. ὅροι γὰρ ἐτέϑησαν ἡμῖν καὶ ϑεμέλιοι εἰς οἶκο- 
δομὴν τῆς πίστεως καὶ ἀποστόλων παραδόσεις καὶ γραφαὶ ἅγιαι καὶ 
διαδοχαὶ διδασχάλων, καὶ ἐκ πανταχόϑεν ἡ ἀλήϑεια τοῦ ϑεοῦ ἠσφά- 
λισται καὶ μηδεὶς ἀπατάσϑω κενοῖς μύϑοις. 

4. ᾿Επανελεύσομαι δὲ πάλιν εἰς τὰ προχείμενα, εἰς ἅπερ οὗτοι 
φαντάζονται περὶ τοῦ Μελχισεδέκ. ὅτι μὲν γὰρ ἅγιος O δίκαιος 
ὑπῆρχε καὶ ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ καὶ βασιλεὺς τῆς Σαλὴμ δῆλον, ἀλλ᾽ οὐ τῆς 
ἐν οὐρανῷ ὑπάρχων (τάξεως) καὶ ἀπ᾿ οὐρανοῦ καταβεβηκώς" »οὐδεὶς 
γὰρ ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβᾶς, 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπους, φησὶν ὁ ἅγιος xai ἀψευδὴς ϑεὸς 4όγος. 

τὴν δὲ τάξιν τοῦ Μελχισεδὲκ κηρύττουσα ἡ ϑεία γραφὴ καὶ τὸ πνεῦμα 

ῥητῶς διδάσχον τὴν μετάϑεσιν ἔδειξε τῆς ἱερωσύνης ἀπὸ τῆς παλαιᾶς 
συναγωγῆς καὶ τοῦ ὁ ἔϑνους εἰς ἔϑνος κάλλιστον καὶ ὑπέρτατον 

καὶ οὐ μετοχῇ σαρκὸς διαδοχῆς ἡνωμένον. ὃ γὰρ Μελχισεδὲκ 0 
ἅγιος οὗτος οὐχέτι μετ᾽ αὐτὸν διαδοχὴν ἔσχεν, ἀλλὰ οὐδὲ ἀφαίρεσιν 

τῆς ἱερωσύνης. ἔμεινε γὰρ αὐτὸς ἱερεὺς τὸν πᾶντα χρόνον τῆς αὐτοῦ 
ζωῆς καὶ ἔτι ἐν τῇ γραφῇ aderaı ἱερεύς, μηδενὸς αὐτὸν διαδεξαμένου 
ἢ ἀνατρέψαντος τὴν κατὰ τὸν χρόνον τῆς αὐτοῦ ὑπηρεσίας ἱερωσύ- 
νην. οὕτω καὶ ὁ κύριος ἡμῶν, οὐκ ὧν ἄνθρωπος, ἀλλὰ ϑεοῦ 
ἅγιος ϑεὸς Λόγος, υἱὸς ϑεοῦ γεννη ϑεὶς ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως, ἀεὶ 
σὺν πατρὶ Or, γενόμενος δὲ di ἡμᾶς ἐκ Μαρίας ἄνϑρωπος καὶ οὐκ 

ἀπὸ σπέρματος ἀνδρός, τὴν ὁὲ! ἱερωσύνην x τῷ πατρὶ προσφέρει, 

ἐξ ἀνϑροπότητος τὸ φύραμα λαβών, ἵνα ὑπὲρ ἡμῶν ἱερεὺς καταστῇ 

0 χατὰ τὴν τάξιν ῆελχισεδέκ, τὴν μὴ ἔχουσαν διαδοχήν. μένει γὰρ τὰ 
€ € ^ x * - A hi 

ὑπὲρ ἡμῶν εἰς τὸ διηνεχὲς δῶρα προσφέρω, πρῶτον uiv Eavrov 
- - N , ^A A 

διὰ τοῦ σταυροῦ προσενλέγκας, ἵνα λύσῃ πᾶσαν ϑυσίαν παλαιᾶς Óta- 

9 Joh. 3, 18 — 19} vgl. I Tim. 4,1 

U 

1 τὰ ἑχάστης ὑποθέσεως U 1 ἀπάτορας--- λογισάμενοι « U | λογισαμένους Ὁ * 

2 vor ὅροι + καὶ U 9: εἰς οἰχοδομὴν Ἢ καὶ οἰχοδομὴ MU 4 ex —M ὅ χε- 

voie  χαινοῖς MU 6 eis one) ὡς 5. ? ἅγιος ὁ - Ῥ β ἰ 9 {τάξεως * | 

ano U 12 χηρύττουσα  χρατοῦσα M. χρατύνουσα Ὁ 12 [καὶ]; so daB χη- 

Qvttovoa ἡ 9. yg. nom. abs. wäre u. mit τὸ πνεῦμα der Nachsatz begünne * | 

πνεῦμα + (v0)? * 13 diddoxwv M 14 + (oagxixov) * | ἔϑους u. ἔϑος U 

15 μετοχῇ σαρχὸς διαδοχῆς  μετοχῆ σαρκὸς διαδοχῇ M. μετέχον σαρκικῆς διαδοχῆς U 

16 ἀλλ U | ovre U 19 τῶν χρόνων U | vZc-—U 191 ὑπηρεσίαν τῆς ἱερωσύ- 

γης U 20 vor ϑεοῦ + x U 21 xai ἀχρότως — M 201 du «Ul 98 δὲ] 

Te?* | » etwa (ἀναδεξάμενος * 927 διὰ τοῦ σταυροῦ «-: U | πᾶσαν < U 

41 

ID 
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on) v. s Epiphanius 

ϑήχης, τὴν ἐντελεστέραν [δὲ] καὶ ζῶσαν ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου 
ἱερουργήσας᾽ αὐτὸς ἱερεῖον, αὐτὸς ϑῦμα, αὐτὸς ἱερεύς, αὐτὸς ϑυσιαστή- 
ριον, αὐτὸς ϑεός, αὐτὸς ἀνϑρῶπος, αὐτὸς βασιλεύς, | αὐτὸς ἀρχιερεύς, 
αὐτὸς πρόβατον, αὐτὸς ἀρνίον, τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ὑπὲρ ἡμῶν γενό- 
μενος, ἵνα ἡμῖν ζωὴ κατὰ πᾶντα τρόπον γένηται, καὶ τῆς ἱερωσύνης 
αὐτοῦ τὸ ἀμετάστατον ἑδραίωμα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπεργάσηται, οὐκέτι 
κατὰ τὰ σπερματιχὰ xci τὰς διαδοχὰς μερίζων, ἀλλὰ κατὰ τὸ dixai- 
oua φυλάττεσϑαι ἐν πνεύματι ἁγίῳ δωρούμενος. 

5. Φαντάζονται δὲ πάλιν ἄλλοι, (ἄλλα) περὶ τούτου τοῦ Meryı- 
σεδὲκ λέγοντες. σαρχιχῶς γὰρ οἱ τοιοῦτοι ἀνεχρίϑησαν, πνευματικῶς 

μὴ νενοηκότες τὰ ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστολῇ 
τῇ πρὸς Ἑβραίους εἰρημένα. καὶ ὁ μὲν ἽἹερακᾶς Ó Αἰγύπτιος αἷρε- 
σιάρχης »ομίξει τοῦτον τὸν disse εἶναι τὸ ἀρευπα τὸ ἅγιον 

διὰ τό »ἀφομοιούμενος, φησί, τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ 
διηνεκές«" oc ἀπὸ τῆς λέξεως ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος ἀπόστολος »τὸ δὲ 

πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις«. ὁ δὲ ἐπι- 
στάμενος τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος οἶδεν ὅτι ὑπὲρ ἐχλεχτῶν ἐντυγ- 
χάνει τῷ ϑεῷ. ἐξέπεσε δὲ καὶ οὗτος παντελῶς τοῦ προκειμένου. οὐ 

10 vgl. IKor. 2, 17 — 12 vgl. haer. 67, 3, 1ff u. den Anonymus bei Hieronymus 

ep. 79,1, 1£; S. 13, 7 ff Hilberg wf docere conatus sit eum, qui benedixerit tanto patriar- 

chae, divinioris fuisse naturae nec de hominibus aestimandum. et ad extremum ausus 

est dieere spiritum. sanctum. oceurrisse Abrahae et ipsum esse, qui sub hominis 

figura visus sit Chrysost. de Melchised. 3; Migne 56,260 Cyrillus Alex. Glaph. 

in Gen. 1. 11 7; Migne 69, 970 λέγουσιν ὡς ἄνθρωπος μὲν οὐκ ἦν ὁ Μελχισεδέχ, τὸ 

πνεῦμα δὲ μᾶλλον τὸ ἅγιον: ἤγουν ἑτέρα τις δύναμις τῶν ἄνωϑεν καὶ ἐξ οὐρανοῦ, 

τὴν λειτουργιχὴν ἔχουσα τάξιν; dazu Origenes u. Didymus bei Hieronymus ep. 73, 

2, 1; S. 14, Sff statimque in fronte Geneseos primam omeliarum Origenis repperi 

scriptam de Melchisedech, in qua multipliei sermone disputans 4lluc devolutus est, 

ut eum angelum. diceret, isdemque paene argumentis, quibus scriptor tuus de spiritu 

sancto, alle de supernas virtutibus est locutus. transivi ad Didymum, sectatorem eius 

P472 

9,1 

et vidi hominem pedibus in magistri isse sententiam u. den Ansatz dazu bei Philo 

leg. alleg. III 25; I130,17 Cohn; beachte auch die Pistis Sophia (C. Sehmidt In- 

dex unter Melehisedek) — 14 Hebr. 7, 3 — 15f hóm. ὃ, 26 

U 

1.108 2) xol U DUE, 4 χατὰ σπέρμα Ü| xoi <U 

9 φαντάζουσι U | πάλιν <U | (ἄλλαν * 11 αὐτῇ <U 19 cg «Mj 

Ἱέραξ U 12f ὁ Αἰγύπτιος αἱρεσιάρχης < U 18 τοῦτον νομίζει Ὁ | τὸν 

U 14 μένει + yao U 18 τῷ <M 
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yàg σάρχα ἐνεδύσατο τὸ πνεῦμά note‘ σάρκα δὲ μὴ ἐνδυσάμενον οὐκ 
εἶχεν εἶναι βασιλεὺς τῆς Σαλὴμ καὶ ἱερεὺς τόπου τινός. καιρῷ δὲ 
ὅτε περὶ | τούτου τοῦ Ἱερακᾷ καὶ τῆς αὐτοῦ αἱρέσεως τὴν ἀνατροπὴν 
ποιήσομαι, τότε ἐν πλάτει περὶ τούτων διηγήσομαι, τῆς δὲ ἀκολου- 
Has τὰ νῦν ἐπιλήψομαι. | 

Πόσα δὲ περὶ τούτου τοῦ Μελχισεδὲχ xoi ἄλλοι φαντάζονται. 

Σαμαρεῖται μὲν γὰρ τοῦτον νομίζουσιν εἶναι υἱὸν τοῦ Νῶε τὸν Σήμ. 
καταγέλαστοι δὲ καὶ αὐτοὶ εὐρεϑήσονται. ἀσφαλιζομένη γὰρ ἡ ϑεία 
γραφὴ πᾶντα μετὰ εὐταξίας κατὰ πάντα τὴν ἀλήϑειαν ὠχύρωσεν, 
09x εἰς μάτην τοὺς χρόνους τάξασα καὶ τὰ ἔτη ἑκάστης τῶν πατέ- 
ρῶν ζωῆς καὶ διαδοχῆς ἀριϑμήσασα. ὅτε γὰρ ᾿Αβραὰμ ὑπῆρχεν 
ὀγδοήχοντα ὀχτὼ ἢ καὶ ἐνενήκοντα ἐτῶν πλείω ἐλάσσω, ὁ Meryı- 
σεδὲχ αὐτῷ ὑπηντᾶτο καὶ ἐξέβαλεν αὐτῷ ἄρτους xol οἶνον, προτυ- 
πῶν τῶν μυστηρίων τὰ αἰνίγματα ἀντίτυπα τοῦ (σώματος τοῦ xv- 
olov, αὐτοῦ τοῦ) κυρίου ἡμῶν λέγοντος ὅτι »ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ Lowe, 
καὶ ἀντίτυπα τοῦ αἵματος αὐτοῦ τοῦ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ δεύσαντος 
εἰς χάϑαρσιν τῶν χεχοινωμένων καὶ ῥαντισμὸν καὶ σωτηρίαν τῶν 
ἡμετέρων ψυχῶν. ὁ δὲ τοῦ ᾿Αβραὰμ πατὴρ Θάρρα ἑβδομηκοστὸν 

‘ff vol. Hieronymus ep. 73, 5, 4; S. 18, 10 ff traduntque (sc. Hebraei) hunc 

esse Sem, primum filium Noe ebda c. 9, 2; S. 22, 3f. quaest. Hebraicae in Gen. 

Migne 23, 961 A comment. ad Jes. 41; Migne 24, 414 B. Die rabbinischen Belegstellen 

bei B. Beer, Leben Abrahams S. 142ff — 12 vgl. etwa Gen. 16, 16 (doch sind hier 

86 Jahre angegeben und die Stelle fällt hinter die Begegnung mit Melchisedek) 

12f vgl. Gen. 14, 18 — 13f vgl. Clemens Al. strom. IV 160, 3; II 319, 24ff Stählin 

Μελχισεδὲκ... ὃ τὸν οἶνον καὶ τὸν ἄρτον τὴν ἡγιασμένην διδοὺς τροφὴν εἰς τύ- 

πον εὐχαριστίας — 15 Joh. 6, 51 — 16 vgl. Joh. 19, 84 — 18--5. 332, 16 vgl. 

Gen. 11, 10—26. Epiphanius stellt jedoch eine eigene Rechnung auf, die sich 

weder mit den LXX noch mit den Versuchen anderer Kirchenvüter deckt: er 

gibt S. 332, 11 Kena 109 Jahre (Gen. 11, 13: 130 Jahre) und berechnet S. 332, 13 das 

Alter Sems bei der Erzeugung des Arphaxad auf 102 Jahre (Gen. 11, 10: 100 Jahre; 

vielleicht hat Epiph. die 2 Jahre, die nach demselben Vers seit der Sündflut 

verflossen waren, zu den 100 hinzugezählt). Aber die im Text stehenden Ziffern 

dürfen nicht geändert werden: für die Reihe Arphaxad, Kena, Sala, Eber, Phalek 

U 

8 Ἱέραχος U 4 ποιοῦμαι M. 6 xoi — U 7 υἱὸν τοῦ Νῶε τὸν Σήμ] 

τὸν υἱὸν τοῦ Σήμ U 9 τὴν — U 10 Exdorns— ἀριϑμήσασα <U 12 ὀχτὼ 

+ ἐτῶν <U | πλείω-κ ἢ U 18 ἀπήντα τότε U 14 {σώματος τοῦ κυρίου, 

αὐτοῦ τοῦ * 16 αὐτοῦ «Ξ U | αὐτοῦ + νυχϑέντος xai U 18 Eßdounzoorov] o M 

5 0138 
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χατάγων ἔτος τὸν ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν, | καὶ γέγονεν ἔτη ἑχατὸν E&n- 
χοντὰ πλείω ἐλάσσω. Ναχὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Θᾶάρρα ἑβδομήκοντα 
ἐννέα ἐτῶν ὑπάρχων, καὶ yéyove 049 ἔτη. Σεροὺχ δὲ ἐγέννησε τὸν 

Ναχὼρ 0A ἐτῶν ὑπάρχων, καὶ à γεγόνασιν ern a Payav de ἐγέν- 

pios τὸν Σεροὺχ ὑπάρχων QAQ ἐτῶν, καὶ γέγονε . πενταχοσιοστὸν 

πρῶτον ἔτος. Φάλεχ δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥαγαῦ ὧν ρλ ἐτῶν, καὶ γέ- 

γόνεν | £c] ἑξακόσια τριάκοντα ἕν. Ἔβερ δὲ ἐγέννησξ τὸν Φάλεχ ἐν 
ἔτει ολὸ τῆς αὐτοῦ ζωῆς, καὶ γεγόνασιν ἑπτακόσια ἑξήκοντα πέντε 

ern. Σάλα δὲ ἐγέννησε τὸν Ἔβερ ἑχατοστὸν τριακοστὸν ἔτος xara- 

γων τῆς αὐτοῦ ἡλικίας, xa γέγονεν ὑκταχόσια ἐνενήκοντα πέντε ἔτη. 
Κηνᾶ δὲ ἐγέννα τὸν Zara ἔτος κατάγων 0% τῆς αὐτοῦ ζωῆς, καὶ 

γέγονε) χίλια τέσσαρα EN. . Aolpasad δὲ ἐτῶν ρλε ὧν ἐγέννησξ τὸν 

Κηνᾶν, καὶ yeyovev χίλια ρλϑ ἔτη. Inu δὲ og ἔτει τῆς αὐτοῦ ζωῆς, 

0 προειρημένος καὶ φαντασιαζόμενος παρὰ τοῖς Σαμαρείταις εἶναι 

Μελχισεδέχ, ἐγέννησε τὸν Αρφαξαδ, καὶ ὁμοῦ γέγονεν ἔτη χίλια δια- 

x00Ld τεσσαράχοντα ἕν ἕως τοῦ χρόνου τοῦ Αβραάμ, καϑ' ὃν συνὴν- 
τησε τῷ Meiyıoedex ἐπανιὼν ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν περὶ AucQqaA xci 
Aoıoy καὶ Χοδολλογομὸρ καὶ Θαλγὰ τῶν βασιλέων. οὐχ ἐζησε δὲ 

Σὴμ τοσαῦτα Et] χατὰ τὴν τούτων ληρώδη φαντί, ἀλλὰ οβ 

ἐτῶν ὧν ἐγέννησε τὸν ᾿ἀρφαξάδ, ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει μετὰ τὸν κατα- 
»xal ἔζησε μετὰ ταῦτα, ὥς φησιν ἡ ϑεία γραφή, ᾧ ἔτη, 

καὶ ἐγένγησεν υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, xoi ἀπέϑανε«. τοίνυν αὐτοῦ 
ζήσαντος ἑξακόσια χαὶ Óvo ἔτη xal τελευτήσαντος πῶς ἠδύνατο 

ist die Summe 659 durch Panarion haer. 2, 2; I174,8 gesichert, für die übrigen 

Glieder bestätigt die dreimal wiederholte Gesamtsumme 1241 die Richtigkeit der 

Überlieferung 

17 vgl. Gen. 14, 17 — 19f vgl. Gen. 11, 10 — 21 Gen. 11, 10 

9 πλείω -- ΟΕ Ὸ ἃ enda -— M 6 πρῶτον — M | φαλὲγ M | ρλε M 

7 £v] ἐννέα M. | γεννᾶ U | φαλὲγ M 8 046] ἑχατοστῷ τετάρτω U 9 σαλλὰ M 

| γεννᾶ Ὁ | &xaröv τριάχοντα M 10 γέγονεν] yéyovav MU 11f Κηνᾶ-- 

τέσσαρα ἔἕτη-ὔ 19 γέγονεν *] γέγοναν M | às ἐτῶν ὃ | ge M- 

13 Κηνᾶν] Xalàx U | γέγοναν M | 6029 *] o2 M AU | of] ἑχατοστῶ U | 

τῆς αὐτοῦ ζωῆς < M 14 vor xai - ó U 15 Ἡρφαξὰξ M | γέγοναν M 

15f χίλια διακόσια τεσσαράκοντα £y] ‚wer U 16 ἕνα Μ 17 ἐπανιὼν] di ὧν M 

17f Auapg 0A καὶ Ἀριὼχ καὶ < U 17 Ἀμαφὰρ M 18 xai Θαλγὰ <U | 

Oayíáo M | vor τῶν βασιλέων + zul Bagoà καὶ Xvuogóp xal Ἁμαρφὰλ U 

19 08 *] &xaröv ἐννέα M δὲ U 20 ov « U 21 φ ἔτη vor ὥς φησιν U 

23 xai δύο] πέντε Ὁ | ἐδύνατο U 

P413 

> 
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, D , \ ) ς 4 

φϑάσαι εἰς χίλια xal διακόσια τεσσαράκοντα xol ἕν ἔτη, iva ὁ Σὴμ 
« - - - \ , - —-— 9 \ 

ὁ υἱὸς τοῦ No: τοῦ πρὸ δέχα γενεῶν τοῦ Aßoaau κληϑείη Meryı- 
, 

osi» παρὰ τούτοις, μετὰ δέχα γενεᾶς, ἔτη δὲ χίλια διακοσίια τεῦ- 

σαράκοντα £y; καὶ Q τῆς πολλῆς τῶν ἀνϑρώπων πλάνης. χατὰ 

δὲ ψῆφον ἄλλων ἀντιγράφων ἀπὸ τῆς τοῦ Σὴμ ἡλικίας, ἐξότε γεγέ- 
ς > - 

νῆται ὃ αὐτὸς Σήα, ἕως τοῦ προδεδηλωμένου χρόνου ing [re] τοῦ 
Apgasy συναντήσεο)ς τῷ “Μελχισεδέχ, ἥτις nv ἐν ὀγδοηκοστῷ ὀγδόῳ 
ἔτει τῆς αὐτοῦ ζωῆς ἢ ἐνενηκοστῷ, γίνεται ἑξακόσια εἴκοσι ὀχτὼ 
5! , 3w ἢ 9 b) a M [4 d > M 
ETN πλείω é&Ac000, ὥστε ἐξ anavrog un δυνασϑαι εἰς vov zgoósónAo- 

, -€- 29 \ ’ \ \ , [d/ \ ^ 

μένον vov Αβρααμ χρονον vov Σὴμ φϑανειν, tva xoi Μιοχλχισεδὲκ 
, \ , NUS C - - s 

νομισϑείη. xai διέπεσε πανταχόϑεν xol ἡ τῶν Σαμαρειτῶν χυδαιὸ- 

λογία. 
> = \ ’ , N - , \ 3 

7. Ιουδαῖοι δὲ παλιν φασχοῦυσι vov τοιοῦτον ὁίχαιον μὲν εἶναι 
Ν x Y , - € c » , SN \ M 

καὶ ἀγαϑὸν καὶ ἱερέα τοῦ ὑψίστου, ὡς ἔχει N ϑεία γραφή, διὰ δὲ τὸ 
9 υἱὸν αὐτὸν εἶναι πόρνης, φασί, τὴν μητέρα αὐτοῦ μὴ γεγράφϑαι 

μηδὲ τὸν πατέρα αὐτοῦ γινοῤσκεσϑαι. ἐξέπεσε δὲ χαὶ τούτων ὁ 

ληρώδης λόγος. | καὶ γὰρ καὶ Pac πόρνη ὑπῆρχε καὶ ἐστι VENE 

uevn, xal Zaupol z091 εὔσας γέγραπται καὶ Χασβιεὶ μετ᾽ αὐτοῦ, καίπερ 

ἀλλοτρία οὐσα καὶ 00% ἀπὸ γένους Ἰσραὴλ, ἀναγομένη. * χαί »πᾶς 

ὁ μὴ διὰ τῆς ϑύρας εἰσερχόμενος, oc ἔφη τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον», λῃστῆς 

xal οὐκ ὧν ποιμὴν ὑπάρχεις. 
Ev δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ φύσει τινὲς διαφόρως τοῦτον τὸν Μελχισεδὲκ 

4ff Quelle nicht nachweisbar — 13ff ebenso (u. wohl aus Epiph.) Chryso- 

stomus de Melchised. c. 3; Migne 56, 260 Ἰουδαῖοι μὲν γὰρ αὐτὸν λέγουσιν 

£x πορνείας γεννηθέντα χαὶ διὰ τοῦτο ἀγενεαλόγητον γενέσθαι —Oedrenus hist. 

comp. Migne 121, (( Α u. andere — 17 vgl. Jos. 2, 1 — 18 vgl. Num. 20, 14 — 

19 Joh. 10, 1 — 22 vgl. Clemens Al. IV 160, 3; II 319, 228: Stühlin Σαλὴμ 

γὰρ ξρμηνεύεται εἰρήνη, ἧς ὃ σωτὴρ ἡμῶν ἀτγαγράφεται βασιλεύς, ὅν φησι 

Μωυσῆς, Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλὴμ ὁ ἱερεὺς toU ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ τὸν οἶνον 

xai τὸν ἄρτον τὴν ἡγιασμένην διδοὺς τροφὴν εἰς τύπον εὐχαριστίας — Ambrosius 

de Abr. I 8, 16; S. 514, 1ff Schenkl zdeogue eum et Melchisedech, qui interpreta- 

U 

1 χίλια καὶ διαχόσια τεσσαράκοντα ὃν] «oA U | ἕνα M 9 τοῦ:«-ῦ [ 

τοῦ ᾿Αβραὰμ -- U | καλούμενος U 3 vor μετὰ + μετέπειτα Ὁ 9f ἔτη 

δὲ--- ὃν] xai «oA ἔτη νομισϑείη U 5 ἀπὸ τῆς] ἀντὶ τῆς ἀπὸ M 5f ἐξότε--- 

αὐτὸς Σήμ — M 6 [τε] * 7 ὀγδόῳ < U 8 τῆς ζωῆς αὐτοῦ U | ἐνεγή- 

χοντα M 9 πλείω + 5 U 11 xci? < U 13 δ < U 15 αὐτὸν < U 

17 ῥαὰμ U 18 ζαμβοὴ U | χεεβιὴ M. χασβιϑὴ U 19 x ergänze etwas 

wie (xal γὰρ xal πόρνας δέχεται ὃ σωτήρ, ἐὰν μόνον μετανοήσωσιν δι᾿ αὐτοῦ * 

20 τῆς--΄ῦῦ 

11 

Tp 

2 
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\ DEREN ES u “. 

ὁρίξονται. οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν νομίζουσι φύσει τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ, Ö140 
ἐν ἰδέᾳ δὲ ἀνϑρώπου τότε τῷ “Αβραὰμ πεφηνέναι. ἐχπίπτουσι δὲ 4 
καὶ αὐτοὶ τοῦ προχειμένου" οὐ γάρ τις ἑαυτῷ ὅμοιος γενήσεταί ποτε, 
OG ἔχει ἡ ϑεία γραφὴ ὅτι »ἀφομοιούμενος τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ μένει 
ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεχέςς. τῷ οντι δὲ »ὁ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν 
τὸν ᾿Αβραὰμ δεδεκάτωκεν«" ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἐξ αὐτῶν τῶν Ἰσραηλιτῶν 

γενεαλογεῖται, γενεαλογεῖται δὲ ἐξ ἀνθρώπων ἄλλων. τούτων 
πάντων τὸν κατάλογον ποιησάμενοι, (ov) διὰ τὴν αἵρεσιν ταύτην ἐπε- 
μνήσϑημεν, [καὶ] ος ἐν παρεχβάσει περὶ τούτων διηγησάμεϑα. 

8. Eic ὄνομα δὲ τούτου τοῦ Μελχισεδὲκ 7] προειρημένη αἵρεσις 

καὶ τὰς προσφορὰς ἀναφέρει καὶ αὐτὸν εἶναι εἰσαγωγέα “πρὸς τὸν 
ϑεὸν λέγει καὶ di αὐτοῦ, φησί, δεῖ τῷ ϑεῷ προσφέρειν, ὅτι ἄρχων ἐστὶ 

δικαιοσύνης, ER αὐτὸ τοῦτο κατασταϑεὶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἐν οὐρανῷ, 
πνευματιχός τις ὧν καὶ εἰς ἱερωσύνην ϑεοῦ τεταγμένος. καὶ δεῖ ἡμᾶς 

αὐτῷ προσφέρειν, φασίν, ἵνα dl αὐτοῦ προσενεχϑῇ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ 
evomusv di αὐτοῦ ζωήν. καὶ Χριστὸς μέν, φησίν, ἐξελέγη, ἵνα ἡμᾶς 
καλέσῃ ἐκ πολλῶν οδῶν εἰς μίαν ταύτην τὴν γνῶσιν, ὑπὸ ϑεοῦ κε- 
χρισμένος καὶ ἐκλεκτὸς γενόμενος, ἐπειδὴ ἀπέστρεψεν ἡμᾶς ἀπὸ εἰδώ- 
λῶν καὶ ὑπέδειξεν ἡμῖν τὴν ὁδόν. ἐξ οὗπερ ὁ ἀπόστολος ἀποσταλεὶς 

ἀπεκάλυψεν ἡμῖν ὅτι μέγας ἐστὶν ὁ Μελχισεδὲκ καὶ ἱερεὺς μένει εἰς 
τὸν αἰῶνα. καὶ  ϑεωρεῖτε πηλίκος οὗτος, καὶ ὅτι τὸ ἤσδον ἐκ τοῦ 

μείζονος εὐλογεῖται, καὶ διὰ τοῦτο, φησί, καὶ τὸν Afoaau τὸν πα- 
τριάρχην εὐλόγησεν, ὡς μείζων. QV, οὗ ἡμεῖς ἐσμὲν μύσται, ὅπως 
τύχωμεν καὶ αὐτοὶ ἡμεῖς παρ᾽ αὐτοῦ τῆς εὐλογίας. 

9. Καὶ oc μάταιος πασῶν αἱρέσεων ἡ διάνοια. ἰδοὺ γὰρ καὶ 
οὗτοι ἠρνήσαντο τὸν αὐτῶν δεσπότην τὸν »ἀγοράσαντα αὐτοὺς τῷ 

tione Latina dieitur rex üustitiae, rex pacis, benedixit; erat enim sacerdos summi 

dei. qui est rex iustitiae, sacerdos dei, misi cui dicitur: tu es sacerdos in aeternum 

seeundum. ordinem Melchisedech, hoc est dei filius, sacerdos patris qui sui corporis 

saerifieio patrem nostris repropitiavit delictis? ders. de mysteriis c. S; Migne 16, 404 

4 Hebr. 7, ὃ — 5 Hebr. 7, 6 — 20 Hebr. 7, 3 — 26f vgl. Apok. 5, 9 

m | 1 αὐτοῦ" 282. δὲ «CU 4 ágouowouévog ἢ ἄλλων ἀνθρώπων Ὁ | 

τούτων + ἕνεκα U 8 τὸν κατάλογον] τὴν ὑπόμνησιν U | (ὧν) * 

Sf ὑπεμνήσϑημεν U 9 [χαὶ] * 12 λέγει < U 18 ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο] ὑπ᾽ αὐτῶ 

τούτω 14 εἰς ἱερωσύνην ϑεοῦ) υἱὸς ϑεοῦ U | δεῖ Corn] ó MU 17 ὁδῶν 

<M 21 ἧσσον] ἐλάσσον U 22 μείζωνος M | καὶ; < U 24 καὶ αὐτοὶ 

qusig < U 25 ὦ ματαία M 95f xai αὐτοὶ U 

ὧι 
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Panarion haer. 55, 7, 8— 9, 8 (Melchisedelaaner) 990 

ἰδίῳ αὐτοῦ αἵματις, τὸν οὐχ ἀπὸ Μαρίας ἐναρξάμενον, Og αὐτοὶ »ομί- 
ζουσιν, ἀλλ᾽ aa ὄντα πρὸς τὸν πατέρα ϑεὸν Aoyov, γεγεννημένον ἐκ 

τοῦ πατρὸς ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως, ὡς πᾶσα γραφὴ διηγεῖται" Q καὶ 
εἶπεν ὃ πατήρ »ποιήσωμεν ἄνϑρωπον xav εἰχόνα ἡμετέραν καὶ καϑ' 

Ouoimowe, καὶ οὐχὶ τῷ Μελχισεδέχ. εἰ μὲν γὰρ καὶ ἱερεὺς [ἐστι 
τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου ἐν τῇ ἰδίᾳ γενεᾷ γεγένηται καὶ oox ἔσχε δια- 
δοχὴν utt αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐχ ἔστιν ἄνωϑεν ar οὐρανοῦ καταβάς. 09 
γὰρ εἶπεν ἢ γραφὴ ὅτι »xavQvtyxe« ἄρτον καὶ οἶνον, ἀλλὰ 
DEEMVEIKEV« αὐτῷ τε xol τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν βασιλέων 
ἀποδεξόμενος τὸν διερχόμενον πατριάρχην᾽ καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν διὰ 
τὴν προσοῦσαν αὐτῷ δικαιοσύνην καὶ τὸ πιστὸν καὶ τὸ εὐλαβὲς τοῦ 
ἀνδρός, ὅτι ἐν ἅπασι δοκχιμασϑεὶς. ἐν οὐδενὶ ἐξέπεσε τῆς δικαιοσύνης : 
0 πατριάρχης, ἀλλὰ καὶ ἐν τούτῳ συνεργὸν | ἔσχε τὸν ϑεὸν κατὰ 

τῶν ἡ ἀληϑῶς ἐπελϑόντων τῇ τῶν Σοδομιτῶν χώρᾳ καὶ ἀφελομέ- 

vov xai τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ τὸν ayıov Aor, ὃν καὶ ἀπέστρεψε 
μετὰ τῆς πάσης σκυλεύσεως χαὶ λαφυραγωγίαο: πόϑεν δὲ οὐ δεί- 
Sauer ὅτι ἣν ἀεὶ (0) υἱὸς σὺν πατρί; »ὲν ἀρχῇ γὰρ "v ὁ 4όγος, χαὶ 
ὁ Aoyos ἦν πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ ϑεὸς ἦν ö Aoyose, καὶ οὐκ εἶπεν 

»Ev ἀρχῇ ἦν ὃ Διᾶελχισεδὲκ οὐδὲ ϑεὸς ἣν ὁ Μελχισεδέκχς. καὶ πάλιν 
»ἦλϑεν οὖν ὁ κύριος πρὸς τὸν “Ἀβραάμ, καὶ ἔβρεξε κύριος παρὰ κυ- 

ρίου πῦρ καὶ ϑεῖον ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα«. καὶ | αὐτὸς ὁ ἀπόστο- 

λός φησιν »εἷς ϑεός, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, 
δι οὗ τὰ πάντας. καὶ ἵνα μή τις εἴπῃ" οὐχοῦν ποῦ ἐστι τὸ πνεῦμα, 
ἐπειδήπερ περὶ ἑνὸς καὶ ἑνὸς διηγεῖται; οὐχ ἔδει τὸ πνεῦμα αὐτοσύ- 
στατον γίνεσϑαι ξαυτοῦ" ἀεὶ γὰρ φυλάττεται ἡ ϑεία γραφὴ vxoyoau- 

4 Gen. 1, 26; vgl. Ancoratus e. 15, 7 28,2; 194, 4f. 37, 1f — 7 vgl. Joh. 
3, 13 — 17 Joh. 1, 1 — 20 Gen. 19, 24 — 22 I Kor. 8, 6 

U 

1 αὐτοῦ — M ὃ vob -- M | ΩΝ -- ὕ Bf καὶ εἶπεν ὁ πατήρ] 

φησὶ γὰρ U | οὐχὶ] οὐ U | εἶ ὁ U. | xai? « U | [ἐστι] * 9f τοῦ ϑεοῦ 

ἐστι U | ὑψίστου + ἀλλὰ καὶ Μ 7 ἀπὸ M 8 χατήνεγχε + τῷ ᾿Αβραὰμ U 

(sachlich richtige Glosse) 9 ἐξέβαλεν U | τε αὐτῶ M. | ὡς 4- (Enavı- 

ovza)? * 10 ἀποδεξόμενος ἢ ἀποδεξάμενος M ὑποδεξάμενος U | ἐρχόμενον U 

14 t ἀληϑῶς] lies wohl λῃστρικῶς * 16 vor μετὰ + μὲν U | πάσης τῆς U | 

πόϑεν δὲ) xol πόϑεν γὰρ U 17 (ὃ) * 19 ὁ Μελχισεδὲκ ἐν ἀοχῇ "v U | 

οὐδὲ--- Μελχισεδέχ <ÜU | xal πάλιν — M 20 lies wohl (&z)5A9sv . . . ἀπὸ 

vou Ἡθοχαμ T |. 6 1 τὸν < U 21 Σώδομα U | αὐτὸς ὁ] ὁ ἅγιος U 

94 ἐπειδὴ U 94} αὐτοσύστατον + αὐτὸ U 95 γενέσθαι U 

«1 



336 Epiphanius 

uoc ἡμῖν γίνεσϑαι. ἐφϑέγγετο ἐν πνεύματι ἁγίῳ ὁ ἀπόστολος xal 
ἔλεγεν » εἷς ϑεός, ἐξ οὗ τὰ πᾶντα καὶ εἷς κύριος 7ησοῦς Χριστός, δι 

οὗ τὰ πάντας. mv δὲ ἐν πνεύματι ἁγίῳ λέγων τοῦτο᾽ οὐ γὰρ ἵνα 
λείψῃ ἡ vota. αὐτὸς δὲ ὁ κύριος σαφῶς λέγει ὅτε »ἀπελϑόντες 9 

5 βαπτίσατε πάντα τὰ ἔϑνη εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύ- 
ματος«. xal πάλιν ὁ ἀπόστολος λέγει »ἕν δέ ἐστιν τὸ πνεῦμα τὸ 
διαιροῦν ἑχάστῳ ws βούλεται πρὸς τὸ συμφέρον. ἰδοὺ τοίνυν 10 PAT6 
πατήρ, ἰδοὺ υἱός, ἰδοὺ πνεῦμα ayıov, καὶ οὐδαμοῦ περὶ Μελχισεδὲκ 
λέγει ὅτι ἐν τοῖς χαρίσμασιν q δωρεῖται ovre ἐν τοῖς ὑψώμασι. καὶ 

10 μάτην παρὰ τούτοις adsraı τὰ ψευδῆ καὶ ἐπινενοημένα τῶν προσχομ- 
μάτων, οὐκ ἀπὸ τῆς ἀληϑείας αὐτοῖς συμβαίνοντα, ἀλλὰ ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ συρίγματος τοῦ δράκοντος, ὡς ἑἕχάστην αἵρεσιν ἠδυνήϑη ἀπατῆς- 
σαί τε xci πλανῆσαι. 

Ἦλϑε δὲ πάλιν εἰς ἡμᾶς ὡς τινες περιττότερον τῶν προειρημέ- 11 
15 νων πάντων πλανηϑέντες καὶ περισσοτέρᾳ ἀλαζονείᾳ ἐννοίας ἀρϑέν- 

τες ἐτόλμησαν εἰς ἀπορίαν διανοημάτων τραπῆναι καὶ εἰς βλάσφημον 
ἔννοιαν ἐλϑεῖν xol εἰπεῖν τὸν αὐτὸν “Μελχισεδὲκ, εἶναι τὸν πατέρα 

τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ ὦ τῆς τῶν ἀνϑρώπω» 12 

ἀφυλάχτου ἐνγοίας xal ἁπατωμένης καρδίας καὶ μὴ ἐχούσης στάσι» 
20 ἀληϑείας. ἀπὸ τοῦ γὰρ τὸν ἀπόστολον λέγειν ἀπάτορα καὶ ἀμήτορα 

τὸν Μελχισεδὲκ καὶ ἀγενεαλόγητον, διὰ τὸ ὑπέρογκον τῆς φράσεως 
τ’ μη οτος τῇ ἐννοίᾳ οἱ τοιοῦτοι χαὶ * διανοηϑέντες τὰ * εἰς τὸν 

πατέρα τῶν ὅλων ἀναλογοῦντα ἐν ξαυτοῖς | ἀνετύπωσαν βλασφημίας D 527 

πλάνην. ἀπὸ τοῦ γὰρ τὸν πατέρα τῶν ὅλων, ϑεὸν τὸν παᾶντο- 13 

95 χράτορα, μήτε πατέρα ἔχειν μήτε μητέρα μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε 
ζωῆς τέλος (τοῦτο γὰρ (παρὰ πᾶσιν ὁμολόγηται) ἀπεικάσαντες τούτῳ 
τὸν Μελχισεδὲκ διὰ τὸ περὶ αὐτοῦ οὕτω τὸν ἀπόστολον εἰρηκέναι 

εἰς ἀφροσύνης βλασφημίαν πεπτώκασι, μὴ νοήσαντες τὰ ἄλλα τὰ 
περὶ αὐτοῦ τοῦς περὶ γὰρ τοῦ “Μελχισεδὲκ εἴρηται ὅτι »ἦν ἱερεὺς 14 

80 τοῦ ὑψίστους. εἰ οὖν ὑψιστός ἐστιν οὗτος xal πατήρ, ἄρα ἕτέρου 

4 Matth. 28, 19 — 6 I Kor. 12, 11 — 29 Gen. 14, 18 

M U (bis πλανῆσαι 2.13; S. 336, 14-337, 9 in U ausgelassen) 14 vgl. Cramer 

Cat. in ep. ad Hebr. 556, 3 

1 ἐφθέγγετο + οὖν U | ἐν] σὺν M 8 περὶ < U gısya « U | 

ὅτι] οὔτε Ü | χαρίσμασιν + εἶπεν ὅτι U | T δωρεῖται] etwa ἐμπολιτεύεται * 

10 τὰ- M 11 αὐτοῖς συμβαίνοντα -: U | Ar U 19 αἵρεσιν < U 

91 ὑπέρογγον M 239 x etwa (àvogtoc) * | * (sig τὸν Ὕελχισεδὲχ εἰρημένα 

oc) ἢ 26 {παρὰ * 
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Panarion haer. 55, 9, S—19 (Melchisedekianer) Ὁ 

erm ς , \ 2 DEN ᾿ = 9 

ὑψίστου ὑπαρχῶν ἱερεὺς οὐχέτε αὐτὸς εἴη πατὴρ τῶν οὁλῶν, ἱερα- 
, i4 

τεύων ἑτέρῳ υψίστῳ.. καὶ οὖ τῆς τῶν ἀνϑρώπων χυδαιότητος τῆς 

τὰ ἀληϑινὰ μὴ κατανοούσης, ἐπὶ τὰ πλᾶνα δὲ ὃ ἑαυτὴν τρεπούσης. τὸ 

πέρας γὰρ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ παντὸς ζητήματος 0 ἅγιος ἀπόστολος 
ς \ D , " > E - : 

συναγαγὼν ἔφη »0 δὲ μὴ yevsaloyovusvos ἐξ αὐτῶν« (δῆλον δέ 
) \ 2 C , , \ > ? \ ,. C b] Ἔ 

ἀλλα ἐξ ἑτέρων) »ÓsÓsxavoxs τὸν Αβρααμς, καὶ παλιν νος Ev ταῖς 
€ = EY > E , \ z , x 
ἡμέραις τῆς σαρχὸς αὐτοῦ δεήσεις xal ἱχεσίας ἐποιεῖτο, φησί, πρὸς 

\ , DIN = A oO \ € \ y 2 ) YAT 

τὸν Övvausvov a)rov σῶσαις«" ott δὲ (0) πατὴρ σαρχα οὐχ ἐνεδυσατο 
δῆλον. 

Καὶ περὶ τούτων δὲ ἱκανῶς διαλεχϑέντες καταλείψωμεν τὴν 
αἵρεσιν, ὥσπερ uvoyakidıov λίϑῳ πεπαικότες διὰ τῆς στερεᾶς πίστεως 
καὶ ἑδραιώματος καὶ φυγόντες τὸ ἰοβόλον αὐτῆς δηλητήριον. τὸ 

γὰρ μυογαλίδιόν φασι πρὸς μὲν τὴν ὥραν μηδὲν ἀδικεῖν τὸν δακνό- 

μενον, χρόνῳ δέ τινι τὸ σῶμα ἀφανίζειν καὶ εἰς λώβησιν κελεφίας 
ἕως ὅλων τῶν μελῶν ἄγειν τὸν ἐπιβουλευϑέντα. οὕτω καὶ αὕτη 
ἢ αἵρεσις * τῇ διανοίᾳ τοῖς εὐθὺς περὶ τούτων ἀκούσασι φαίνεται 
ὡς οὐδὲν *, προσεντριβομένη δὲ ἢ τῶν λόγων παρολχὴ ζητήματα 
ἐμποιεῖ καὶ ὥσπερ ἀφανισμὸν τοῖς μὴ τυχοῦσι τοῦ βοηϑήματος τῆς 
ἀντιδότου ταύτης, τῆς rag ἡμῶν γενομένης κατ᾽ αὐτῆς ἀνατροπῆς 
τε xal ἀντιλογίας. οὐ τάχιον δὲ φαίνεται τὸ ζῷον. ἐν νυχτὶ γάρ 

ἐστι πορευόμενον καὶ οὕτω τὴν βλάβην ἐριγάξεται, μάλιστα δὲ ἐν τῇ 

τῶν Αἰγυπτίων χώρᾳ, ᾿οἧς ἰστέον ἐστὶ τοῖς τὴν γνῶσιν τοῦ ζῴου 
ἐπισταμένοις, ὅτι οὐ παρέργως οὔτε σεσυχοφαντημένως τῆς τοῦ ζῴου 
ὑποθέσεως πεποιήμεϑα τὴν μνήμην, ἀπεικάσαντες αὐτὸ τῇ παρὰ τῆς 

C , , c - ° 2 - Ἁ > D € P ) - 

αἱρέσεως βλαθῃ" τοιοῦτο γὰρ αὑτῆς τὸ αἀδίχημα ὑπάρχει. ἐφεξῆς 
\ - RN \ » o AUS ἘΠῚ , » = ὡς 

de βαδιοῦμαι ἐπὶ τὰς ἀλλας, OxOG TO ἐἔπαγγελμα Ev Oso πληρῶσαι 
- - 2 ? 

χαταξιωϑέντες τῷ ϑεῷ εὐχαριστησοῶμεν. 

> Hebr. 7,6 — 6 Hebr. 5,7 

U (von Z. 10 xai περὲ τούτων an) 

S ὅτι ἢ ὁ M | (0) * 10 διηγησάμενος Μ 10 τὴν αἵρεσιν <U 11 κυο- 

γαλλύδιον Ὁ 19 φύγωμεν Μ 13 μυογαλλύδιον U 13f daxvousvov M 

15 ἕως] ὡς M 16 αἵρεσις * τῇ διανοίᾳ] διάνοια U | * etwa (ἐμβληϑεῖσαν * 

17 = (BAantovoe) * | προστριβομένη M 191 τῆς παρ᾿ ---ἀντιλογίας < U 

23 οὐδὲ U | ἐσυχοφαντημένως M 234 ἀπειχάσαντες--βλάβῃ < U 25. τοι- 

ovro."| τοῦτο MU | αὐτῆς Ἢ αὐτοῦ MU | ἀδίκημα) δικαίωμα U 21 τῶ — M | 

Unterschrift: xarà μελχισεδεχιανῶν λε ἢ xal ve M 
Epiphanius II. 29 

ai 

15 

16 

17 
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338 Epiphanius 

᾿Κατὰ Βαρδησιανιστῶν ἃς, τῆς δὲ ἀκολουϑίας vc. 

1. Τούτοις χκαϑεξῆς συνέπεται Βαρδησιάνης τις οὕτω καλούμε- 1,1 
roc. ὁ δὲ Βαρδησιάνης οὗτος, ἐξ οὗπερ n αἵρεσις τῶν Βαρδησια- 

γνιστῶν γεγένηται, x “Μεσοποταμίας μὲν τὸ γένος ἢν; τῶν κατὰ τὴν 
bösoonvov πόλιν κατοικούντων. ὃς τὰ μὲν πρῶτα ἀριστὸς τις ἀνὴρ 2 

ἐτύγχανε, λόγους δὲ οὐχ ὀλίγους συνεγράώψατο, ὁπηνίχα ἐρρωμένην 

εἶχε τὴν διάνοιαν. ἐκ γὰρ τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίας ὡρμᾶτο, 

λόγιός τις ὧν ἐν ταῖς δυσὶ γλώσσαις; Ἑλληνικῇ τε διαλέχτῳ | καὶ PATT 

τῇ τῶν Σύρων qovi. Αὐγάρῳ de τῷ τῶν ᾿Βδεσσηνῶν δυνάστῃ, 8 
ἀνδρὶ ὁσιωτάτῳ χαὶ λογιωτάτῳ, ἐξοικειούμενος τὰ πρῶτα καὶ συμ- 
πράττων, ἅμα TE καὶ τῆς αὐτοῦ μετασχὼν deum διήρκεσε μὲν 

31f vgl. Eusebius praep. ev. VI 9; Migne 21, 462D Σύρου μὲν τὸ γένος 

Theodoret haer. fab. 1 22; Migne 83, 372 B. Σύρος, ἐξ Ἐδέσσης ὁρμώμενος ebenso 

Chron. Edess. S.90 Hallier Barhebraeus hist. dyn. VII 79 Pococke u. Chron. I 47 

Abbeloos-Lamy; dagegen Hippolyt refut. VII 31, 1; 5. 216, 17 f Wendland ἐπεχείρησε 

. πρὸς Βαρδησιάνην τὸν Aogu£éviov ἐγγράφως ποιήσασϑαι λόγους Jul. Africanus 

Ksoroi ὁ. 29; p. 300 Thevenot Βαρδησάνης ὃ Πάρϑος Porphyrius de abst. IV 17; 

250, 10 Nauck Βαρδησάνης ἀνὴρ Βαβυλώνιος Hieronymus adv. Tov. II 14; Migne 

23, 304 A Bardesanes vir Babylonius — V f vgl. Eusebius ἢ. e. IV 30, 1; 

8. 392, 16ff Schwartz πρὸς τοὺς xarà Magxiova καί τινας ἑτέρους διαφόρων 

προϊσταμένους δογμάτων διαλόγους συστησάμενος ... μετὰ xal πλείστων δτέρων 

αὐτοῦ συγγραμμάτων --- 9f λόγιός τις ὧν ἐν ταῖς δυσὶ γλώσσαις] anders und wohl 

richtiger Eusebius ἢ. e. IV 30, 1; S. 399, 15ff Schwartz ἔν τε τῇ Σύρων φωνῇ δια- 

λεχτικώτατος ... διαλόγους συστησάμενος τῇ οἰχείᾳ παρέδωχεν γλώττῃ τε xai 

γραφῇ ..., οὃς οἱ γνώριμοι... ἐπὶ τὴν Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς Σύρων μεταβεβλήχασι 

φωνῆς Theodoret haer. fab. I 22; Migne 83, 372 B πολλὰ δὲ xai τῇ Σύρων συνέ- 
γραψε γλώττῃ καὶ ταῦτά τινες μετέφρασαν εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνήν — 10f gemeint 

ist Abgar IX bar Manu vgl. v. Gutschmid Mém. de l'acad. de St. Pétersbourg 

t. 35. 1887. S. 34ff — zu ὁσιωτάτῳ vgl. Jul. Afrieanus bei Georg. Syneellus I 676 

Dindorf Ἀφρικανὸς ᾿Αβγαρόν φησιν ἱερὸν ἄνδρα . . . βασιλεύειν Ἐδέσης κατὰ vov- 

"tovc τοὺς χρόνους  Eusebius-Hieronymus Chronik z. Jahr 218; S. 214, 5 Helm 

Abgarus vir sanctus regnavit Edessae ut vult. Africanus 

U 

1 Überschrift: χατὰ βαρδισιανιστῶν M xarà βαρδησιανιστῶν Ac ἣ καὶ τεῦ 

2 βαρδισιάνης M ὃ βαρδισιάνης Μ 3f βαρδισιανιστῶν M 5 Ἐδεσηνῶν M | 

τὰ μὲν πρῶτον ἄριστα M 9 "EósowGv M 10 xai λογιωτάτῳ — U 11 ἅμα 

τε Jül] τε ἅμά MU | αὐτοῦ] αὐτῆς * 



Panarion haer. 56, 1, 1—5 (Bardesanes) 389 

μετὰ τὴν ExEivov τελευτὴν ἄχρι τῶν χρόνων ᾿Αντωνίνου Καίσαρος, 
(οὐ τοῦ Evosßoöc καλουμένου, ἀλλὰ τοῦ Οὐήρου). ὃς πολλὰ (πρὸ 
᾿βειδὰν τὸν &ovQovóuor κατὰ εἱμαρμένης λέγων συνελογίσατο, καὶ 
ἄλλα δὲ κατὰ τὴν εὐσεβῆ πίστιν ἐμφέρεται αὐτοῦ συντάγματα. 

 Απολλωνίῳ δὲ τῷ τοῦ ᾿Αντωνίνου ἑταίρω ἀντῆρε, παραιτούμενος 

1f Ἀντωνῖνος ὁ Οὐῆρος ist nach stehendem Sprachgebrauch des Epiphanius 

(vgl. Aneoratus c. 60, 4; I 72,1 de mens. ae pond. 18,3; S. 171, 74 Lagarde) 

Mark Aurel. Da jedoch Mark Aure! zu den andern Angaben — Bardesanes hätte 

den Abgar überlebt und dann noch bis in die Zeit des Antoninus hineingereicht — 

schieehterdings nicht paßt, so muß eine (vieleicht durch Eusebius IV 30, 1; 392, 14 

Schwartz veranlaßte) Verwechslung des Epiph. vorliegen, entweder mit Caracalla, 

den Epiph. Avrovivog υἱὸς Σενήρου nennt, oder — was nach Z. bff weniger wahr- 

scheinlich ist — mit E'agabal (bei Epiph. — Arvovivoc). Zu letzterem würde freilich 

die Nachricht des Barhebraeus (chron. 147 Abbe oos-Lamy) sachlich gut stimmen, daß 

Bardesanes im Jahr 533 (— 221 2n. Chr.) gestorben sei, vgl. auch Porphyrius de abstin, 

IV 17; 256, 11 Nauck und de styge (bei Stobäus ecl. phys. 1 3, 50; 37, 25 Meinecke) über 

das Zusammentreffen des Bardesanes mit der indischen Gesandtschaft an Eiagabai 

— 3 Ἀβειδάν] vgl. den Awida im Buch der Gesetze der Lünder 8. 1ff; Epiph 

meint daher sicher diese Schrift, wie auch Theodoret haer. fab. 1 22; Migne 83, 

912 ΒΟ ἐντετύχηχα δὲ κἀγὼ λόγοις αὐτοῦ... χατὰ εἱμαρμένης γραφεῖσι. Wenn 

Eusebius dieselbe Schrift als ὁ πρὸς ᾿ἡντωνῖνον (— Mark Aurel) ἱκανώτατος αὐτοῦ 

περὶ εἱκαρμένης διάλογος bezeichnet (ἢ. e. IV 30, 2; 8. 392, 21f Schwartz), so ist 

das πρὸς Ἀντωνῖνον entweder ein Versehen für πρὸς Afzóàv (vgl. die Titelform 

in der praep. ev. VI 9; Migne 21, 461A Βαρδησάνης ἐς ὃς ἐν τοῖς πρὸς τοὺς 

ἑταίρους διαλόγοις τάδε πὴ μνημονεύεται φάναι) oder hat Eusebius die Schrift 

über den Schicksalsglauben mit dem an Elagabal gerichteten Brief zusammen- 

geworfen, vgl. über diesen Moses Choren. hist. Arm. 1163; 8.185 Whiston etiam 

ad Antoninum epistolam seribere ausus est (daß hier Elagabal unter Antoninus zu 

verstehen ist, beweist das Vorhergehende sub Antonino ultimo florusi) — 5 bei 

Avrwvivov ist, wie das Erniop (= comes Caesaris) zeigt, sicher an einen Kaiser 

zu denken, vgl. auch S 340, 4, und dann gewiß an denselben wie Z. 1. Ist dies Cara- 

calla, so könnte man die Auseinandersetzung mit Apollonius in die Zeit der Er- 

oberung Edessas durch Caracalla verlegen und Eusebius h. e. IV 30,2; S. 392, 21 

Schwartz ὅσα τε ἄλλα φασὶν προφάσει τοῦ τότε διωγμοῦ συγγράψαι auf eine 

damals in Edessa veranstaltete Christenverfolgung beziehen. Sollte es Elagabal 

sein, so müßte man den Zusammenstoß mit der indischen Gesandtschaft oder mit 

U 

1 Ἀντωνίου U 2 βήρου M | Xroög) Corn. Pet. — 8 ovveioyioaro (συνε- 
* λογήσατο M U)] lies wohl ἀπελογήσατο oder συινεγράψατο 4 συγγράμματα 9 

5 ἀντήρει Ü | παραιτούμενος *| παραινούμενος MU 
΄ 22* 

> - 
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ἀρνήσασϑαι τὸ Χριστιανὸν ἑαυτὸν λέγειν. | ὁ δὲ σχεδὸν ἐν $2 ὁμο- D599 
- Aoyiec κατέστη λόγους TE συνετοὺς ἀπεχρίνατο ὑπὲρ “εὐσεβείας 

ἀνδρείως ἀπολογούμενος, ϑάνατον μὴ δεδιέναι φήσας, ὃν ἀνάγκῃ (ἔφη) 

ἔσεσϑαι, κἂν τε τῷ βασιλεῖ μὴ ἀντείποι. τ KO οὕτως ὃ ἀνὴρ τὰ πάντα 6 

μεγάλως mv χκεχοσμημένος, ἕως ὅτε τῷ ἀστοχήματι τῆς ἕξαυτοῦ αἷρέ- 

σεῶς περιέπεσε, δίκην νηὺς γεγονὼς καλλίστης φόρτον τε ἀσυνγεί- 

καστον ἐμβαλλομένης χαὶ παρὰ τὰς 0χϑας τοῦ λιμένος λακισϑείσης 

ἀπολεσᾶσης TE τὴν ἅπασαν πραγματείαν χαὶ ἑτέροις τοῖς ἐπιβάταις 

ϑάνατον ἐμποιησάσης. | 0146 
23 Προσφϑείρεται γὰρ οὗτος Οὐαλεντίνοις xai ix τῆς αὐτῶν 9,1 

μοχϑηρίας ἀνιμᾶται τὸ δηλητήριον τοῦτο καὶ ξιξανιῶδες, πολλᾶς τε 
xe αὐτὸς ἀρχὰς. χαὶ προβολὰς εἰσηγησάμενος καὶ τὴν τῶν νεκρῶν 

ἀνάστασιν ἀρνησάμενος ἐδογμάτισε ταύτην τὴν αἵρεσιν. χρῆται 3 

dE νόμῳ xol προφήταις, παλαιᾷ TE χαὶ νέᾳ διαϑήχῃ, καὶ ἀπο- 

dem Brief an Elagaba] in Verbindung bringen. — Die Gleichsetzung des Apollonius 

mit dem Stoiker unter Antoninus Pius (Eusebius-Hieronymus z. J. 149; S. 203, 6 

Helm) verbietet sich von selbst 

^ 10ff die umgekehrte Behauptung, daß er zunächst Valentinianer war, bei 

Husebius h. e. IV 30,3; 8. 392, 288: Schwartz ἣν δ᾽ οὗτος πρότερον τῆς κατὰ 

Ὀὐαλεντῖνον. σχολῆς, καταγνοὺς δὲ ταύτης πλεῖστά τε τῆς κατὰ τοῦτον μυϑοποιίας 

ἀπελέγξας, ἐδόχει μὲν πως αὐτὸς ξαιτῷ ἐπὶ τὴν ὀρϑοτέραν γνώμην μετατεϑεῖσθϑαι, 

οὐ μὴν καὶ nav τελῶς γε ἀπερρίψατο τὸν τῆς παλαιᾶς αἱρέσεως δύπον, vgl. Hip- 

polyt SERIE VI ODE SE 165, 13 Wendland oi δ᾽ αὖ ἀπὸ τῆς ἀτατολῆς (sc. der 

Schule Valentins) ... ὧν ἔστιν Ἠξιόγικος καὶ Agóroitrgc (lies wie S. 216, 17 (B)ag- 

δησιάνης) - 1 vgl. die von Bardesanes festgehaltene Anschauung über den Ein- 

flu& der Sieben Buch der Gesetze der Länder S. 11ff u. S. 161 Cureton, dazu Ada- 

mantius de recta in deum fide III 3; S. 118, 12ff van de Sande Bakhuyzen Dio- 

dorus Tars. de fato c. 51 (bei Photius cd. 223 p. 208. 223) Ephrem Syrus sermo 3 

u. 58 delen opera Syriaca II 443ff u. 5ö4ff Assemani — 12f vgl. Adamantius 

de recta in deum fide V 16; S. 204, 3ff van de Sande Bakhuyzen Ephrem. earm. 

Nisib. 51 p. 102 u. 186 Bickell — 14 vgl. Ephrem sermo polem. 55; opera Syriaca 

n 858 Assemani Diodorus Tars, de fato bei Photius cod. 223 p. 208 u. 221 δέχεσθαι 

μὲν προσποιουμένους, τοὺς προφήτας 

i" Nu enirn E ὅπη ἐμ ΠΥ 

9 ὑπὲρ --- o0 M ἔἅ ὃν) τὸ M' | | (egy) * 9 ἀστοχήματι] τῷ αὐτῶ | 

σχίσματι M. 6 νεὼς, dazu a. R. νηὸς M | «se ἢ de MU 7 vor λα- > 

κισϑείσης + xai U 8. ἀπολομένης Μ΄ | πᾶσαν U 1Π τούτων U 11 τε zal 

ἄλλας U. 12 προσβολὰς U |. εἰσηγησάμενος διηγήσατο MU 14 »έᾳ] 

xovg Ü ED i ue E 
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Panarion haer. 56, 1, 5— 2, 10 (Bardesanes) 341 

ὔ \ € , > , " v © * , ; 

κρύφοις τισὶν OOcvrTOC. ἀνατραπήσεται δὲ xol οὗτος μετὰ zavcov 3 
τῇ S 2 - — ) \ > ^ , [4 \ ex 

τῶν προ αὐτοῦ τε καὶ τῶν μετ αὐτὸν ἀπαλλοτριώῶσας ξἕαυτον» τῆς 

ἀληϑείας χαὶ ὡς ἀπὸ λαμπάδος πυρὸς φωτεινῆς εἰς ἀσβόλην μετα- 

βεβλημένος. 
\ τ >) ᾿ξ , 5r € Fr ) fA (a p 

Περὶ μὲν γὰρ νεχρῶν ἀναστασεῶς 77» ἡμῖν ἐν πολλαῖς αἱρέσεσι». 

εἴρηται" οὐ λυπήσει ὁὲ καὶ αὖϑις ἐν τῇ πρὸς τοῦτον ἀνατροπῇ χρή- 
σασϑαι ὀλίγοις λόγοις. εἰ μὲν γὰρ τὴν παλαιὰν διαϑήκην δέχῃ. ὦ 
οὗτος, καὶ τὴν καινὴν ὡσαύτως, πόϑεν οὐχ ἐλεγχϑήσῃ u 1 

τὴν τῆς ἀληϑείας ὁδὸν καὶ ἑαυτὸν ἀποξενῶν τῆς τοῦ κυρίου ἐν ἀλη- 
Hein ζωῆς; ὅτι μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ κύριος πρῶτος, ira γένηται ἡμῖν 
ἀρραβὼν τῆς ἀναστάσεως καὶ πρωτότοχος ἐκ τῶν νεχρῶν, καὶ ἀπέ- 
ϑανεν ὑπὲρ ἡμῶν xol ἀνέστη, (δῆλον). xav οὐχ ἁπλῶς ἐν δοκήσει 

πέπονϑεν" ἐτάφη γὰρ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάστασαν. καὶ “μαρτυρεῖ 
μὲν Ἰωσὴφ 0 ἀπὸ Agıuadates, | μαρτυροῦσι | καὶ αἱ φέρουσαι. μύρα eig 

τὸ μνῆμα καὶ ἡ τῶν ἕχατὸν roh ΤῊΣ ἀλόης ὁλκή, ὅτι οὐκ ἣν 
δόχησις οὐδὲ φαντασία. μαρτυροῦσι δὲ καὶ οἱ ἄγγελοι ταῖς γυναιξὶ 

πεφηνότες Ori »ἀνέστη, 00x ἔστιν Ot τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 

τῶν νεχρῶν;« καὶ οὐχ εἶπαν ὅτι οὐχ ἀπέϑανεν, ἀλλὰ ἀνέστη, ὁ πε- 
πονϑὼς ἐν σαρχί, ζῶν δὲ ἀεὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀπαϑὴς ὧν ἐν τῇ ἰδίᾳ 

4 

P478 

» 530 

8 

ϑεότητι, ὃ ἄνωϑεν ἀεὶ ἐκ πατρὸς γεγεννημένος ὑπάρχων, Ὁ ἐπὶ ἐσχαᾶ- ^ 

τῶν τῶν ἦι μερῶν εὐδοκήσας ἀπὸ Μαρίας τὴς παρϑένου τὴ: 

ἄνϑρωπος, OG μαρτυρεῖ Παῦλος ὁ ἅγιος λέγων. »γενόμεγος ἐκ γυναι- 

χός, γενόμενος ὑπὸ νόμον. ἄρα γε οὕπω ἤκουσας τοῦ ῥητοῦ τοῦ 

λέγοντος ὅτι υδεῖ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρσίαν xci τὸ 
LY - P, 2 N n! 2 2 e € 

ϑνητον τοῦτο ἐνδυσασϑαι adavasianı; ἢ ovx ἔπεισέ oe ᾿Πσαΐας ὁ 
, Ξ ΛΑῸΣ P 7 

προφήτης λέγων »xai ἀναστήσονται oi νεχροί, xai ἐγερϑήσονται oi 

1 zu ἀποχρύφοις τισὶν vgl. Ephrem Syrus Komm. zum 3. Kor. Br. (bei Zahn; 

Gesch. neutest. Kan. II 2, 598) von ihnen (sc. den Bardesaniten) wurden auch Praxeis 

derselben (sc. der Apostel) geschrieben, um unter den Taten und Zeichen der Apostel, 

welche sie geschrieben haben, im Namen der Apostel den Unglauben xw schreiben 

— 14 vgl. Matth. 27,57 — 14f vgl. Luk. 24, 1 — 15 Joh. 19, 39 — 17 Luk. 24,5 

— 18f vgl. I Petr. 3,18 — 22 Gal.4, 4 — 24 1Kor. 15,55 — 26 Jes. 26, 19 

U 

'1 οὗτος] αὐτὸς U 3 πυρὸς + xai M 11 coaßovM | xai? <M 

19 (δῆλον) ἢ 15 τῆς-- U [16 οὔτε M 18 εἶπον U 29 ἁγιώτατος Ὁ 

23 γε] τ M 24f vor xai τὸ ϑνητὸν noch einmal geschrieben xai τὸ ϑνητὸν 

τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφϑαρσίαν, jedoch durchgestrichen U 

10 
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ἔν τοῖς μνημείοις: € αὐτὸς δὲ ὁ κύριος λέγων ὅτι »xal ἐγερϑήσονται 
μὲν οὗτοι εἰς B αἰώνιον xci οὗτοι εἰς χόλασιν αἰώνιον«; 7 οὐ 
μέμνησαι τοῦ "A04 μετὰ ϑάνατον τῆς πρὸς ϑεὸν ὁμιλίας, ὡς οὐ 

τὴν ψυχὴν λέγει ἐντυγχάνει" καὶ βυᾶν πρὸς τὸν ϑεόν, ἀλλὰ τὸ 
αἷμα; αἷμα δὲ οὐ ψυχὴ, ὑπάρχει. ἀλλ ἐν τῷ αἵματι ἡ ψυχή ἐστιν. 
σῶμα γάρ ἐότι τὸ αἷμα ὁρατόν, ἡ δὲ ψυχὴ ἀὐρατός τις ὑπάρχουσα 
ἐν τῷ αἵματι ἔχει τὸν χῶρον. καὶ ἐκ πανταχόϑεν ἐλήλεγχταί oov, 

ὦ Βαρδησιάνη. ἡ xaxorıoria. ἀνατρεπομένη ἐξ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας. 
3. Περὶ δὲ πολλῶν ἀρχῶν ἐπειδήπερ πολλάκις κατὰ τῶν οὕτως 

λεϊγόγτων πολλὰ εἶπον, ἐνταῦϑα οὐ πολλὴν ποιοῦμαι τὴ». περὶ τού- 
του διαλογήν. ἀλλ᾽ ὡς ér (παρεχβάσει» ὑπομν ἤσομαι. τοῦ ἁγίου ἀπο- 

στόλου φάσχοντος ὅτι > win εἷς ϑεὸς ὁ πατήρ. ἐξ οὗ Ta πάντα χαὶ 

ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, di οὗ τὰ πάντα καὶ 
ἡμεῖς δ αὐτοῦς. πῶς οὐν πολυϑεία ἔσται καὶ πολλαὶ | ἀρχαί, εἰ 

εἷς κύριος Τησοῦς Χριστός. δι οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς di. αὐτοῦς« 
ἄρα ovr εἰς ἐστι» ὁ ποιητὴς καὶ οὐ πολλοὶ ϑεοὶ ovre πολλοὶ EE 

ἔφη γὰρ ὅτι »εἴπερ εἰσὶ πολλοὶ ϑεοὶ λεγόμενοις. τὸ δέ »AeyOusvoic 

Oc {περὶ οὐχ ὑπαρχόντων ἀπεφήνατο" διὰ δὲ τοὺς τῶν Ἑλλήνων 

λεγομένους, οὖς ἐϑεοποίησαν. “ἥλιόν τε καὶ σελήνην, | ἄστρα Te xal 
τὰ τούτοις ὅμοια, ἀποφηνάμενος ἀπέχλεισε πάντων τῶν nenlarn- 
μένων» τὴν διάνοιαν. 

Τῆς δὲ ὑγιοῦς πίστεως πανταχόϑεν σῳζομένης, ἑδραιώμαζτος) οὔσης 
καὶ σωτηρίας τῶν πιστῶν, ῥαδίως ἡ πασῶν τῶν αἱρέσεων ἐπενε)" on- 
μένη. χενολεξία ,προσανετράπη Oc καὶ οὗτος ἀνατραπεὶς καὶ ἐλεεινὸν 
ἑαυτὸν καταστήσας καὶ ἑαυτὸν ἀποξενώσας τῆς ζωῆς. φησὶ γὰρ ὁ 
προφήτης πρὸς τὴν ἁγίαν τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίαν ὅτι »ϑήσομαι ἄνϑρακα 

τὸν λίϑον σου χαὶ τοὺς ϑεμελίους σου σάπφειρον καὶ τὰ τείχη σου 

λίϑους ἐκλεχτοὺς καὶ τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν«ε. εἶτα ὕστερόν φῆσι 

»πᾶσα φωνὴ N ἐπαναστήσεται ἐπὶ σέ, πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις, ἐπὶ 

1 Matth. 25,46 — 9ff vgl. Panarion haer. 19, 3, 1; 1199, 168 — 3 Gen.4,10 

— 5$ vgl. Lev. 17, 14 — 9ff vgl. haer. 25, 6, 2ff; 1273, 101 — 12 I Kor. 8, 6 — 

96 Jes. 54, 11f — 28 Jes. 54, 17 

ii 

1 xoi <U 9 uiv « U | aicwov? «—U 5b δλλὰ M. : 7 £x B 

10 εἶπον Pet.] εἰπόντες MU — 11 ἀλλὰ M | ἐν (naoexPpaoceı) ὑπομνήσομαι ἢ 

ἐν ὑπομνήσει MU 13 di ov] di ὃν xal δι’ οὐ Μ 15 di ὃν τὰ πάντα καὶ di 

ov τὰ πάτα 16 οὐ] οὔτε U 17 ϑεοὶ « M | τὸν δὲ λεγόμενον M 

8 {περὶ * | ὑπάρχοντα M 19 zei <U 24 κενολογία Ὁ | πρὸς dvaroo- 

πὴν M | ἀνατραπεὶς + (evoloxerau)? * 

11 
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Panarion haer. 56, 2, 10— 57, 1, 2 (Bardesanes u. Noétus) 243 

N > ’ Dur \ , \ x - 

δὲ σὲ οὐ χατευοδωϑήσεται«κ. οὐδὲν γὰρ xXATIOXVOEL πρὸς τὴν τῆς 
2c ? \ > \ ? 
ἀληϑείας πίστιν, ἐπειδήπερ »ἐπὶ τὴν πέτραν φκοδόμηται, xoi πύλαι 
Ω > > ὩΣ " DR Ree c > , A B 
Audov QU κατισχυσουσιν αὐτῆςς, ὡς ἐπηγγείλατο aoro GyLOG ϑεος 

4oyos, ὁ βασιλεὺς αὐτῆς καὶ νυμφίος καὶ κύριος αὐτῆς καὶ δεσπότης, 

ᾧ δόξα, τιμὴ καὶ χράτος πατρὶ ἐν υἱῷ σὺν ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

Ταύτης δὲ χαὶ αὐτῆς kate oq e etae τῆς αἱρέσεως, x ὡς ἀπὸ 

τομῆς ὄφεως οὖσα κεφαλὴ καὶ ἔτι το τ τῷ ξύλῳ τῆς Long 

παισϑεῖσα, αὐτοὶ (Ot) ϑεῷ εὐχαριστοῦντες ἐπὶ τὰς ἄλλας πάλιν δια- 
σχοποῦντες ἴωμεν, ἀγαπητοί. 

Κατὰ Νοητιανῶν Ab, τῆς δὲ ἀκολουϑίας vC. 
- x ’ a - , | 3 

Ετερος δὲ πάλιν μετὰ τοῦτον Νόητος ὀνόματι ἀνέστη, ov πρὸ 
er 2 3 € 2 ^ , - , 

ἐτῶν πλειόνων, ἀλλ Oc ἀπὸ χρόνου ἐτῶν τούτων ἑχατὸν τριάκοντα 
N 5] , ) A] A- 2 D , € P C 3 

πλείω ἐλασσω, Acıavos τῆς φέσου zoAsog υὑπαρχῶν" OG ἀλλο- 
, , 2 D 23523. - X A 

tolo πνεύματι φερόμενος ἠϑέλησεν - ἀφ ἑαυτοῦ ἃ μήτε προφῆται 
(ἐχήρυξαν» μήτε ἀπόστολοι μήτε ἐὲξ ὑπαρχῆς κατεῦχεν 7 ἐχκλησία 

μήτε en λέγειν τε | καὶ διδάσκειν, αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐπάρματι 

9 Matth. 16,18 -- 11ff vgl. insbes. Hippolyt e. Noét. S. 458 Lagarde, da- 

neben Hippolyt refut. IX 2. 7—10 X 27; S. 239, 241 240, 16ff 283, 11f Wendland 

(Theodoret haer. fab. IIIl3) Filastrius haer. 53; 3.28, 4ff Marx — 12f οὐ πρὸ 

ἐτῶν πλειόνων) vgl. Hippolyt ec. Noét. 1; S. 43, 11 Lagarde οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου 

γενόμενος. Da diese Angabe somit aus Hippolyt stammt, so sind die 130 Jahre 

nur eine Sehützung des Epiph., der darin den Abstand zwischen seiner Zeit und 

der Hippolyts ermißt — 14 anders Hippolyt c. Noét. 1; S. 43, 11 Lagarde τὸ 

uiv γένος ἦν Xuvoreiog ebenso refut. IX7, 1; S. 240, 16 Wendland X 27, 1; 

S. 283, 1 u. Epiph. selbst oben Anaceph. S. 213,3 ἀπὸ Σμύρνης — 14ff vgl. 

Hippolyt c. Noét. 1; S. 43, 19ff Lagarde οὗτος φυσιωϑεὶς sic ἐπηρμένον ἤχϑη, 

οἰήσει πνεύματος ἀλλοτρίου ἐπαχϑεὶς ἔφη τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι τὸν πατέρα 

χαὶ αὐτὸν τὸν πατέρα γεγεννῆσϑαι καὶ πεπονϑέναι xol ἀποτεϑνηχέναι 

U 

1 xarevodognoergı M ὃ ϑεοῦ M Bean <U | ἐν υἱῷ — M 7.3 

(μενέτω) * 9 παισϑεῖσα Dind.] πεισϑεῖσα M πιασϑεῖσα U | (05) * | ἄλλας] 

πολλὰς M. . 10 Unterschrift: τέλος τῆς χατὰ βαρδησιανιστῶν U 11 παν 

χατὰ νοητιανῶν λξ ἢ καὶ vbi MU 18 db —U 18 ἀλλ᾽ -- ἢΝ | ἀπὸ] πρὸ | 

ἐτῶν] τῶν U 14 πλείω 4- ἢ Ὁ 16 (ἐχήρυξαν) * 19 διενοήϑη M | αὐτὸς] 

οὗτος U | ἐπάρματι Pet.] ἐφάρματι M En’ ἄρμασι U 

0 
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244 ; | Epiphanius 

N P 1 ἢ 

μανίας ἐπαρϑεὶς ETOAUNGE λέγειν, τὸν πατέρα πεπονϑέναι᾽ ἔτι Ób 8 
N ’ t \ [4 * [d x 

μείζονί τινι τύφῳ xai παραφροσύνῃ ἐνεχϑεὶς ἑαυτὸν ἔλεγε Μωυσέα 
N i 2 M AEN EST [4 2.4 N 4 ? > - 

καὶ τὸν ἀδελφὸν. αὐτοῦ Aapo»v. ἀλλὰ μεταξὺ τούτων] ἀπὸ τῆς 4 P480 - 

περὶ αὐτοῦ ἐνηχήσεως οἱ μακάριοι πρεσβύτεροι τῆς ἐχκλησίας μετα- 

χαλεσάμενοι αὐτὸν ἐξήταζον περὶ τούτων ἁπάντων καὶ εἰ ταύτην 

τὴν BA ασφημίαν περὶ πατρὸς προηγάγετο. ὁ δὲ τὰ πρῶτα μὲν ἠρνεῖτο 

ἐπὶ τοῦ πρεσβυτερίου ἀγόμενος, διὰ τὸ undere πρὸ αὐτοῦ ἐξεμέσαι 

ταύτην τὴν δεινὴν καὶ ὀλετήριον πικρίαν. ὕστερον δέ, ἀφ᾽ ns, εἶχε 

λύσσης εἴς τινας ἄλλους ἐμβαλὼν oc εἰπεῖν xoi σὺν αὐτῷ ὥσπερ 

δέκα avdoac ἐπαγόμενος, εἰς τῦφον μείζονα καὶ ϑρᾶσος ἐπαρϑεὶς τολ- 
μηρός (Te) γεγονὼς παρρησίᾳ λοιπὸν τὴν αἵρεσιν ἐδογμάτιξε. πά- 

Aw δ᾽ av οἱ αὐτοὶ πρεσβύτεροι προσκαλεσάμενοι αὑτόν TE καὶ τοὺς 

προσφϑαρέντας αὐτῷ ἀνθρώπους περὶ τῶν αὐτῶν πάλιν ρώτων. 

0 δὲ ἅμα τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ πεπλανημένοις ὑποτρίψας τὸ μέτωπον 

λοιπὸν παρρησίᾳ ἀντέλεγε, φάσχων ὅτι »τί γὰρ καχὸν πεποίηκα ὅτι 

ἕνα ϑεὸν δοξάζω; ἕνα ϑεὸν ἐπίσταμαι καὶ οὐκ ἄλλον NZD αὑτοῦ, 
γεννηϑέντα πεπονϑότα ἀποϑανόντας. ὡς οὖν ἐν τούτοις ἔμενεν, 

ἐξέωσαν αὐτὸν τῆς ἐχκλησίας ἅμα τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἴδιον δόγμα 

μεμαϑητευμένοις. | ἐτελεύτα δὲ αὐτὸς ἔναγχος ἅμα τῷ ἰδίῳ ἀδελφῷ, 
οὐχ cc Μωυσῆς ἐν δόξῃ οὐδὲ ὁ αὐτοῦ ἀδελφὸς ὡς AagOr ἐν τιμῇ 
ἐτάφη. ἐρρίφησαν γὰρ ὡς παραβάται xol οὐδεὶς αὐτοὺς τῶν ϑεοσε- 

1ff vgl. Hippolyt c. Noét. 1; 8. 48,19 Lagarde οὗτος ἔλεγεν ἑαυτὸν εἶναι 

Μωυσῆν xai τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Δαρών Filastrius haer. 53; S. 98, Vf hie etiam 

dicebat se Mosen esse et fratrem suum Heliam prophetam — 3ff vgl. Hippolyt 

e. Noét. 1; S. 42, 20ff Lagarde ταῦτα ἀχούσαντες οἱ μαχάριοι πρεσβύτεροι, προσ- 

χαλεσάμενοι ἐνώπιον τῆς ἐχχλησίας ἐξήταζον" ὁ δὲ ἠρνεῖτο, λέγων τὰς ἀρχὰς μὴ 

φρονεῖν --- S1f vgl. Hippolyt c. Noét. 1; S. 48, 22ff Lagarde ὕστερον δὲ ἐμφωλεύ- 

cac ἕν τισιν xal συσχευάσας ξαυτῷ συμπλανωμένους, χαϑαρὸν ὕστερον ἱστᾶν τὸ 

δόγμα ἐβούλετο. ὃν πάλιν προσχαλεσάμενοι οἱ μαχάριοι πρεσβύτεροι ἤλεγξαν" ὁ 

δὲ ἀνϑίστατο λέγων" τί οὖν καχὸν ποιῶ δοξάζων τὸν Χριστόν; — 171f vgl. Hip- 

polyt e. Noét. 1; S. 43, 30ff Lagarde τότε τοῦτον ἐλέγξαντες ἐξέωσαν τῆς ἐχκχλη- 

σίας, ὃς εἰς τοσοῦτο qvoloua ἠνέχϑη ὡς διδασχαλεῖον συστῆσαι 

U L 

4 αὐτοῦ αὐτὸ MU 4f προσχαλεσάμενοι U 8 ταυτηνὶ U 11 (v8) * | 

γέγονε M | ἐδογμάτισε M 19 a? — M 18 ἠρώτων + οἱ αὐτοὶ πρεσβύ- 

τεροι M 15 u? <U 16 ϑεὸνΣ — U 18 εἰς τὸ ἰδιον <U 19 μαϑη- 

τευμένοις M 19 τελευτὰ U 20 ὡς 0 U 91 ἐτάφη ἐν τιμῇ Ὁ |  &ot- 

φησαν Μ 

8 

9 
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Panarion haer. 57, 1, 2—2, 3 (Noötus) ; 345 

βῶν περιέστειλε. μετὰ τοῦτο οἱ ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸν νοῦν φϑαρέντες 
ἐχράτυναν τουτὶ τὸ δόγμα, τούτοις τοῖς ῥητοῖς ὑπαχϑέντες oic καὶ 

ὁ αὐτῶν καχοδιδάσκαλος ἐξ ἀρχῆς. ὅτε γὰρ ἐρωτώμενος ἀπὸ τοῦ 
πρεσβυτερίου ἔφη ἕνα ϑεὸν δοξάζειν, ἤκουε παρ᾽ αὐτῶν φιλαλήϑως 

ὅτι Eva ϑεὸν δοξάζομεν καὶ αὐτοί, ἀλλ᾽ ὡς οἴδαμεν δικαίως δοξάζειν" 

καὶ ἕνα Χριστὸν ἔχομεν, ἀλλ wc οἴδαμεν ἕνα Χριστόν, υἱὸν ϑεοῦ, 
παϑόντα χαϑὼς ἔπαϑεν, ἀποθανόντα καϑὼς ἀπέϑανεν, ἀναστάντα, 

ἀνελϑόντα εἰς τὸν οὐρανόν, ovra ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ἐρχόμενον 
κρῖναι ζῶντας καὶ vexQoUc. ταῦτα λέγομεν μεμαϑηχότες ἀπὸ τῶν 
ϑείων γραφῶν, ἃ καὶ ἐπιστάμεϑα. 

9. Ex τούτου oov ΜΝοητιανοὶ ἀπόσπασμα ὄντες αὐτοῦ καὶ οἱ ἐξ 

αὐτῶν τουτὶ τὸ δόγμα δοξάξουσιν, éx τῶν ῥητῶν τούτων πειρώμενοι 
συνιστᾶν τὴν κατ᾽ αὐτοὺς ἐμμανῆ διδασκαλίαν. ἀφ᾽ ον εἶπεν ὁ ϑεὸς 
πρὸς Μωυσῆν »iyo ϑεὸς τῶν πα τέρων ὑμῶν" ἐγὼ | πρῶτος καὶ ἐγὼ 
μετὰ ταῦτα οὐκ ἔσονταί σοι ϑεοὶ ἕτεροις καὶ τὰ ξξῆς. ἔλεγον 
οὖν" ἡμεῖς τοίνον αὐτὸν οἴδαμεν μόνον. εἰ τοίνυν ἐλϑὼν Χριστὸς 
ἐγεννήϑη, αὐτός ἐστι πατήρ, αὐτὸς υἱός" ἄρα (0) αὐτός ἔστι ϑεὸς 
ὁ ἀεὶ (Or) καὶ νῦν. ἐλϑών" ὡς λέγει ἡ γραφή »οὗτος ὁ ϑεός σοῦ, 

3ff vgl. Hippolyt c. Noét. 1; 8. 43, 25ff Lagarde πρὸς ὃν ᾿ἀνταποχρίνονται 

οἱ πρεσβύτεροι" x«i ἡμεῖς ἕνα ϑεὸν oldausv ἀληθῶς, oldausv Χριστόν, oldauev 

τὸν υἱόν, παϑόντα καϑὼς ἔπαϑεν, ἀποθανόντα χαϑὼς ἀπέϑανεν xai ἀναστάντα τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ὄντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς xal ἐρχόμενον χρῖναι ζῶντας χαὶ νε- 

χρούς. καὶ ταῦτα λέγομεν ἃ ἐμάϑομεν --- 191ff vgl. Hippolyt c. Noét. 2; S. 44, 2ff 

Lagarde οἱ χαὶ δεῖξαι βούλονται σύστασιν τῷ δόγματι λέγοντες" εἶπεν Ev νόμῳ 

»ἐγώ εἰμι ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν" οὐχ ἔσονται ὑμῖν ϑεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦς« 
καὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ »ἐγώ« φησίν »πρῶτος xal ἔσχατος xal μετ᾽ ἐμὲ οὐκ ἔστιν οὐδείς-«. 

οὕτω φάσχουσιν συνιστᾶν Era ϑεόν, οἱ καὶ ἀποχρίνονται λέγοντες" εἰ οὖν Χριστὸν 

ὁμολογῶ ϑεόν, αὐτὸς ἄρα ἐστὶν ὁ πατήρ, εἴ γε (sic *) ἐστιν ὁ ϑεός. ἔπαϑεν δὲ 

Χριστός, αὐτὸς ὧν ϑεός, ἄρα οὖν ἔπαϑεν πατήρ, πατὴρ γὰρ αὐτὸς ἦν --- 14 vgl. 

Ex. 3, 6. Jes. 44,6 Ex.20,3 -- 18ff vgl. Hippolyt ὁ. Noét. 2; S. 44, 101 La- 

garde χρῶνται ὃδ xci ἑτέραις μαρτυρίαις λέγοντες οὕτω" γέγραπται »ovroc ὁ 

ϑεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν. ἐξηῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης 

χαὶ ἔδωχεν αὐτὴν Ἰακὼβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

μετὰ ταῦτα ἐπὶ γῆς ὥφϑη καὶ τοῖς Pose σννανεστράφη«. ὁρᾷς οὖν, φησίν, 

ὕτι οὗτός ἐστιν ὁ ϑεὸς ὃ μόνος ὧν καὶ ὕστερον ὀφϑεὶς xol τοῖς ἀνθρώποις συν- 

αναστραφείς — 18 Bar. 8, 36—38 

U 

9 τουτὶ] τοῦτο M. | τούτοις τοῖς] τοῖς αὐτοῖς * 3 διδάσχαλος U 11 ov] 

oL U 12 αὐτῶν ἢ αὐτοῦ MU. | τουτὶ] τούτου M 13 ἀφ᾽ ὧν Dind. Óh.] 
ἀφ᾽ ἧς MU 14 éyó! + εἰμὶ ὁ — 16f ἐλθὼν hinter ἐγεννήϑη M 16 ἐλϑὼν] 

lies wohl ϑεὸς ὧν * 17 vor αὐτὸς. - ὁ M | vor αὐτὸς2 - ὁ M | αὐτὸς + 

ἐστιν M | (ὁ) * 18 (av) * 

10 

11 
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᾿εύξονται xal οὐχ ἔστιν ϑεὸς πλὴν σοῦ. σὺ γὰρ ἧς “ὁ ϑεὸς xal οὐχ ἤδειμεν, ὃ 

940 Epiphanius 

P] | A [4] b! 2 , i 5) - - € o3 2 , “: 

οὐ λογισϑησεται ἕτερος πρὸς aU0rOr' é&evQe πᾶσαν οὗον ἐπιστήμης Ὁ 152 
N »! > 3 ) Α = IY 3 - x.» x - 2 , 

xci ἔδωκεν αὐτὴν laxo τῷ παιδὶ αὐτοῦ xoi Ισραηλ vo ἠγαπημένῳ 
- x - A- - 2! * & 3 

Ox αὐτοῦ" μετὰ ταῦτα ἐπὶ τῆς γῆς ὥφϑη xal τοῖς ἀνθρώποις συναν- 
« - , A € € ^A 

εστράφη«. ὁρᾷς, φησί, πάλιν πῶς ἡ ϑεία γραφὴ ἡμᾶς συνετίζει, 
- 3 » \ » \ ς 3 , [4 DEREN ’ 

τοῦ un ἄλλον καὶ αλλον Yeov ηγεῖσϑαι, φασχουσα ovt αὐτὸς ϑεὸς 
5) € [2 ὟΝ \ DEN C > , [4 ^ » 

ἐστε (0) μόνος ὧν καὶ αὐτὸς vocegov | og sc; παλιν ὃὲ ἀλλῳ 
- [2 € 

ὁητῷ XEIONTTAL τούτῳ. ὡς λέγει »ἐχοπίασεν Αἴγυπτος xoi ἐμπορία 
AL9- , $e x ς D EN » Ó c N ERBEN x δ , \ \ 
Aiütoz ov, καὶ οἱ Σαβαεὶν ἀνόρες υψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαβησονται καὶ σοὶ 

- EY ’ > 

δοῦλοι ἔσονται καὶ πορεύσονται ὀπίσω σου δεδεμένοι χειροπέδαις καὶ 
SES A x * Ω ) * v 

ἂν σοὶ προσχυνήσουσι xci ἐν“ σοὶ προσεύξονται, ovi iv σοὶ ϑεός ἐστι 
\ > D à - 1 ; , 2 ” ς 

καὶ οὐκ ἔστι ϑεὸς πλὴν σοῦ. σὺ γὰρ εἶ ϑεός, xol οὐκ ἤδειμεν, O 
LI -2 ^ , C - , - > ^ 

ϑεὸς τοῦ Ισραηλ 6ot59«. ορᾷς, φησί, πῶς αἱ ϑεῖαι γραφαὶ ἕνα ϑεὸν 
S , ae‘ , - [4 

σημαίνουσι xai καταγγέλλουσιν αὑτὸν (ysvOousvov) ἐμφανῆ; καὶ ομο- 
c c 35-8 2 » S , 2 DU 

λογουμένοως εἷς ἐστιν, ὁ αὑτος ἀεὶ ὧν. καὶ τούτου ἕνεχα οὐ πολλοὺς 
Ἁ , > ao ’ \ 2 ἜΝ P] - DO MS , - 

Ütovc λέγομεν, ἄλλα EVA ϑεον, TOP AUTOV ANAIN, AUTOV πατέρα τοῦ 
= DR E , GNE - , 

υἱοῦ, αὑτὸν viov καὶ πεπονϑότα, tva σώσῃ ἡμᾶς ἐν τῷ ἰδίῳ πάϑει, 
EY 2 [4 > ^ 2 \ - , 3 - 

xci ov δυνάμεϑα ἄλλον λέγειν δῆϑεν ἀπὸ τοῦ ἐπιστάτου αὐτῶν 
, [4 ' € A \ € , 

μεμαϑηχότες ταύτην τὴν ομολογίαν χαὶ τὴν πονηρὰν ταύτην vzx0- 
N ' 

νοίαν xci λυμαντιχὴν uavlav. 
5 δ᾽" \ ? - c ς σιν». 

Εἶτα ἀλλα ῥητὰ φέρουσιν εἰς σύστασιν ἑαυτῶν, ὡς ὁ αὐτῶν 
, ! G MEG > , , x zi , 

διδάσκαλος ἔλεγεν OtL »καὶ ὁ ANO0TOAOG TOUTOLG μαρτυρεῖ τοῖς λογοις 

6ff vgl. Hippolyt c. Noét. 2; S. 44, 101 Lagarde ἐν ἑτέρῳ δέ, φησίν, λέγει 

»ἐχοπίασεν Αἴγυπτος x«i ἐμπορία Αἰϑιόπων xal οἱ Σαβαείμ, ἄνδρες ὑψηλοί, ini 
* ? IY 4 Df = Li , > , , , 

σὲ διαβήσονται xoci σοὶ ἔσονται δοῦλοι xai πορεύσονται ὑπίσω σου δεδεμένοι Ev 

χειροπέδαις xal ἐν σοὶ προσχυνήσουσιν, ὕτι ἐν σοὶ ὁ ϑεός ἔστιν χαὶ £v σοὶ προσ- 
€ 

ϑεὸς τοῦ Ἰσραὴλ σωτήρ«. ὁρᾷς, φησίν, πῶς ἕνα ϑεὸν χηρύσσουσιν αἵ γραφαί, 

τούτου ἐμφανοῦς δειχνυμένου (τούγτων {τε *) οὕτως μαρτυρουμένων, ἀνάγκην, φησίν, 

ἔχω ἕνὸς ὁμολογουμένου τοῦτον ὑπὸ πάϑος φέρειν. Χριστὸς γὰρ ἦν ϑεὸς xal 
» DIE - > LI » , a * - € =, - » , , 

ἔπασχεν δι ἡμᾶς, αὐτὸς ὧν πατήρ, tva x«i σῶσαι ἡμᾶς δυνηϑῇ. αλλο δὲ, φησίν, 

οὐ δυνάμεϑα λέγειν — 1---19 Jes. 45, 148 — 21ff vgl. Hippolyt c. Noét. 2£; S. 44, 27 ff 

Lagarde xai γὰρ ὁ ἀπόστολος ἕνα ϑεὸν ὁμολογεῖ λέγων »wv οἱπατέρες, ἐξ ὧν ὃ 

Χριστὸς τὸ χατὰ σάρχα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων ϑεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας«. καὶ 

ταῦτα βούλονται οὕτω διηγεῖσθαι xoi αὐτοῖς μονοχώλως χρώμενοι, ὃν τρόπον 

εἶπεν Θεόδοτος ἄνϑοωπον συνιστᾶν ψιλὸν βουλόμενος. ἀλλ᾽ οὔτε ἐχεῖνοί τι νενοή- 

U 

6 (ὁ) μόνος ὧν *, vgl. Hippolyt] uoros 29» MU 11 0—M 12 φασίῦ 

18 (γενόμενον) * 15 ἀλλ} αὐτὸν" — M 

LOS | 
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, τ , » * € \ \ \ , (N 

φασχῶν᾽ ὧν οἱ πατέρες, ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρχα, ὁ ὧν ἐπὶ 
, x 3 x x - ) , \ 

παντῶν ϑεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, aumve. βούλονται δὲ 
»Ἔ, , - \ , € , Br ^ 

_dınyelsdaı uovoxo4oc, τοῦτον vor τροπον ὡς Θεοδοτος᾽ éxttvoc μὲν 
᾽ > , » \ , τ ΙΝ , 

qvos, &xgovatoc ανϑρωπον ψιλὸν διηγησάμενος, οὗτος δὲ παλιν 
» 2 , 7, \ EN , \ \ CN \ 

5 ἄλλην εὐ τῆτα μονοτιπῶς, TOP AUTOV πατέρα ϑεο» xai vtov χαὶ 
Lj 

ἅγιον πνεῦμα ἐν σαρκὶ πεπονϑότα καὶ γεννηϑέντα ἡγησάμενος. οὔτε 

ovr ἐκεῖνοι οἱ ἀπὸ Θεοδότου τι ἐν ἀληϑείᾳ ἔφασαν οὔτε οὗτος ὁ 

ΜΝόητος xal οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἀνόητος δὲ μᾶλλον τῇ δυνάμει, καϑάπερ 
= \ 2 \ ’ LY 3 

αἱ ϑεῖαι γραφαὶ ἀμφοτέρους xal παντὰας τοὺς πεπλανημένους Óte- 

10 λέγχουσι. 
3. Παντὶ δὲ τῷ τὸν νοῦν εἰς ϑεὸν * χεχτημένῳ καὶ ἐν ϑείᾳ 

γραφῇ καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ κατηυγασμένῳ εὐϑυέλεγκτος 0 αὐτῶν 
λόγος καὶ πάσης ἀνοίας ἔμπλεως | φανεῖται. τόλμης γὰρ τὸ ἔργον ? 
καὶ τυφλώσεως * 7 διάνοια φασχουσα τὸν αὐτὸν πατέρα, orta καὶ 

15 τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ τὸν αὐτὸν πεπονϑότα᾽ ὡς xci an ὀρϑοῦ λο- 

γισμοῦ καὶ εὐλόγου χριϑήσονται οἱ τὰ τοιαῦτα φάσχοντες. πῶς 

γὰρ εἴη πατὴρ ὃ αὐτὸς καὶ υἱὸς ὑπάρχων; εἰ γὰρ υἱὸς ὑπάρχει, πᾶν- 

τῶς που τινὸς υἱὸς εἴη, ἀφ᾽ οὗπερ γεγέννηται. εἰ de πατήρ ἐστιν, 
ἑαυτὸν γενγᾶν ἀδύνατον. πάλιν δὲ τὸ! καλούμενον υἱὸς ἑαυτὸν οὐκ 

20 ἐγέννησεν, ἀλλὰ ἐκ πατρὸς γεγέννηται. καὶ ὦ τῆς τῶν ἀνϑρώπων 

M 

πολλῆς φρενοβλαβείας καὶ ἀκατορϑώτου λογισμοῦ. ἔστι γάρ, ἔστιν 
M a : 2 € € ? 2 ) [4 c 324? 1 - 

τὸ εὐλογον ovy ὡς οὗτοι δοξαζουσιν, ἀλλ ὡς ἢ ἀληϑεια dıa τῆς 
ϑείας γραφῆς ἡμῖν ὑποδείκνυσιν. εὐϑὺς γὰρ φάσχει ὁ κύριος λέγων 
»ἰδού, συγήσει ὁ παῖς μου ὁ ἀγαπητός, ὃν ἡρέτισα, ὃν ἠγάπησεν ἢ 

χασιν ἀληϑὲς οὔϑ᾽ otro χαϑὼς αὐταὶ αἱ faepe &Aéyyovow αὐτῶν τὴν ἀμαϑίαν, 

μαρτυροῦσαι τῇ ἀληϑείᾳ 

1 Róm. 9, 5 — 13ff vgl. Hippolyt c. Noét. 3; S. 45, 41 Lagarde ὁρᾶτε, ἀδελ- 

qoí, πῶς προπετὲς καὶ τολμηρὸν δόγμα παρεισήνεγχαν, ἀναισχύντως λέγοντες" 

αὐτός ἐστι Χριστὸς 6 πατήρ, αὐτὸς υἱός, αὐτὸς ἐγεννήϑη, αὐτὸς ἔπαϑεν, αὐτὸς 

ἑαυτὸν ἤγειρεν. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει" αἱ μὲν γραφαὶ ὀρϑῶς λέγουσιν — 24 Jes. 

42,1 Matth. 12,18 

U 

1 φάσχων <U | ὧν! ὡς M 8 δὲ + (rovro)? *, vgl. Hipp. ὃ τοῦτον 

τὸν] τὸν αὐτὸν * 5 uovotonoc + (εἰσηγησάμενος) Ὁ * | 9:0v <U 11 * 

(Eopwusvor) * 18 ἔμπλεως, o von erster Hand U | φαίνεται U 14 κα (μεστὴ) * 

15 τὸν: — M | ano U 16 χαὶ εὐλόγου < U 18 που *| τοῦ MU | ἀφ᾽ 

ob U 18—20 εἰ δὲ πατὴρ---ἐχ πατρὸς γεγέννηται — M 19 de ἢ yàg U 

21 ἀχατορϑότον M | ἔστιν — U 24 παῖς) υἱὸς U 

10 
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348 Epiphanius 

ψυχή μου ϑήσομαι τὸ πνεῦμα μου xd αὐτῷς. καὶ ὁρᾷς πῶς gor) 6 
μὲν πατρὸς δείκνυσι φύσει υἱόν, ἐφ᾽ © καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τίϑη- 
σι». εἶτα δὲ αὐτὸς 0 μονογενής qot »δόξασόν us, πάτερ, ἐν τῇ τ 

δόξῃ ἢ εἶχον παρὰ σοὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσϑαις. ὁ δὲ λέγων 
»πάτερ, δόξασόν ut« οὐχ ἑαυτὸν πατέρα καλεῖ, πατέρα δὲ τὸν αὐτοῦ 
γινώσκει. παλιν δὲ ἐν ἄλλῳ τόπῳ »ἦλϑε φωνὴ ἀπ᾽ οὐρανοῦ, οὗτός 8 
ἐστιν ὁ υἱός μου, αὐτοῦ ἀχούσατες. καὶ οὐχ εἶπεν »ἐγώ εἰμι ὃ υἱός 
μου, ἐμοῦ ἀκούσατες, οὐδὲ πάλιν pom υἱόςς, ἀλλὰ γοὗτος ὁ υἱός 

μου, αὐτοῦ ἀχούσατεκ. καὶ τῷ εἰπεῖν »ἐγὼ καὶ ὁ πατήρ μου ἕν 9 
ἐσμεν«, οὐκ εἶπεν »ἐγὼ καὶ o πατήρ μου εἷς εἰμες, ἀλλά »éyo καὶ ὁ 
πατήρ uov ἕν ἐσμενκ«. τὸ de »ἐγὼ καὶ ὁ πατήρς, ὄντος τοῦ ἄρϑρου 
τοῦ »0« καὶ τοῦ »xaí« ἀνὰ μέσον, σημαίνει πατέρα φύσει πατέρα καὶ 
υἱὸν φύσει υἱόν. 

20 

4. Καὶ πάλιν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος »ἐὰν ἀπέλϑω, ἐκεῖνος 4,1 
ἔρχεται, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας«. πολὺ ὁὲ σαφέστατόν ἐστι τοῦτο 

τό »ἐγὼ ὑπάγω καὶ | ἐκεῖνος ἔρχεται«. οὐκ εἶπεν »ἐγὼ ὑπάγω καὶ D536 
ἐγὼ Foyoucıe, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ »270« καί »éxsivoc« ἐσήμανεν ἐνυπόστα- 
τον τὸν υἱόν, ἐνυπόστατον τὸ ἅγιον πνεῦμα. καὶ πάλιν »τὸ πνεῦμα 3 
τῆς ἀληϑείας | τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ τοῦ ἐμοῦ P488 
λαμβάνονςε, ἵνα δείξῃ ἐνυπόστατον τὸν πατέρα, ἐνυπόστατον τὸν 
υἱὸν χαὶ ἐνυπόστατον τὸ ἅγιον πνεῦμας, καὶ πάλι» δὲ ἐπὶ τοῦ 3 
Ιορδάνου ἄνωϑεν ὁ πατὴρ ἐλάλει, υἱὸς δὲ ἐν Ἰορδάνῃ κατήρχετο, τὸ 
δὲ πνεῦμα μεσαίτατον ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐφαίνετο καὶ ἦλϑεν ἐπ᾽ 
αὐτόν, καίτοι γε τοῦ πνεύματος μὴ φορέσαντος σάρχα μήτε ἐνδυσα- 
μένου σῶμα. διὰ δὲ τὸ μὴ γομίζεσϑαι͵ συναλοιφὴν εἶναι πρὸς τὸν 4 

3 Joh. 17, 5 — 6 Matth. 17, 5. — 9ff vgl. Hippolyt e. Noét. 7; S. 48, 27 ff 

Lagarde ἐὰν δὲ λέγῃ" αὐτὸς εἶπεν »ἐγὼ xol ὁ πατὴρ ἕν ἔσμεν«, ἐφιστανέτω τὸν 

νοῦν καὶ μανϑανέτω Ort οὐχ εἶπεν Ott ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν εἶμι, ἀλλὰ ἕν ἐσμεν" 

τὸ γάρ »ἐσμέν« οὐκ ἐφ᾽ ἑνὸς λέγεται — 10 Joh.10,30 — 14 Joh. 16,7.13 — 

161} vgl. Ancoratus c. 81, 9; 1102, 168} — 18 Joh. 15, 26; 16, 13. 14 — 91 Ν᾽ vgl. 
Ancoratus c. 81, 7; 1102, 68 c. 117, 3; 1145, Sf — 22 vgl. Matth. 3, 13ff 

U 

1f μὲν φωνὴ U 2 δείχνυσι *] δεικνύουσα MU 8. ἐν τῇ δόξῃ ἢ] ἐν 5 

δόξη U . 6 τόπῳ + {φησίν) * | vor οὗτος -ἰ ot, 7 ἀχούετε Ὁ 9 τῷ *] 

τὸ MU | «ov? — M 12 τοῦ] αὐτοῦ M | »ὁ« xal vob « M 15 πολὺ]Ἅ 

ποῦμ 18 co» -— M. 9 xar U 20 λαμβάνον λήψεται MU | τὸν 

πατέρα ἐνυπέίστατον M i| vor évvnóotavov? + xal Μ 91 χαὶϊς U 984 γε 

« M | μήτε Ἴ μὴ MU 25 συναλοιφὴν *| συναληφὴν M συναλιφὴν U 
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Panarion haer. 57, 3, 5—4, 12 (Noétus) 940) 

υἱόν, τὸ ἅγιον πνεῦμα σχηματίζεται ἐν εἴδει περιστερᾶς διὰ τὸ ὀπτά- 
νεσϑαι φύσει ἐνυπόστατον τὸ πνεῦμα. πόϑεν δὲ ἀλλαχόϑεν οὐχ 

ἔχομεν δεῖξαι χατὰ τούτων τῶν τὴν φρενοβλάβειαν ἑαυτοῖς ἐγκιο- 

σώντων; εἰ μὲν γὰρ ἀληϑεύει ἡ αὐτῶν διάνοια καὶ ὁ λόγος ὁ ἕωλος 

καὶ μὴ ἔχων σύστασιν μήτε δύναμιν μήτε συνέσεως λογισμὸν ἢ ἔμ- 
» - , 3.8 , * , 

φασιν, ἄρα γοῦν ἐκβλητέαι εἰσὶν αἱ γραφαί, αἱ πάντῃ μὲν πατέρα. 
πατέρα γινώσχουσαι καὶ υἱὸν υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα ἅγιον πνεῦμα. 

AAIG τί paoxeıs, ο οὗτος; μὴ πολυϑείαν ἡγήσοιντο οἱ τὸ σέβας 

ἀληϑινῶς τῇ τριάδι προσφέροντες, οἵτινές εἰσιν υἱοὶ τῆς ἀληϑείας | 
καὶ τῆς μόνη c ἀποστολικῆς καὶ καϑολικῆς ἐκκλησίας; καὶ οὐχ οὕτως. 
tíc γὰρ οὐχ ἐρεῖ ἕνα ϑεὸν εἶναι τῆς ἀληϑείας, πατέρα παντοχράτορα, 

ἐξ οὗπερ ὁ μονογενὴς vioc ἐν ἀληϑείᾳ ϑεὸς Aoyog, ἐνυπόστατος 

Aoyoc, γεγεννημέγος ἀληϑινῶς ἐξ αὐτοῦ ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως; 

διὸ Era ϑεὸν ἀσφαλῶς κηρύττει ἡ ἐκκλησία, πατέρα καὶ υἱόν" διότι 
»ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ xai ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί, καὶ οἱ δύο ἕν iouev«, τουτ- 
ἔστιν μία ϑεότης καὶ ἕν ϑέλημα καὶ μία κυριότης. ἐξ αὐτοῦ ὁὲ 
τοῦ πατρὸς καὶ τὸ πνεῦμα ἐχπορεύεται, | ἐνυπόστατον ὃν καὶ ἐν ἀλη- 
ϑείᾳ τέλειον, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, τὸ φωτίζον τὰ πάντα, τὸ ἐκ 
τοῦ υἱοῦ λαμβάνον, τὸ πνεῦμα τοῦ πατρός. τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. 
διὸ μίαν ϑεότητα οἶδεν ἡ ἐκκλησία" εἷς ϑεὸς ὁ τῆς ἀληϑείας πατήρ, 
πατὴρ τέλειος ἐνυπόστατος xoi υἱὸς υἱὸς τέλειος ἐνυπόστατος καὶ 
ἅγιον πνεῦμα ἅγιον πνεῦμα τέλειον ἐνυπόστατον, μία ϑεότης μία 

δεσποτεία μία κυριότης. διὸ πανταχοῦ σαφῶς κεκηρύχασιν at B eia 

γραφαὶ tva ϑεόν, τουτέστιν τριάδα ὁμοούσιον, ἀεὶ οὐσαν τῆς αὐτῆς 

ϑεότητος, τῆς αὐτῆς κυριότητος.] καὶ διέπεσεν ἐκ πανταχόϑεν ὁ 
τῆς ἀνοησίας σου λόγος, o ΜΝόητε.. τοίνυν τούτων εἰρημένων καὶ 

ἀντιϑέτως πρὸς τὰς τοῦ προειρημένου Νοήτου φωνάς, σχοπεῖν ἐξ 
ὑπαρχῆς χρὴ καὶ οὕτως τὰ αὐτοῦ κεφάλαια ἀνατρέπειν. 

15 Joh. 14, 10; 10, 30 — 18 Joh. 15, 26; 16, 13 — 19 Joh. 15, 26 

1 υἱὸν + ἤτοι M 9 τῶν — M 3f ἐνκισσόντων M ἐγχισσησάντων Ὁ 

6 οὖν U | ἔχβλητοι M 8. ἡγήσοιντο von erster Hand am Rand statt ἡγήσονται 

im Text U [10 ἀποστολικῆς χαὶ <U 11 oix ἐρεῖ] οὐ χαίρει Ὁ 12 ἀληϑείᾳ 

+ {γεγέννηται Ὁ * 18 τὸ πνεῦμα *] πνεῦμα τὸ MU 19 Aauferov + τὸ 

πτεῦμα τῆς ἀληϑείας U 21 xoi υἱὸς ---ἐνιπόστατος < U 99 ἅγιον πνεῦμα 

ἘΠ 28 ndırn U 25 ϑεότητος + τῆς αὐτῆς ταυτότητος M ταυτότητος Τὶ 

26 ἀνόητε U 97 ἀντιϑέτως] ἀντὶ δὲ τῶν M | προειρημένου + νοῦ M | qo- 

γὰς + (-τταττομέγων) ἢ 28 αὐτὰ U 

6 
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«1 

10 

11 
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5. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπειδὴ παρήγαγε τὸ κεφάλαιον ὅτι »εἷς ϑεός, 
ἐξ οὗ τὰ πάντα χαὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, xci εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, 

δ ὃν τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς Ót dcOrOU«, οὐχ ὁρῖς ὅτι λέγων »εἷς 
ϑεός, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόνε, πῶς τὴν μίαν ἀρχὴν 
σημαίνει, ἵνα μὴ εἰς πολλὶς ἀρχὰς τρέψῃ τὴν διάνοιαν καὶ εἰς πολυ- 
ϑείαν ἀγάγῃ πάλιν τὸν πλανηϑέντα νοῦν τῶν ἀνϑρώπων ἐπὶ τῇ 
κενοφωνίᾳ τῆς πολυϑείας; ὁρᾷς γὰρ πῶς Evi ὀνόματι κέχρηται καὶ 
μιᾷ ὀνομασίᾳ, οὐχ ἀρνούμενος τὸν μονογενῆ ϑεόν. οἷδε γὰρ αὐτὸν 

κύριον καὶ οἶδεν αὐτὸν ϑεόν" διὸ ἀσφαλιζόμενος λέγει »καὶ εἷς κύριος 

’Inooög Χριστός, δ οὗ τὰ πάντακ. καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ κυρίου τοῦτο 
λέγων οὐ τὸν αὐτὸν ἐσήμανεν εἶναι πατέρα χαὶ τὸν αὐτὸν υἱόν, ἀλλὰ 

ἔδειξε τὸν μὲν πατέρα πατέρα ovra, τὸν de υἱὸν υἱὸν ἀληϑῶς, ἐπειδὴ 

τῷ εἰπεῖν »εἷς ϑεός« ἐπὶ τῷ πατρὶ οὐχ ὡς ἀρνούμενος ἐπὶ τῷ υἱῷ 
τὸ εἶναι ϑεὸς (ἔλεγεν) (εἰ γὰρ μὴ ϑεός, ovre κύριος᾽ ἐπειδὴ δὲ κύ- 
Quoc, καὶ ϑεόφ), ἀλλὰ εἰς μίαν ὀνομασίαν ἄγειν ἀναγκαζόμενος ὑπὸ 

τοῦ ἁγίου πνεύματος ὁ ἅγιος ἀπόστολος | ἔφραζεν ἡμῖν τὴν πίστιν, 
ἐναργῶς ἕνα κύριον σημαίνον, ἄρα ys χαὶ vd 

Ara μηδεὶς v 
λιπε τὸν ἀριϑμὸν τῆς τριάδος. ἐπειδὴ οὐκ οὐνόμασε τὸ ) ἅγων πνεῦμα. 

ὀνομάσας γὰρ πατέρα καὶ υἱὸν ϑεὸν καὶ κύριον, ἐν πνεὐμάτι ἁγίῳ 
ὠνόμασεν. οὔ γὰρ ἐπειδὴ εἶπεν »εἷς ϑεόςς, περὶ πατρύς, »ἐξ οὗ 
τὰ πάντας, ἠρνήσατο αὐτὸν [τὸ] εἶναι κύριον" οὐδὲ πάλιν ἐπειδὴ εἶπε 
»χαὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστόςς, ἠρνήσατο εἶναι αὐτὸν ϑεόν, ἀλλὰ 
καϑάπερ ἐπὶ τῷ πατρὶ ἠρκέσϑη Ἐπὶ τῇ uu ὀνομασίᾳ, λέγων »εἷς 

ϑεόςς, σὺν δὲ τῷ ϑεὸς δήλον ὅτι ἔστι καὶ κύριος, οὕτω xal ἐπὶ 

τῷ υἱῷ ἠρκέσϑη τῷ »εἷς κύριος«" σὺν δὲ τῷ »[sie] κύριος σύν- 
δστι καὶ τὸ ϑεός. λέγων ovv περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ, οὐ κοῦφος ἦν 
᾿ἀπὸ πνεύματος ἁγίου, ἀλλὰ ἐν πνεύματι &ylo, ὡς ἔφην, ἐφϑέγγετο. | 

» * P) Y a Ω - > , = - , cr 

slo 0e δὲ ἀεὶ τὸ ayıov πνεῦμα οὐ σύστασιν ξαυτοῦ ποιούμενον *, tva 
€ m" € i] , - Y - x « - Ψ 

μὴ ἡμῖν ὑπογραμμὸν δώσει τοῦ περὶ ἑαυτῶν * καὶ ἡμᾶς τὴν σύστασιν 

1 1Kor. 8,6 — 21 I Kor. 8,6 

2f Ἰησοῦς Χριστὸς xai ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ δι᾿ ὃν tà πάντα xai ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ U 

3 λέγων λέγει M< U 4 πῶς] lies wohl πρῶτον 

xcl M τοῦ κύριος Ὁ | vovro « M 11 πατέρα εἶναι U 12 ἐπεὶ δὲ M. 13 τῶ] 

to U | dovovusvoi M 14 Yeöov! M | (&£Aeysv) * 15 ἀνάγειν U 21 ὀνό- 

uaoev M 99 [τὸ] * | χύριον] Χριστὸν Μ 23 εἶναι αὐτὸν] αὐτὸν τὸ εἶναι U 

24 μιᾷ] μόνη U 25 ϑεὸς ϑεῶ M | ϑεὸς3 -ἰ (eivaı)?* 26 τῷ" Pet.] τὸΜῦ 

| τῷ] τὸ M. | [εἷς] * 29 x etwa (p9IEyysodaı) * 30 * φλέγοντα! * 

* 10 τοῦ κυρίου *] τοῦ 

5,1 
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ς ve , GC » 2 2 € \ ς ’ P] τ \ , 

ζεαυτῶνΣ ποιησασϑαι. ἄρα οὖν »εἷὶς ϑεὸς ὁ πατῆρ, é& ov τὰ πᾶντα, 
τ = ’ > EX ΄ m MP > τὰ \ , - ἫΝ » € E , 

καὶ εἷς κύριος ]ησοῦς ἄριστος, δι oo τὰ xaàvca [ἡ δι ov τὰ narrale, 
A Ly u c > b] N - , \ a 

καὶ Ev tO ἀγίον πνεῦμα, οὐχ ἀλλότριον E00, EVvnootarov δὲ Ov, 
, - - EY - 2 , ^ - x Ν € 

διοτι πνεῦμα ϑεοῦ καὶ πνεῦμα ἀληϑείας καὶ πνεῦμα πατρὸς καὶ πρεῦμα 

Χριστοῦ. 
6. Ei δὲ χρεία εἰπεῖν xal περὶ τοῦ »ἐκοπίασεν «Ἵἴγυπτος καὶ 

“ N , \ x » € EY * \ ’ 

ἑμπορία Αἰϑιοόπῶων, καὶ οἱ Σαβαεὶν ανδρες υψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαβησονται 
M , N ey , \ > T \ \ - d \ 

[καὶ τὸ »σὺ εἶ ÜsOc, καὶ οὐχ ῃδειμεν«) xal σοὶ δοῦλοι ἔσονται, καὶ 
, bye \ N , 

πορεύσονται Ozío0 σου δεδεμένοι χειροπέδαις xai ἐν σοὶ προσκυνη- 
^ x \ , 9 , ^ 2 Ἢ! 

σουσι καὶ Ev σοὶ προσεύξονται, Ort Ev σοὶ ϑεὸς ἐστι καὶ οὐκ ἔστι 
\ \ CM \ \ Ξ ’ ^ 5 » € \ - 5px. M 

ϑεὸς πλὴν 000° ov yoQ εἰ ϑεὸς. καὶ οὐχ ηδειμεν, o ϑεὸς τοῦ loganA 
, 2 € “ , [6 X ’ - E , 

007)0«. λέξει δέ, »00% ορᾷς, φησίν, οτι εἷς ϑεὸς ἔστιν. ἐκ TOP τοσου- 
ς - τ € 2 - x 2 \ ? 

τῶν βητῶν, ὧν ὑπεδείξαμεν«, οὐ νοῶν | ca εἰρημένα, ἀλλὰ πανούργως 
, * ? ET X ; ’ > ὔ 

περικοπτῶν τὰς γραφᾶς, λοξὰ μὲν διηγούμενος, ἀνϑυπερβάατῶς ὁὲ 
, 3 , 2 > D S x , 7 ot 

εἰσαγῶν τοὺς λόγους, οὐχ. GxoAOUÜ S xci περὶ ποδα φϑέγγεται 0UTE 
2 [d Α = c , ὋΝ ς 2c 2 - N [ - 

καϑ' stouor διηγεῖται o Νοητος ἡ ot ἐξ αὐτοῦ Nontiavoi [voovotr]. 
[4 \ - » t \ Ly 10 

ὥσπερ γὰρ κακῷ κυνὶ ovoua Aczwv (ἐπιτεϑέασιν) καὶ τοὺς μηδὲ oAog 
€ - - Ἁ \ ° ^ 

O0QOrTGG καλοῦσι πολυ βλέποντας χαὶ Tag yoAGc γλυκείας φασὶ καὶ 
Α 2 , \ \ 2 ’ 2 * 

tO οξος μέλι τινὲς ἐπωνομασαν xoi τὰς ρινυας Μυμενίδας τινὲς 
> 1 a LY € ET P) ) 2 - , ) » 

ὠνομασαν, ovroc xci οὗτος xal οἱ ἀπ αὐτοῦ, Nontov ἔχων oroyua, 
3t- o, ς: 7 2 - 5 - Kg) \ > 
ἀνόητος ὑπάρχει καὶ οἱ ἐξ αὑτοῦ ἀνοητοῦντες, μηδὲ ολῶς τὴ» &xo- 

€ ’ n € 7 - ς 

λουϑίαν ὧν TE (quoxst xci ὧν προβαλλονται γοοῦντες, ὡς καὶ 

6ff vgl. Hippolyt c. Noét. 4; S. 45, 16ff Lagarde φησὶν γάο »ἐχοπίασεν Αἰγυπ- 
9. , 2 , S c Y 3 b Mj , a 2r 3 N [d 

τος xai ἐμπορία Αἰϑιόπων xal oti Xafesiu« χαὶ τὰ λοιπά, tra sim »σὺ γὰρ Ö 

ϑεὸς τοῦ Ἰσραὴλ σωτήρ«, οὐ νοῶν τὸ προειρηβένον' ὁπόταν γὰρ ϑελήσωσιν παν- 

ουργεύεσϑαι, περικόπτουσι τὰς γραφάς" ὁλοχλήρως ὃὲ εἰπάτω καὶ εὑρήσει τὴν 

αἰτίαν πρὸς τίνα λέγεται — 6 Jes. 45, 14 — 17ff vgl. Helladius Chrestom. bei 

Photius cod. 279; p. 355 ὅτι τὸ μὴ λέγειν δίσφημα πᾶσι τοῖς παλαιοῖς μὲν 

φροντὶς ἦν, μάλιστα δὲ τοῖς ᾿Αϑηναίοις" διὸ xci τὸ δεσμωτήριον οἴχημα ἐχάλουν 

χαὶ τὸν δήμιον χοινόν, τὰς δὲ Ἔριννύας Εὐμενίδας ἢ σεμνὰς ϑεάς, τὸ δὲ μῦσος 

ἄγος, τὸ δὲ ὄξος μέλι καὶ τὴν χολὴν γλυχεῖαν κτξ. 

U 

1 (&avrov) Jül. 9 [ἢ δι’ ὃν τὰ πάντα) * 6 yosia εἰπεῖν xai < U 

7 ἐμπορία] ἐν πορεία M | ot — Ὁ | Σαβαεὶμ U 8 [xai τό" σὺ ei ϑεὸς xai 

οὐχ ἤδειμεν] * | zei? + v0M 98 χαὶ ἐν σοὶ προσχυνήσουσι-“ U 110 -—M 

19 λέξει δὲ — U — 19f τοιούτων U 13 ὧν *] ὡς MU | mit οὐ νοῶν be- 
ginnt der Nachsatz 15 εἰσάγων] ἄγων M 16 [νοοῦσιν] *; wegen des Folgenden 

aber wohl dafür einzusetzen {μᾶλλον δὲ ἀνόητοι) 17 yàg] ye U | ΣᾷΚ(ἐπιτι- 

ϑέασιν) * | ὅλως] ὄντως U 18 πολλὰ U | φάσχουσι U 90 χαὶ οὗτος — M 

22 τε < Ὁ | προβάλλεται M 

6,1 
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πληροῦσϑαι ER’ αὐτοὺς τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου »unts 
ἃ λέγουσι νοοῦντες μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνταικ. 0160 

7. Ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες ἀδελφοί, πῶς ἀνώτερον ἔφη ἡ ϑεία 4,1 

γθαφή, μᾶλλον δὲ αὐτὸς ὁ κύριος, ὡς ἔχει ἡ ἀρχὴ τοῦ xeqaAatov: | 
ῦϑεν xai Ósuxréor ἐστὶ περὶ tis πάσης ἐν αὐτῷ τῷ ὙΠ ἀλη- 3 

ϑείας τε καὶ ὑποϑέσεως Ort »ἐρωτήσατέ ME περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ 3 | 
τῶν ϑυγατέρων μου, καὶ {περὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν μου ἐντεί- | 
λασϑέ μοι. ἐγὼ ἐποίησα, φησί, τὴν rv xai ἄνϑρωπον ἐπ᾽ αὐτῆς, 

ἐγώ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν, ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις | 
ἐνετειλάμην, ἐγὼ ἤγειρα μετὰ δικαιοσύνης βασιλέα καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ 
αὐτοῦ | εὐϑεῖαι. οὗτος οἰκοδομήσει τὴν πόλιν μου καὶ τὴν aiyue o P 486 

σίαν ἐπιστρέψει, οὐ μετὰ λύτρων οὐδὲ μετὰ δώρων, εἶπε κύριος 
σαβαώϑι. εἶτα λοιπόν »ἐκοπίασεν Αἴγυπτος καὶ ἡ ἐμπορία «Αἰϑιό- 3 

zov« καὶ τὰ ἑξῆς »ὅτι ἐν σοὶ ὁ ϑεός ἐστινκ. ἐν τίνι Ó& porum + 

ἀλλ ἢ ἐν τῷ πατρῴῳ Aoyo; καὶ γὰρ ἀληϑῶς ϑεὸς Λόγος ὁ υἱὸς καὶ 

ἐν αὐτῷ ὁ πατὴρ γινώσκεται, ὡς λέγει »0 ἑωρακὼς ἐμὲ ξώραχεν τὸν 
πατέρα« καί »ἐγὼ ἐδόξασά σου τὸ ὄνομα ἐπὶ τῆς ync«. εἶτα πάλιν 5 
„Ey nysıoa βασιλέα«. | οὐχ ὁρᾷς ὅτε φωνή ἐστι πατρὸς ἰδιάζουσα ἡ D540 
ἐγείρασα ἐξ αὐτῆς τὸν ᾿ἀληϑινὸν Aoyov βασιλέα ἐπὶ πᾶντας, τὸν 

1ITim.1,7 — 3ff vgl. Hippolyt c. Noét. 4; S. 45, 20ff Lagarde ἀνωτέρω 

γὰρ μικρὸν ἀρχὴ τοῦ χεφαλαίου τυγχάνει, ὕϑεν δεῖ ἀρξάμενον δεῖξαι, πρὸς τίνα 

λέγει καὶ περὶ τίνος. ἄνωθεν γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου τοῦτ᾽ ἔχει, folgt Jes. 45, 

11—15 — 6 Jes. 45,11—13 — 13 Jes. 45,14 -- 14ff vgl. Hippolyt c. Noét. 4; 

8. 46, 6ff Lagarde “ἐν ooí« οὖν φησιν »ὁ ϑεός ἔστιν«. ἐν τίνι δὲ ὁ ϑεὸς ἀλλ᾽ ἢ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ πατρῴῳ Aóyo xol τῷ μυστηρίῳ τῆς οἰκονομίας; — 16 Joh. 14,9 

— 17 Joh. 17, 4 — 181 vgl. Hippolyt c. Νοδί. 4; S. 46, 8ff Lagarde περὲ οὗ πάλιν 

δειχνύων τὸ χατὰ σάρχα αὐτοῦ σημαίνει »ἐγὼ ἤγειρα ξαὐτὸν μετὰ δικαιοσύνης καὶ 

πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ εὐθεῖαι«. τί οὖν; περὶ τίνος μαρτυρεῖ πατήρ; περὶ τοῦ υἱοῦ 

πατὴρ λέγει »ἐγὼ ἤγειρα αὐτὸν μετὰ διχαιοσύνης«. ὅτι δὲ πατὴρ ἤγειρεν αὐτοῦ 

τὸν υἱὸν ἐν δικαιοσύνῃ, μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγων »εἰ δὲ τὸ πνεῦμα 

τοῦ ἐγείραντος Χριστὸν Ἰησοῦν ἐκ νεχρῶν οἰχεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν 

Ἰησοῦν ἐκ νεχρῶν ζωοποιήσει χαὶ τὰ ϑνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ. ἐνοικοῦντος 

αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν«. ἰδοὺ συνέστηχεν τὸ διὰ τοῦ προφήτου εἰρημένον »ἐγὼ 

ἤγειρα μετὰ δικαιοσύνης«. — 18 Jes. 45, 13 

U 

1 πληροῦται M ἃ ἔφη] einev U 5 ἐστὲ περὶ τῆς) ἐπὶ U 1 uov! —U | - 

(περὶ) * 19 οὐδὲ] oo U 13 αἱ ἐμπορίαι U 15 λόγος < U 18 vor 

iódi&Govoa + 4j U 19 ἐγείρουσα U | ἐξ αὐτῆς — sofort r] & 
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ἐξ αὐτοῦ ἀληϑινῶς γεννηϑέντα ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως; ὃν καὶ ἤγειρε 6 
πάλιν, αὐτὸν τὸν βασιλέα, Qc λέγει ὁ ἅγιος ἀπόστολος φάσχων ^el 
δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος Χριστὸν ἐκ νεχρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ 
ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεχρῶν ζωογονήσει καὶ τὰ ϑνητὰ σώματα ὑμῶν, 

D διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος πνεύματος αὐτοῦ ἐν Üuiv«, ὅπως συνᾷάδοι τὰ 7 
προφητιχὰ τοῖς ἀποστολικοῖς καὶ τὰ ἀποστολιχὰ τοῖς εὐαγγελικοῖς 
καὶ τὰ εὐαγγελικὰ τοῖς ἀποστολικοῖς καὶ τὰ ἀποστολιχὰ τοῖς προ- 

φητικοῖς" ἐχεῖ yaQ »ζ(ἐγὼ) ἤγειρα βασιλέας, καὶ ὧδε" »ὁ ἐγείρων Χρι- 
στὸν ἐκ νεχρῶνκ«. τὸ δέ »ἐν σοὶ ϑεὸς ἐστιν (δείκνυσιν), ὡς μυστη- ὃ 

10 ριωδῶς τὰ πάντα καὶ ϑαυμασίως διηγεῖται ἡ ϑεία γραφή. ὥσπερ γὰρ 

ἐν ναῷ ἐν σαρχὶ (κατοικοῦσα) προξεωρᾶτο καὶ προχκατηγγέλλετο τῇ τῶν 
ἀνθρώπων ἐλπίδι διὰ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν ἐπιστροφῆς ἢ ϑεότης. ὁ 9 
γὰρ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ϑεὸς “ύγος, ὡς ἐν πόλει ἁγίᾳ καὶ ἐν ναῷ ἁγίῳ 
[τουτέστιν] ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐνανθϑρωπήσει xci ἐνσάρκῳ παρουσίᾳ ϑεὸς ὧν 

15 χατοικῶν, ἐπὶ τῷ ναῷ ἁγίῳ λέγει »λύσατε τὸν vaOr τοῦτον xal ἐν 

τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν«. διότι μυστικῶς τὰ πᾶντα οἰχονομεῖ 10 
(0) ϑεὸς Δόγος ἀποσταλεὶς ἀπὸ πατρὸς ἐν σαρχὶ καὶ σύνδεσμον ἀγάπης 
πνευματικῆς δεικνὺς ἐφέλκεται σάρκα, σμικρύνας ἑαυτὸν μέγας ὧν ϑεός, 
αὐτὸς ὁ “όγος ἐκ παρϑένου διὰ πνεύματος ἁγίου γεννηϑείς, υἱὸς 

90 ϑεοῦ εἷς ὧν, ξαυτὸν σαρκὶ, καὶ πνεύματι Eva τελέσας, ὡς λέγει. »0 
καταβὰς αὐτός ἐστι xal ὁ ἀναβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὧν Ev τῷ 

οὐρανῷς«. | Ὁ 10629 

2—5 Róm.5,11 — 9ff vgl. Hippolyt c. Noät. 4; 5. 46, 1Sff Lagarde τὸ de 

εἰπεῖν ὅτι »ἐν σοὶ ὁ ϑεός ἐστιν« ἐδείχνυεν μυστήριον οἰκονομίας, ὅτι σεσαρκωμέ- 

vov τοῦ λόγου χαὶ ἐνανϑρωπήσαντος ὁ πατὴρ 5v & τῷ υἱῷ zal ὁ υἱὸς ἐν τῷ 

πατρί, ἐμπολιτευομένου τοῦ υἱοῦ ἐν ἀνθρώποις. τοῦτο οὖν ἐσημαίνετο, ἀδελφοί, 

ὅτι ὄντως μυστήριον οἰχονομίας &x πνεύματος ἁγίου ἦν οὗτος ὁ λόγος καὶ nag- 

ϑένου, ἕνα υἱὸν ϑεῷ ἀπεργασάμενος. τοῦτο δὲ οὐκ ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸς μαρτυ- 

ost 6 καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. οὕτω γὰρ λέγει »οὐδεὶς ἀναβέβηχεν εἰς τὸν οὐρα- 

νὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὧν Ev τῷ οὐρανῷκ«. 

— 15 Joh.2,19 — 201f Joh. 3,13 

MU 

1 ἐξ αὐτοῦ — M | ὃν ἢ ὃς MU Bf οἰκεῖ év—&x vergav <M 4 ζωο- 

ποιήσει U 8 ἐχεῖ γὰρ *] εἰ γὰρ M εἶτα U | (ἐγὼν * 9 τὸ δὲ Dind. Óh.] ὁ 

de MU | (deixvvow) * 11 v2 = U | Xxaroıxovoe): *, vgl, 4,15 | wooe- 

ooöro U 12 τὸν <M 13 eos <U — 14 [τουτέστιν] * 15 ἐπὶ τῷ Ἢ 

& MU 16 τὰ πάντα μυστιχῶς M 17 (ὁ) * | ἀποστόλοις M | πατρὸς] 

πνεύματος U ο 18 πνευματιχῆς < U | σάρκα *] xai MU 19 ὁ — M 
Epiphanius II. Zei 
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294 Epiphanius 

8. Ti οὖν ἐρεῖ Μόητος Ev τῇ αὐτοῦ ἀνοησίᾳ; μὴ ὃν τῷ οὐρανῷ 
σὰρξ 7v; δῆλον ὅτι οὐκ ἢν. πῶς οὖν ὁ καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ αὐτός 
ἐστιν καὶ ὁ ἀναβάς; ἀλλ᾽ | ἵνα τὸν ἐλϑόντα Aoyov σημάνῃ οὐ κάτω- 

ϑεν ovra, ἀλλ ἄνωϑεν χατελϑόντα, ἐπειδὴ ἐνηνθρώπησε ἐν σαρχί. 
οὐκ | ἀπὸ σπέρματος ἀνδρός, ἐκ πνεύματος δὲ xci σαρχὸς τελειώσας 
τὴν αὐτοῦ οἰκονομίαν, διὰ τοῦτο μίαν ἑνότητα σημαίνων τῆς τοῦ 
Aóyov συνενώσεως καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως φάσκει τὸν ἄνωϑεν 

ἥκοντα ἄνω ἀνιέναι ἐν τελειώσει ϑεότητος. καὶ γὰρ νῦν O μὴ ὧν 
ποτὲ σάρξ. ἀλλὰ πνεῦμα, σὰρξ γέγονεν ἐχ πνεύματος καὶ παρϑένου, 
ὃ προσενεχϑεὶς πατρὶ τέλειος 4όγος. 06 πρὸ τούτου ἐν οὐρανῷ οὐχ 
ἢ» σάρξ. τί οὖν nv ὁ ἐν οὐραγῷ ἀλλὰ ὁ Δόγος 0 ἀπ οὐρανοῦ 

ἀποσταλείς, ἔχων τὴν εἰς iav ϑεότητα ἕνωσιν κατὰ δύναμιν πατρὸς 
συνηνωμένην, ἵνα δείξῃ ὅτι ἐπὶ γῆς καὶ (iv) οὐρανῷ ὁ αὐτὸς ϑεὸς 
Δόγος ὑπῆρχεν, ἄτρεπτος ὧν καὶ ἀναλλοίωτος. “όγος γὰρ ἢν, ϑεὸς 

ἢ» ἀεί, πνεῦμα zv, δύναμις ἢν, 06 τὸ χοινὸν ovoua καὶ παρὰ ἀνϑοώ- 
ποις χωρητὸν ἀνελάμβανεν εἰς ἑαυτόν, οὕτω καλούμενος υἱὸς ἀνϑρώ- 

που, υἱὸς ὧν sov: καὶ ἐν προφήταις προωνομάζετο, ὅπερ οὐπῶ 

ἐν σαρκὶ nv, διὰ τὸ μέλλον ἐν αὐτῷ τελειοῦσϑαι, ὡς καὶ Δανιὴλ ἔφη 
»εἶδον ὡς υἱὸν ἀνϑρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν«. διὸ δικαίως 

ἐν οὐρανῷ (ovra) τῷ ὀνόματι τούτῳ τὸν /AOyov. (0v) εἶδε πνεύματι 

1 ff vgl. Hippolyt e. Noöt. 4; S. 46, 20 ff Lagarde τί ovv ζητεῖ παρὰ τὸ εἰρη- 

μένον; μήτι ἐρεῖ Ov. ἐν οὐρανῷ σὰρξ ἦν; ἔστιν μὲν ovv σὰρξ ij ὑπὸ τοῦ λόγου 

τοῦ πατρῴου προσενεχϑεῖσα δῶρον, ἣ ἐκ πνεύματος xal παρϑένου, τέλειος υἱὸς 

ϑεοῦ ἀποδεδειγμένος. πρόδηλον οὖν Ort αὐτὸς ξαυτὸν BROOEPIEN τῷ πατρί. πρὸ 

δὲ τούτου ἔν οὐρανῷ σὰρξ οὐχ ἦν. τίς οὖν ἦν ἐν οὐρανῷ ἀλλ᾽ ἢ λόγος ἄσαρκος, 

ἀποσταλεὶς ἵνα δείξῃ αὐτὸν ἐπὶ γῆς ὄντα εἶναι xai àv οὐρανῷ; λόγος σὰρξ ἦν, 

πνεῦμα ἦν, δύναμις ἦν, ὃς τὸ χοινὸν ὄνομα xal παρὰ ἀνϑρώποις χωρητὸν &ve- 

λάμβανεν εἰς ξαυτόν, τοῦτο Σαλούμενος An’ ἀρχῆς υἱὸς ἀνθρώπου διὰ τὸ μέλλον, 

καίτοι μήπω ὧν ἄνθρωπος, χαϑὼς ὁ Δανιὴλ μαρτυρεῖ λέγων »εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπὶ 

τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενον ὡς υἱὸν ἀνϑρώπου«. δικαίως οὖν ἔν τῷ 

οὐρανῷ ὄντα ἔλεγεν τούτῳ (τῷ) ὀνόματι. τοῦτο ἀπ᾿ ἀρχῆς ὄντα, χαλεῖσϑαι ἀπ᾽ 

ἀρχῆς λόγον ϑεοῦ — 19 Dan. 7, 18. 

U 

4 κατελθόντα Ὁ | ἐπειδὴ] ἐπεὶ 08 M | m «M ὅ xai «M | τελει- 

ὦσας Ἢ ἐτελείωσε MU 7 τὸν ἄνωϑεν φάσχει M 9 ἀλλὰ πνεῦμα, σὰρξ — U | 

γέγονεν] ἐστιν U 12 ἕνωσιν] ἑνότητα M 18 συνηνωμένην 4- ἔχων M | (Ev) 

Dind. | οὐρανοῦ U 15 ὃς] óc M 17 προωνομάζετο *] προωνομάζεται M. 

7000» νομάζετο U | οὔπω 4-0 M 20 (ὄντα * | (ὃν) * 

8, 1 : 

P 487 

D541 
9 
“πὶ 



Panarion haer. 57, 8,1 — 9, 5 (Noétus) 355 

ἁγίῳ, ὁ προφήτης υἱὸν ἀνϑρώπου ἐχάλει, TO «μέλλον») πρὶν γενέσϑαι 
ἀναϑεωρῶν καὶ πρὶν τοῦ Ev σαρχὶ γενέσϑαι υἱὸν ἀνϑρώπου ἀποκα- 
λῶν. διὸ τὰ πρῶτα ὕστερα σημαίνων ὁ μονογενὴς φάσχει »οὐδεὶς 
ἀναβέβηχεν εἰς τὸν οὐρανόν. δἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς 

5 τοῦ ἀνϑρώπου«" οὐχ ὅτι δὲ ἄνω ἣν σάρξ, ἀλλὰ (Oti) ἄνωϑεν κατήρ- 
χετο, τούτῳ τῷ ὀνόματι μέλλων καλεῖσϑαι. 

9. ᾿Αλλὰ τί ἐστιν ὃ ἐρεῖς. ὦ οὗτος, ὅτι »οὗτος, φησίν, ὁ ϑεὸς 

ἡμῶν, καὶ οὐ λογισϑήσεται ἄλλος«. καὶ καλῶς πᾶνυ ἔφη, ὡς καὶ ὁ 
ἀπόστολος διαβεβαιοῦται λέγων »wv οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς 

10 τὸ χατὰ σάρχα. ὁ ὧν ἐπὶ πάντων ϑεός«. ϑαυμαστῶς (Ob) διηγεῖται" 
“οὗτος γὰρ ὁ ὧν ἔστιν ἐπὶ πάντων ϑεός" ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς | διδάσκει 
ἡμᾶς λέγων »πάᾶντα uot παρεδόϑη ὑπὸ τοῦ πατρός μους, διὰ τοῦτο 
ἐπὶ πάντων ἐστὶ ϑεός. οὕτω γὰρ καὶ Ἰωάννης μαρτυρεῖ λέγων »0 
ἢν ἀπ᾽ | ἀρχῆς. o ἠκούσαμεν xci τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἑωράκαμεν, xci ai 

15 χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησανς, καὶ πάλιν φησὶν ἐν τῇ «ποχαλύψει »0 
ὧν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐρχόμενος | παντοχράτωρκ«. καλῶς κατὰ πᾶντα 
εἶπε ἐν τῷ γὰρ εἰπεῖν »πᾶντα μοι παρεδόϑη ὑπὸ τοῦ πατρός μους, 

καὶ (τὸν πατέρα) ἀχριβῶς ὑπετίϑετο. ἐπὶ πάντας μὲν oor ὧν ϑεός, 

3 Joh.3, 13 --- 7f vgl. Hippolyt c. Noét. 5; S. 47. 88 Lagarde ἀλλὰ τί μοι, 
, r > FIR τ ς r 2 , a x 2 , - 

φησίν, λέγει ἐν ETEOW »οὗτος ὁ ϑεός, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν«; χαλῶς 

εἶπεν — 7 Bar.3,960 -- Sff vgl. Hippolyt c. Noét. 6; S. 17, 208 Lagarde ὃ δὲ 

λέγει ὃ ἀπόστολος »ὡν oi πατέρες, ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς [0] κατὰ odoxa, ὁ cv ἐπὶ πάν- 

τῶν ϑεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας« χαλῶς διηγεῖται. χαὶ λαμπρὸν τὸ τῆς ἀλη- 

ϑείας μυστήριον᾽ οὗτος ὁ ὧν ἐπὶ πάντων ϑεός ἐστιν λέγει-.γὰρ οὕτω μετὰ παρ- > u / © D x 

ρησίας »πάντα μοι παραδέδοται ὑπὸ τοῦ πατρός«. »Ó ὧν ἐπὶ πάντων ϑεὸς εὐλογη- 

τὸς« γεγένζνἑγηται xal ἄνϑρωπος γενόμενος ϑεός ἐστιν »εἰς τοὺς αἰῶνας«. οὕτως 
2 ) 1 w 5 b , € 

γὰρ καὶ Ἰωάννης εἶπεν »ὁ ὧν χαὶ ὃ ἦν xcl ὁ ἐρχόμενος ὁ 950g ὁ παντοχράτωρκ«. 

2 

D 542 

καλῶς εἶπεν παντοχράτορα Χριστόν. τοῦτο γὰρ εἶπεν ὅτι xal αὐτὸς μαρτυρήσει 

ὃ Χριστός. μαρτυρῶν γὰρ Χριστὸς ἔφη "πάντα μοι παραδέδοται παρὰ τοῦ πατρός« 

χαὶ «ὅτι *) πάντων χρατεῖ, παντοχράότωρ παρὰ πατρὸς χατεστάϑη Χριστός — 

9 Róm. 9,5 — 12 Matth. 11,27 — 18 [Joh. 1, 1 — 15 Apok. 1, 8 -- 18ff vgl. 

Hippolyt c. Noàt. 6; S. 48, 20ff Lagarde τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἔφη, ὃς ἐν τῷ εὐαγγε- 

λίῳ xal πατέρα ἰδιον καὶ ϑεὸν ὡμολόγησεν. λέγει γὰρ οὕτως »ὑπάγω πρὸς τὸν 

NU. 

1 ἀνθρώπου] ὑψίστου U | (μέλλον) * 9 (örı) * 6 ὀνόματι *| λόγω 

MU To<M 3 Sxoi? « U 9 Χριστὸς] υἱὸς M 10 (de) * 13 γὰρ 

« 14 ἀκηχόαμεν U 17 ἐν τῷ γὰρ εἰπεῖν *] καλῶς yào sine MU | ἀπὸ U 

18 (τὸν πατέρα) * | ov] óc M 
DA 
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356 . Epiphanius 

ἔχων δὲ ἴδιον αὐτοῦ πατέρα, * iv τῷ λέγειν »ἀπέρχομαι πρὸς τὸν 
πατέρας. εἰ δὲ ἣν αὐτὸς πατήρ, πρὸς ποῖον ἄρα πατέρα ἄπεισι, © 
ἀνόητε; 

10. Ἢ γὰρ πάλιν λέγει »ἵνα ὦσι» ἕν, ὡς ἐγὼ καὶ σὺ ἕν ἐσμεν; -« 
ἀεὶ γὰρ ἡ γραφὴ ἀσφαλιζομένη τὰς χατὰ τὸ ἄκρον πτώσεις τῶν 
ἀνθρώπων 2x πανταχόϑεν τὸν νοῦν συνάγει ἐπὶ τὴν μέσην τῆς ἀλη- 
ϑείας ὁδόν. χαὶ πρὸς τούτους μὲν τοὺς νομίζοντας ἀλλότριον εἶναι * 
τοῦ πατρὸς τὸν υἱόν, φημὶ δὲ ὡς ὁ Aottoc νομίζει καὶ ἀλλαι αἷρέ- 
σεις, λέγει »ἐγὼ xol ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν«᾿ πρὸς δὲ τοὺς νομίζοντας 8 
τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι υἱὸν διὰ τὸ εἰρηκέναι 
»ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν iousr«, λέγει »ποίησον αὐτοὺς ἵνα ὦσιν ἕν. 
καϑὼς καγὼ καὶ σὺ ἕν ἐσμεν«, ἵνα καταισχύνῃ Νόητον καὶ τὴν αὐτοῦ 
σχολήν, παραγαγὼν εἰς μέσον τὴν τῶν μαϑητῶν ἕνωσιν. πῶς γὰρ 
ἠδύνατο Πέτρος καὶ Ἰωάννης xci οἱ χαϑεξῆς εἶναι ἕν o) κατὰ συνα- 
λοιφήν; ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ἐν μιᾷ ἑνότητι ϑεότητος καὶ ἐν μιᾷ γνώμῃ 
καὶ δυνάμει, εἰς τὸ ἀποκρούσασϑαι πᾶσαν ὑπόνοιαν κατὰ ϑάτερον 

πατέρα μου zal πατέρα ὑμῶν zal ϑεόν μου zai ϑεὸν ὑμῶγν«. εἰ οὖν Νόητος τολμᾶ 

λέγειν αὐτὸν εἶναι τὸν πατέρα, πρὸς ποῖον πατέρα ἐρεῖ πορεύεσϑαι Χριστὸν κατὰ 

τὴν εὐαγγελιχὴν φωνήν: E 

1 201. 90, 17 — 4 Joh.17,92 —  &ff vgl. Hippolyt c. Noöt. 7; S. 48, 97 ff 
Lagarde ἐὰν δὲ λέγῃ" αὐτὸς εἶπεν »ἐγὼ xal ὁ πατὴρ tv ἐσμεν«, ἐφιστανέτω τὸν 

γοῦν χαὶ μανϑανέτω ὅτι οὐχ εἶπεν ὅτι ἐγὼ xai Ó πατὴρ ἕν εἶμι, ἀλλὰ ἕν ἐσμεν. 

τὸ γάρ »ἐσμὲένς οὐχ ἐφ᾽ ἑνὸς λέγεται AA) ἐπὶ δύο" (τοιγαροῦν δύο Jül) πρόσωπα 

ἔδειξεν, δύναμιν δὲ μίαν. αὐτὸς δὲ αὐτὸ ἐπέλυσεν εἰπὼν περὶ μαϑητῶν πρὸς τὸν 

πατέρα »τὴν δόξαν, ἣν ἔδωχάς μοι, ἔδωκα αὐτοῖς ἵνα ὦσιν ἕν καϑὼς ἡμεῖς ἕν. ἐγὼ 

ἐν αὐτοῖς xai σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι 

σὺ μὲ ἀπέστειλαςς-. τί πρὸς ταῦτα ἔχουσι λέγειν οἱ Νοητιανοί; μὴ πάντες £v σῶμά 

ἔσμεν xarà τὴν οὐσίαν, ἢ τῇ δυνάμει xai τῇ διαϑέσει τῆς ὁμοφρονίας Ev γινό- 

ut94; τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ὁ παῖς ὁ πεμφϑεὶς χαὶ ὑπ᾿ αὐτῶν μὴ γινωσχόμενος 
> , , ^ = \ } NN r T ' 

ὄντων £v zóGuo, ὡμολόγησεν εἶναι iv τῷ πατρὶ δυνάμει (xal) διαϑέσει. εἷς γὰρ 

νοῦς πατρός, ὁ παῖς — 9 Joh. 10, 30 — 11, vgl. Joh. 17, 21f . 

iB 

1 ἰδιον] ἀΐδιον M | « (φαίνεται zai) * 9 ἀπήει U 475 «—U | mew 

yao U | λέγειν M 6 συνάγει] συλλέγει M 8 τὸν υἱὸν rot πατρὸς U | © 

<U 10 τὸν! — U; dafür εἶναι - τὸν U 19 χἀγὼ] ἐγὼ Ὁ 147 συνα- 

λοιφὴν  συναλειφὴν M συναλιφὴν U ; 
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Panarion haer. 57, 9, 5— 10, 9 (Noétus) 954 

- > , d , , s € Cà > BE: 

τῆς ἀληϑείας ἐπανισταμένην * * Φίλιππος [δὲ] ὁ ἀγιος ἀποστολος 5 
- € , o ΕΝ ὌΝ ἊΣ x , u ς \ ς 2 

(«0x0 OrtL » δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα σου«. ὁ δὲ εἶπεν 30 ἑογρακῶς 
x N , \ 2 zy € , > M t] 

ἐμὲ ξώραχε τὸν πατέρας, xal οὐχ εἶπεν »ἐγώ clus ὁ πατὴρ«, ἀλλὰ 6 
LÀ 2 , = , C N M4 à - ΣᾺ SEE N , 2 D 543 τῷ »éué« σημαίνων ἑαυτὸν ἔλεγεν" τῷ δέ »ξώραχε τὸν πατέρας, | οὐχ 3 

x A ' ^ \ , A , » , , \ 

ἑαυτὸν ἔλεγεν. ἄλλο γὰρ τὸ »τὸν πατέρα« καὶ αλλὸ TO »&u£« xai 
P1] / , , \ , , \ 3 DN € , m 

αλλὸ (TO) »éyO«, xal ἕτερον τὸ »&ué«. εἰ γὰρ ἣν avrOc O πατῆρ, * 
= ) , ) Aue) ^ \ > u! , > ς Y , 2 \ € a. 

ἔλεγεν »&yo) siui«* ἐπειδὴ δὲ οὐκ αὐτὸς ἔστιν ὁ πατήρ, ἀλλὰ O ULOG, 
2 = c x E , ' ) ny 
ἀληϑῶς λέγει »0 ἐμὲ ἑωρακὼς ἑώρακε τὸν πατέρας, ἵνα ἀποχρουση- 

\ -29 ὔ E^ ’ ^ \ x 2 \ - x 2 

ται τὴν τοῦ Aosí(ov βλασφημίαν τὴν τὸν υἱὸν &xo τοῦ πατρὸς ἀπαλ- 

λοτριοῦσαν. | 
A \ = En * ΓΞ - \ τὸ Qm Ce ἐν δὴ ς ῷ 

(0 τῆς πάσης γραφῆς σαφῶς περὶ ἀληϑείας ἡμῖν τὴν 000r vxo- 
, τὸ , N - \ , 3 > - 

τιϑεμένης (évcavüa) ληήξωμεν xol τοῦτον τον Νοόητον καὶ τὴν αὐτοῦ 
T -" i] = ” € , , 1 y 

αἵρεσιν, Νοητιανῶν nut, | σὺν ταῖς ἄλλαις αἱρέσεσι παρώσαάμεγοι, P 489 
[7] >) 5 \ ‚ , 1 \ D 
περ ὑστραχίτην τὸν καλούμενον ὅραχοντα, τὸν un Óvrvausvov 

, = 2f [4 * , 2 7; 

καάμπτεσϑαι ἐν τῷ καταδιώκειν avüoozor, unte δεξιὰ UNTE εὐώνυμα, 
^r \ > x - 2 - - 2 = - 

ἐκκλίναντες (TE) ἀπο τῆς αὐτοῦ TE χαὶ τῆς αὐτοῦ σχολῆς μοχϑηρίας, 9 
x Re , - - \ - 2 , N ’ 

ἐπὶ τὰς ἑξῆς δυνάμει τοῦ ϑεοῦ τὸν νοῦν ἀχοντίσωμεν, πρὸς dınyn- 
x - 2 AS 3 A 2 

σιν χαὶ ἔλεγχον τῶν ἐν αὑταῖς ἐπινενοημένων χατὰ τῆς ἀληϑείας 

ξενολεξιῶν. | 0166 

1ff vgl. Hippolyt c. Noét. 7; S. 49, 111f Lagarde εἰ δὲ x«i Φίλιππον ἐπερωτᾶν 

περὶ πατρὸς βούλοιντο λέγειν... καὶ ϑέλουσι λέγειν διὰ τούτου χρατύνεσϑαι τὸ 

δόγμα αὐτῶν ὁμολογοῦντος αὐτοῦ ξαυτὸν πατέρα, γνώτωσαν ὕτι μέγιστον ξαυτοῖς 

ἐναντίωμα ἐπιφέρουσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ δητοῦ ἐλεγχόμενοι. τοῦ γὰρ Χριστοῦ ξαντὸν 

ἐν πᾶσιν υἱὸν εἰπόντος χαὶ δείξαντος οὐκ ἐπέγνωσαν οὐδὲ χαταλαβέσϑαι ἢ ἀτενί- 

σαι τὴν δύναμιν ἐδυνήϑησαν. zul τοῦτο μὴ χωρήσας Φίλιππος χαϑ᾽ ὃ ἦν ἰδεῖν τὸν 

πατέρα ἠξίου βλέπειν, πρὸς ὃν ὃ κύριος ἕφη (Joh. 14, 9). τουτέστιν εἰ ἐμὲ ξώρακας, 

δι ἐμοῦ τὸν πατέρα γνῶναι δύνῃ. διὰ γὰρ τῆς εἰχόνος ὁμοίας τυγχανούσης εὔγνω- 

στος ὁ πατὴρ γίνεται. εἰ de τὴν εἰχόνα ἥτις ἐστὶν ὁ υἱὸς οὐχ ἔγνως, πῶς ἰδεῖν 

ϑέλεις τὸν πατέρα; — 2 Joh.14.8 — Joh. 14,9 

U 

1 «' » etwa (οὕτως ἐσήμανεν" μαρτυρεῖ 08 zal) * | [08] * 4 τῷ! ἢ τὸ MU | 

σημαίνων Ἢ σημαίνοντα MU | ἔλεγεν ἢ λέγων MU | τῷ δὲ Ἢ τὸ δὲ MU 

5 ἔλεγεν *] λέγων MU | πατέρα — U | v0? — M Ὁ (τόδ * — Ll αὐτὸς ὁ 

ὁ αὐτὸ MU 86 ἑωρακὼς ἐμὲ Ὁ. 9f ἀλλοτριοῦσαν U 12 (evraöde) λή- 

ξωμεν ἢ νήψωμεν M< U 16 ἐχκλίναντες] xai χλίναντες M. | (ve) * | τῆς! 

< U | αὐτοῦ) ἑαυτοῦ u. + τε U | vor μοχϑηρίας + xai U | μοχϑηρᾶς M 

li τοῦ < U | 
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Kara OoaAnotcr in. τῆς δὲ ἀκολουϑίας rm. 

x 2 r 2 ? 7 2 
1. Περὶ Θυαλησίων axnxoausv πολλᾶκις, οὐ μέντοι γε ἔγνωμέν 

p AN L c - δ p , ὌΝ € - ^^ , : 
που, τίς ἢ z00tv ὡρμᾶτο ἢ τί λεγῶν N γουϑετῶν ἡ φϑεγγομεγος 
az [: >» € à B NUS p 2 \ Ci 

ζυπῆρχεν) 0 Gvains oTToc. xai vo μὲν ovoua Agaßıxzov vraoyov 
s € P € ES - - b! > - 

τινὰ UJ0voter ἡμῖν δίδωσι Ótaronürratc τοῦτον xoi τὴν αὐτοῦ αἵρε- 
> € € , 

σιν εἰσέτι δεῦρο φέρεσϑαι, oc iv ὑπονοίᾳ *, xaPamxsQ ἔφην, τινὰς 
» > Ü - - [4 D - 25 , 

οντας Ev Baxadoıs τῆς Φιλαδελφη)ῆς χώρας πέραν τοῦ loodavor. 
1 2 \ καὶ οἱ μὲν ἐπιχώριοι τούτους IT νωστιχοὺς βούλονται λέγειν, οὐχ εἰσὶ 

x = = s ’ 

ὁὲ τῶν 7 γωστιχῶν: ἕτερα γὰρ τούτων τὰ φρονήματα. τὰ δὲ εἰς 
€ - P -ψ - A] , . 

nude ἐλϑόντα περὶ αὐτῶν voUror ἔχει τὸν vQOxOY. 

"Ev μὲν τῇ ἐκκλησίᾳ οἱ πλείους συ) Ἥγοντο ἕως καιροῦ τινος, toc 

εἰς πλάτος jj40tv 2 αὐτῶν ἄγνοια καὶ ἀπεβλήϑησαν τῆς ἐκκλησίας. 

εἰσὶ δὲ narteg ἀπόχοποι πλὴν ὀλίγων. καὶ αὐτοὶ δὲ περὶ ἀρχῶν καὶ 
- , ^ u , 

ἐξουσιῶν * καὶ ἀλλων ουτῶς δοξαζοῦσι. καὶ ὅταν λάβωσιν ἄνϑρο- 

πον εἰς μαϑητείαν, xc. 000» μὲν χρόνον οὕπω τῶν μορίων ἀπε- 
B 

τμήϑη, ἐμψύχων οὐ μεταλαμβάνει" ὅταν» δὲ πείσωσι τὸν τοιοῦτον 7 

μετὰ ἀνάγκης αὐτὸν ἀποτέμωσι, τότε πᾶν» ὁτιοῦν μεταλαμβάνει ος 

D544 

ex 

ἤδη ztzevuéroc ἀγῶγος καὶ unxért ἐπικίνδυνος ὧν εἰς τὸ ἐποτρύ-. 

νεσϑαι διὰ τῶν ἐδεσμάτων εἰς ἡδονὴν ἤχειν ἐπιϑυμίας. οὐ uorov 
δὲ τοὺς ἰδίους τοῦτον ἀπαρτίζουσι τὸν τρόπον, ἀλλὰ πολλάκις καὶ 
&érovc παρερχομέγους καὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιξενωϑέντας ταύτῃ διέϑεντο 

τῇ ἀγωγῇ. Oc πολὺς περὶ τούτου ϑρυλεῖται λόγος. ἀἁρπάζουσι γὰρ 
τοὺς τοιούτους &rÓor καὶ ὀπίσω ἐπὶ συμφελίοις δήσαντες μετὰ | 
ἀνάγκης τὸ χειρότευχτον ἐργάξζον ται τῆς τῶν μελῶν ἀφαιρέσεως. 
καὶ ταῦτά ἐστιν ἃ περὶ τούτω" εἰς ἡμᾶς ἧκεν. οὔσπερ γι ὄντες ἐν 
ποίῳ τόπῳ τὴν χαταμονὴν ἔχουσι καὶ ὡς τὸ OroUuc τοῦτο πολὺ 
τυγχάνει ἐν τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις. καὶ oc τῆς αἱρέσεως ἕτερον ovoua 
09 χατειλήφαμεν, ἐνομίσαμεν ταύτην eivat. | 

iff die Valesier nur von Epiph. erwähnt 

1 Überschrift χατὰ Οὐαλησίων An ἢ καὶ vn MU 9 ἀκηχόαμεν *] axov- 

ομεν MU | y<U 4 (ὑπῆρχεν * 6 « etwa (us ἔχειν, οὐ γὰρ ἔχω 

ἀχριβῶς λέγειν) * — V φιλαδελφινῆς M φιλαδελφικῆς U 8 εἶναι M 10 περὶ 

αὐτῶν τοῦτον ἔχει] περιέχει τοῦτον U 13 πλὴν ὀλίγων <U | óP?—M 

14 * etwa (μετὰ τῶν Αρχοντιχῶν χαὶ Σηϑιανῶν) * 15 οὔπω] οὕτω M 

23 ὀπίσω ἐπὶ ὀπίσω M ἐπὶ Ὁ 25 γνῶντες M 26 πολὺν M 

Ó 168 
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Panarion haer. 58, 1, 1—3, 2. (Valesier) 359 

2. Πολλὴ δὲ φρενοβλάβεια τῶν τοιούτων. εἰ uiv yàg τὸ ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ βούλονται πληροῦν TO »éàv σκανδαλίζῃ os ἕν τῶν μελῶν 
00V, ἀπόχοψον ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι εἰσελϑεῖν εἰς βασιλείαν 
οὐρανῶν ἢ χωλὸν ἢ τυφλὸν ἢ xvAAOrv«, πῶς δύναται ἐν βασιλείᾳ 
τινὰ εἶναι ἠκρωτηριασμένον: εἰ γὰρ ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν τὰ 

πάντα ἐστὶ τελειοῦσα, οὐδὲν ἀτελὲς ἔχεε ἐν ἑαυτῇ. xol ὁπότε τοῦ 

σώματός ἐστιν ἀνάστασις, πάντα τὰ μέλη ἀναστήσεται καὶ οὐδ᾽ ὁπό- 

τερον αὐτῶν καταλειφϑήσεται. καὶ εἰ ὅλως τὶ μέλος 00% ἐγείρεται, 

οὐδὲ τὸ πᾶν σῶμα ἀναστήσεται. καὶ εἰ τὸ ἕν μέλος | τὸ σχανδαλί- 
Cor αὐτὸ μόνον καταλιμπάνεται, οὐδὲ ὅλως ἀναστήσεται οὐδὲ ὁπό- 
τερον τῶν μελῶν πάντα γὰρ ἡμᾶς ἐσχανδάλισεν. τίς δὲ ἀναρρήξει 

αὐτοῦ τὴν καρδίαν τὴν πάντῃ oxavócA(Qovoar; »ἔσωϑεν, “γάρ φησιν, 
ἐχπορεύονται πορνεῖαι μοιχεῖαι ἀσέλγειαι καὶ τὰ τούτοις δμοιακ. τίς 
ovr ῥήξει τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν; el δὲ οὐκ ἐγείρεται τὸ σῶμα κατὰ 
τὴν τινῶν ἄνοιαν καὶ ἀσέβειαν, πῶς ovr ἄρα διοίσει ὃ παρὰ τούτων 

ὁριζόμενος λόγος; τῶν γὰρ ὅλων μελῶν ἁπάντων μὴ εἰσερχομένων 
εἰς βασιλείαν οὐρανῶν τίς ἔτι χρεία παρὰ ἕν μέλος γίνεσϑαι, τῶν 
ἄλλων μὴ τοῦτο πληρούντων; εἰ δὲ ἐγείρεται τὸ σῶμα (ἐγείρεται γάρ), 
πῶς ἐνδέχεται ἔτι ἐν βασιλείᾳ οὐρανῶν ἐν σώματι λώβησις γίνεσϑαι; 
ἢ πῶς o)x ἔσται ἀπρεπὴς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐπισινῆ σώματα 
ἐχουσα πρὸς δόξαν ὄντα τῶν ἐν αὐτῇ; εἰ δὲ ὅλως καὶ τμηϑείη 
τὸ μέλος τὸ σχανδαλίζον, ἄρα τέτμηται καὶ οὐχ ἥμαρτεν" τμηϑὲν δὲ 

καὶ μὴ ἁμαρτῆσαν, αὐτὸ ἔδει πρῶτον πάντων ἀναστῆναι μὴ ἀμαρ- 
τῆσαν. 

3. Οἱ δὲ εἰς τὸ πρόχειρον τοῦτο ἔργον εὐτολμοι ἀπὸ πάντων 
» 4 ? 

“ἑαυτοὺς ἡϑέτησάν τε xal ἀπηλλοτρίωσαν. ovre γὰρ ἔτι ἄνόρες εἰσὶ 
διὰ τὸ ἀφῃρημένον οὔτε γυναῖχες δύνανται εἶναι διὰ τὸ | παρὰ φύσιν. 

προύλαβεν δὲ xci ἡ τοῦ στεφάνου τοῦ ἀγῶνος xci βραβείου τού- 

2 vgl. Matth. 5, 20f. 18, Sf — 12 Mark. 1, 211 

U 95-- 5. 868,1 Anast. Sin. quaest. 66; Migne 89, 685 C —688D 

9 εἰσελθεῖν — U δῖ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν U 4 χολὸν U 

9 εἶναι < U | ἀχρωτηριασμένον Ὁ 7 οὐδὲ Ὁ 8 τὶ ἢ τὸ MU 9 τὸ! 

<U | μέλος - M 10 αὐτὸν M | οὐδὲῖ)] οὐδὲν U | ἀναστήσεται *] κατα- 

λειφϑήσεται MÜ 12 civ? «-- | πάντῃ Ἢ πάντα MU 14 ῥήξει] τηρήσει M 

15 οὖν — U-| παρὰ ἢ περὶ MU 16 ὅλων- Ὁ 17 ἔτι] ἔστι Μ 18 yàg] 

δ8ὸὲ 21 πρὸς δόξαν ὄντα < U | ὄντα  οὖδκ Μ 99 μέροςω M 958 αὐὖὐ- 

pur ΜΠ. δεῖ Ὁ 25 oi] ὅσοι U Anast.Sin. | ἔντολμοι U 96 zr, <U 

27 δύνανται εἶναι < Anast.. Sin. 28 προὔλαβεν hier intransitiv gebraucht 

2,1 

D545 
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rov ἐπωνυμία. οὐδὲ ὁπότεροι γὰρ φανήσονται οὗτοι τῶν τριῶν τάξεων 
τῶν εὐνούχων τῶν ὑπὸ κυρίου εἰρημένον. »sioi, γὰρ φησιν, εὐνοῦ- 

χοι, οἱ ἐκ χοιλίας μητρὸς αὐτῶν ἐγεννήϑησανκ. ἐκεῖνοι γὰρ ἀναίτιοί 
εἰσι τῆς αὐτῶν εὐνουχίας, οὔτε μὴν ἁμαρτίαν ἔχοντες διὰ τὸ οὕτως 
γεγεννῆσϑαι οὔτε πάλιν ἔπαινον, μὴ δυνάμενοι πράττειν (rl τῶν 
τοιούτων), τῶν ἀφροδισίων φημί, ἐπειδὴ μὴ πέφυκεν αὐτοῖς τὰ παι- 
ϑοποιὰ ooyava τὰ ἐκ ϑεοῦ κεκτισμένα. ἀλλ᾽ ovrs μισϑὸν ἔχουσιν» - 
εὐνουχίας βασιλείαν | οὐρανῶν, | διὰ τὸ ἀγῶνος μὴ μεμυῆσϑαι. εἰ t 
δὲ χαὶ ἐπιϑυμιῶν μεμύηνται οἱ τοιοῦτοι, μὴ δυνάμενοι πράττει» 0 
μὴ δεῖ πράττειν καὶ μὴ πράττοντες μισϑὸν 00% ἔχουσιν. οὐ γὰρ διὰ 
τὸ μὴ βούλεσϑαι τὸ ἔργον παρ᾽ αὐτοῖς οὐ πέπραχται, ἀλλὰ διὰ τὸ 
μὴ δύνασϑαι. καὶ αὐτὴ μὲν ἡ ἀγωγὴ τῆς πρώτης ὑπὸ κυρίου 
εἰρημένης εὐνουχίας, τῆς διὰ τῶν μητέρον γεννωμένης ἐν εὐνουχία. 
ἐξ ὧν οὐ δύνανται οὗτοι ὑπάρχειν διὰ τὸ χειρότευκτον. 

4. »Καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων εὐνουχίσϑη- 

Gav«, φησὶν ὃ σωτήρ, καὶ οὔτε ἀπὸ τούτων εἰσὶν οἱ προειρημένοι. 
οὗτοι μὲν γὰρ γίγνονται, (οἱ ὑπὸ ἀνθρώπων εὐνουχισϑέντες) Evexev 
χρήσεως ἢ βασιλικῆς ἢ ἀρχοντικῆς. βουλόμενοι γάρ τινες τῶν βαρ- 

βάρων βασιλεῖς ἢ καὶ τύραννοι, ζηλοτυπίας χάριν καὶ ὑπονοίας τῆς 
πρὸς τὰς γαμετὰς τὰς ἰδίας, ἔτι κομιδῆ νέους τοὺς παῖδας λαμβάνουσι 

9 Matth. 19, 12 — 15 Matth. 19, 12 

U Anast. Sin. : 
«4 

1 yàg - M 9 τῶν ὑπὸ tob xvgiov εἰρημένων εὐνούχων Anast. Sin. 3 αὖ- 

τῶν + οὕτως Anast. Sin. 4 αὐτῶν] τοιαύτης Anast. Sin. 4—8 οὔτε μὴν ἁμαρτίαν --- 

μεμυῆσϑαι bei Anast. Sin. verkürzt zu χαὶ οὔτε μισϑὸν ἔχοντες διὰ τὸ οὕτως γε- 

γενῆσϑαι" οὔτε πάλιν ἁμαρτίαν, μὴ δυνάμεγοι πράττειν τὰ τῶν ἀνδρῶν ὑστερη- 

μένοι τὰ ἐχ ϑεοῦ παιδοποιὰ μόρια. 5 γεγεννῆσϑαι ἢ γεγενῆσϑαι MU | ἔπαι- 

vor] ἁμαρτίαν U | μὴ ἢ <M uU δὲ (τὶ τῶν τοιούτων» * 6 τῶν 

ἀφροδισίων *] di ἀφροδησίων M. τὴν ἀφροδισίων U 8 βασιλείαν Dind. Öh.) 

βασιλείας MU | μὴ <M 11 τὸ ἔργον ---πέπρακται] οὐ πράττουσιν Anast. 

Sin. 19 ἡ πρώτη ἀγωγὴ Anast. Sin. 18: τῆς διὰ — χειρότευχτον < Anast. 

Sin. 14 δύνωνται M | διὰ τὸ χειρότευχτον < U 15 xai εἰσὶν] εἰσὶ δὲ M 

εἰσι + φησίν Anast. Sin. | Σ᾿οοἵτινες) οἱ U «— M 15f εὐνουχισϑέντες M 

16 φησὶν ὁ σωτὴρ < Anast. Sin. 16f xal οὔτε--- γίγνονται < Anast. Sin. 

17 γίγνονται *] γεννῶνται MU | oi] + δὲ Ὁ -- γὰρ Anast. Sin. 18 ἢ: — 

Anast. Sin. 19 ἢ xol τύραννοι! καὶ ἄρχοντες Anast. Sin. | ζηλωτυπίας M 

90 τὰς ἰδίας. γαμετὰς Anast. Sin. 901 λαμβάνουσι xol < Anast. Sin. 



Panarion haer. 55, 3, 2— 4, 8 (Valesier) 961 

καὶ εὐνουχίζουσε τούτους πρὸς τὸ ἁδρυνϑέντας ἐμπιστεύεσϑαι τὰς 
ἰδίας αὐτῶν Oc ἔφην γαμετάς. χαὶ οὕτως ἐν τῷ κόσμῳ γέγονεν 

N περὶ τούτων αἰτία. ὅϑεν τάχα oluaı (γέγονεν) καὶ τὸ εὐνοῦχον 
καλεῖσϑαι, ἀπὸ τοῦ εὐνοεῖν δύνασϑαι ἀφαιρουμένων τῶν μελῶν καὶ 

- ee N23 , ἐν ἀν τον - = ’ ς - 2 ΄ ) 
ὃ τοῦ um ἑἕπεντρίβεσθϑαι μίξει τῶν σωμάτων ὡς τῶν ogyavor ἀφῃρημέ- 

vovc. ἑτέρα τοίνυν αὕτη ἡ τάξις ἐκ παιδὸς λαμβανομένη καὶ εὑ- 
νουχιζομένη ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὐχὶ διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

» Καὶ εἰσίν, φησίν, εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν«. τίνες τοίνυν εἶεν οὗτοι ἀλλ᾽ ἢ οἱ γενναῖοι 
2 , - , \ δ. LE , x ^ 

10 ἀποστολοι καὶ οἱ καϑεξῆς παρϑένοι καὶ μονάζοντες; lo«vv59g μὲν καὶ 

M 

2.7 ^ , , -- N , x ’ 

ἴαχωθος, υἱοὶ Ζεβεδαίου, μείναντες Ev τῇ παρϑεγνίᾳ, unte μὴν ἰδίαις 
x , z , | [4 2 ' - 

χερσὶ Ta μέλη ANOTEUOVTES unte συναφϑέντες γάμῳ, ἀλλὰ τῇ ἰδίᾳ 
?, 2 , N * - , , 

καρδίᾳ ἀγωνισάμενοι καὶ ϑαυμασίως τὸ κλέος τοῦ στεφανου TOUTOU 
- 23 - > , > > \ ı € , 2 - 

τοῦ ἀγῶνος ἀπενεγκαμδνοι. UET αὐτοὺς | δὲ ὁσοι Ev uvgraóov ἀριϑμῷ 
- , , N 2 * , 

ἐν τῷ xoóuo μονάζοντες xci ἀπὸ μοναστηρίων καὶ zxagÜütvovov 
x - 3 - \ 2 - 

τουτὶ τοῦ ἀγῶνος τὸ κλέος ἀπηνέγκαντο, οἵτινες σώμασι γυναιχῶν 
2 » , > N Ir , > 2 - , 2 c Nr) P 

ovx ἐμίγησαν, ἀλλὰ ηϑλησαν Ev ἀγῶνι τελειοτατῷ os καὶ Πλίας 
> = ? CT. S - r , x ᾿Ξ DE ἐν παλαιᾷ διαϑήχῃ εὐρίσχεται καὶ Παῦλος λέγων »Aéyo δὲ τοῖς ἀγα- 

Ω E > ᾿ς \ ; e 2 ? x 2 
Hot Ott καλὸν αὑτοῖς, ἐὰν μείνωσιν οὕτως καϑὼς x&yo' εἰ δὲ 00% 

S Matth. 19, 12 — 10 vgl. Panarion haer. 78, 13,4 — 18 I Kor. 7, ὃ 

U Anast. Sin. 

1 τούτους < Anast. Sin. | ἀδρυνϑέντα M | πιστεύεσθαι U Anast. Sin. 

2 ἰδίας αὐτῶν óc ἔφην < Anast. Sin. τούτων τούτου MU Anast. Sin. 

3f τάχα οἶμαι---καλεῖσϑαι] εὐνοῦχον ἐτυμολογεῖσϑαι ὡς οἶμαι Anast. Sin. 8 {γέ- 

yovev)* 4 δύνασϑαι 4- καὶ M | ἀφῃρημένων Anast. Sin. 4—7 χαὶ τοῦ μὴ --- 

τῶν οὐρανῶν - Anast. Sin. 4 καὶ -Μ 5 rob -— U | cov? — M 7 ovyi— 

οὐρανῶν — M 8 φησίν«--Μ 9 τῶν οὐρανῶν « U | τίνες τοίνυν --- ἀλλ᾽ ἢ] οὗτοι δὲ 

εἰσιν Anast.Sin. 10 xai μονάζοντες hinter ἀπόστολοι U | μὲν + γὰρ Anast. Sin. 

11 z; —U 11f μήτε μὴν--- ἀποτεμόντες) καὶ μήτε ὑπ᾽ ἀνθρώπων εὐνουχισϑέν - 

τες Anast. Sin. 19 μήτε + μὴν Anast. Sin. 12 τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ] xavà τῆς 

σαρχὸς Anast. Sin. 13 xai < Anast. Sin. 13f τοῦ στεφάνου τούτου τοῦ 

ἀγῶνος] τοῦ στεφάνου — M. τῆς εὐνουχίας ταύτης xal τῶν στεφάνων Anast. Sin. 

14 ἀπηνέγχαντο Anast. Sin. | ὕσοι ἐν μυριάδων ἀριϑμῷ] ὅσαι μυριάδες Ὁ ὅσοι 

μυριάδων Anast. Sin. 15f μονάζοντες --- ἀπηνέγκαντο] παρϑενεύοντες xoi uova- 

ζοντες τὸν αὐτὸν μισϑὸν ἐχληρώσαντο Anast. Sin. 15 παρϑένων M 16 τού- 

vov M 11 ἠϑέλησαν M | ἐν < Anast. Sin. 17: 'HAlac— εὑρίσκεται] ὁ Ἠλίας 

καὶ Δανιὴλ ἐν τῇ παλαιᾷ xai ἄλλοι πολλοὶ Anast. Sin. 18— 8. 362,13 xai 

Παῦλος ---πεποιηχότων < Anast. Sin. 19 χαϑὼς!] wc U 
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^ , = 5j > i] \ 

ἐγκρατεύονται. γαμησατωσανά. πῶς ovr αὔτος ἔμεινεν; εἰ μὲν γὰρ 9 
3 b) 3 SEN DEREN » € [2 > - 

ἀποτετμημένος NP καὶ xar αὑτον ἕμειναν ομοιούμενοι αὐτῷ, ἵνα 
πληρώσωσι τό »ὡς | χἀγώς. πῶς ἀποτεμγόμενός τις ἠδύνατο γῆμαι, ὃ 112 

, \ , D N 

εἰ μηκέτι ἐνεχρατεύετο, χατὰ TO »yaunoacooar xal UN πυρούσϑωσανς«; 
- [4] lY P , b DUCENTE Ut A > 

ὁρᾶς Ott περὶ ἐγκρατείας φαῦχει χαὶ οὐχὶ περὶ μελῶν ἀφαιρέσεως. 
) ? € D 1 , - 2 - M 2 

εἰ ὁὲ φασκουσιν» οὗτοι διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἑξαυτοὺς εὐνου- 
-- x P) ^ - C7 - 

χικέναι, πῶς ἑαυτοὺς ἀπαλλοτριώσουσι TOU ῥήματος τοῦ εἰρημένου 
10 

u 35207. cr 2 N on = 2 ’ ᾽ i 
ὁτι »ELÖl TIVES OLTINES εὐνουχίσϑησαν vxo τῶν arÜügozxor«; εἰ yoo 11 

DEN »0* \ ς N 2 , 2! , 2 s ς t E 
avroc ἰδίαις χερσὶν tavror sovovy(Ceu, ἀνϑρῶπος Eotı xoi αἱ χεῖρες 

2 A LY 3 - P EY > A] - 2 

αὐτοῦ τὸ ἀϑέμιτον τοῦτο εἰργασαντο εἰ δὲ xoi αὑτὸς ἑαυτῷ οὐ δεδύ- 
^X BC \ ar \ > wi 2 , ar x , 

γηται πρᾶξαι. Una GA220v δὲ εὐνουχίσϑη. οὐκέτι ἕσται dıa βασιλείαν 
2 - M a € \ 2 > D » > 2 - ” : 

οὐραγῶν, ὁιὰ τὸ ὑπὸ ἀνϑρώπων εὐνουχίσϑαι, ἤτοι di αὐτοῦ ἤτοι 
\ -ῷ - L = SR BEN - , 

δια τῶν τοῦτο πεποιηχοτῶων. πεσεῖται ὁὲ καὶ ἀπὸ τοῦ στεφανοῦυ 
\ > x c > 4 ' 3 2 M - 

καὶ ἀπὸ τοῦ βραβείωυυ, οὐκέτι χαριν ἔχων διὰ τὴν ἀποχὴῆν τῆς τοι- 
L4 [4 > 3 \ \ , - 2 - 

αὐτῆς χρήσεως, [ἀλλὰ] διὰ τὸ un δύνασϑαι χρῆσϑαι ἀφῃρημένον τῶν 
- ΄, ς - T ^ DEN , [d 

τῆς τοιαύτης ὑποϑέσεως μελῶν. ἕν δὲ καὶ τὸ AUTO χριϑήσεται, OG 
€ ’ - x x € € 2 , P] 

0 Avuamrousvoc ἑαυτοῦ TO μέλος xal ὡς ὁ τέμνων ἀλλοτριον ἀμπε- 
f - 2 * [1 x P] x - 

λῶνα. οὐ γὰρ κατὰ ϑεὸν ἐπολιτεύσατο, ἀλλὰ χατὰ ἐπιβουλὴν τῷ 
- - > , € - , * 

δημιουργῷ xvolo Oso ἀντέστη 0 τοιοῦτος. ἐπιϑυμίᾳ ὁὲ περισσο- 
N) [t - , \ ς 2 - » * - 

τέρᾳ ὁ τοιοῦτος ἐνεχϑήσεται. καὶ yoQ ὁ εὐνοῦχος ᾳδεται παρὰ τῷ 
- > > , - 3 , P] ^ ^ , * 

00009 οὐχ ἀπέχομεγος τῆς ἐπιϑυμίας. ἀλλὰ * μὴ Óvvousroc τὴν 
c , 2 , P] - 

ἐπιϑυϊμίαν ἐπιτελέσαι, ὡς λέγει »ἐπιϑυμία εὐνούχου ἀποπαρϑενεῦσαι 

8 Matth. 19, 12 -- 92 Sir. 20, 4 

U Anast. Sin. 

1 γαμείτωσαν U 9 zei < M | ὁμοιομοιούμενοι M 3 ἀποτετμημέ- 

vos U 4 ἐνεγχρατεύετο U κατὰ τό Jül] xai ro MU | γαμείτωσαν U | 

= al τ Ν τοῦ εἰρημένου ῥήματος U 9 vor ἄνϑρωπος + (xai αὖ- 

Too sr ores) 10 αὐτὸς] οὗτος M 10f οὐδὲν δύναται M 19 διὰ 

τὸ) διότι Ὁ  εὐνουχίσϑη U 18 πεσεῖται δὲ--- οὐχέτι χάριν] πλὴν ὅτι xai 

τὸ ἀϑέμιτον τῆς κακίστης εὐνουχίας ἐργάζονται οἱ ταλαίπωροι καὶ οὐδένα μισϑὸν 

ἢ χάριν Anast. Sin. 15 [ἀλλὰ] * 15f [ἀλλὰ] διὰ --- μελῶν < Anast. Sin, 

16—18 χριϑήσεται ὡς --- ἀμπελῶνα] χριϑήσονται ἀμφότεροι, ὃ μὲν ὡς ξαυτὸν 

λυμαινόμενος ὁ δὲ ὡς τὸν πλησίον διαφϑείρων Anast. Sin. 17 ξαυτοῦ) αὐτοῦ M. 

1^f ob γὰρ κατὰ -- ὃ τοιοῦτος] ἐπίβουλοι γὰρ τῆς τοῦ ϑεοῦ δημιουργίας καὶ 

τῆς ξαυτῆς ψυχῆς ἀπεδείχϑησαν Anast. Sin. 19 ἀντιστὰσδσ M | 30 ἐγεχϑή- 

σεται + χαὶ τὴν φύσιν χαὶ τὴν γνώμην πρὸς τούτοις ἀνατραπήσεται Anast. Sin. 

21 « (μᾶλλον ἐπιϑυμῶν, (T£) * 99 ὡς λέγει]. φησὶ γὰρ Anast. Sin. 

12 

19 

14 

Ὁ 548 
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vearıdas. καὶ ἐκ πανταχόϑεν * ὦ τῆς πολλῆς ματαιότητος τῆς ἐν 
τῷ κόσμῳ πολυτρόπως ἐπινενοημένης. | 

Καὶ ταῦτά ἐστιν ἃ περὶ τούτων ἔγνωμεν». διὸ καὶ ἐν συντόμῳ 
περὶ αὐτῶν εἰρηκότες καὶ ὡς ἔφην ὑπονοήσαντες εἶναι τούτους τοὺς 
προειρημένους, καταλιπόντες τοὺς αὐτοὺς καὶ καταγελάσαντες (aU OV) 
ὥσπερ σχορπίου δικέντρου τοῖς μὲν χέρασι χαὶ χηλαῖς ἀπὸ τῶν ἀνέ- 

χαϑεν τῶν πατέρων βίοις ἐναντιωϑέντος, ἐν δὲ τῷ κέντρῳ τῷ τύπῳ 

τῆς ἁγίας τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίας ἀνϑισταμένου, ὑποδήματι ἐστηριγμένῳ 

καταπατήσαντες τούτους [καὶ χαταγελάσαντες, τουτέστιν διὰ τῶν 
ῥητῶν τοῦ εὐαγγελίου, κατὰ τὸ ἔϑος ἐπὶ τὰς μετέπειτα βαίνοντες 
ἐνταῦϑα λήξωμεν τῆς τούτων ἀβελτηρίας. 

i] -- - > P: ANDA ^A ^ 2 [2 Br 

Kara Καϑαρῶν τῶν ἀχαϑαρτῶν A9, τῆς δὲ ἀχολουϑίας v9. 

- = ^ , ? EN 
1. Καϑεξῆς δὲ τούτων Καϑαροί Tures λεγόμενοι ἐφύησαν, ἀπὸ 
[4 ? c \ » L4 € \ ς ’ DEN 

Nevarov τιρὸς, oc πολὺς ἄδεται Aoyoc. οὗτος δὲ o Navatog Ent 
ES c 2 uu = >. z = [Y E 

τῆς Ῥω μαίων ὑπῆρχεν, ἐν καιρῷ τοῦ διωγμοῦ τοῦ πρὸ τοὺ δὲαξιμι- 
= , : P E P, 35 ὋΝ 2 

(α)νοῦ γενομένου ἱπρώτου)" ταχα δὲ οἶμαι Δεκίου Tote ἣν ἡ Αὐρηλια- 
- > a t1 - , - -.- " - , 

vov. ἀπο δὲ τῆς προφάσεως τῶν ἐν tO διωγμῷ παραπεσοντῶν 

171} vgl. Eusebius h. e. VI 43, 1; S. 612, 13ff Schwartz ἐπειδήπερ τῇ zara 

τούτων ἀρϑεὶς ὑπερηφανίᾳ Noovaros τῆς Ῥωμαίων ἐχχλησίας πρεσβύτερος, ὡς 

U Anast. Sin. (bis νεάνιδα 7. 1) 

1 Nach νεάνιδα führt Anast. Sin. noch fort: χαὶ ὥσπερ ἀγαθὰ ἐχχεχυμέγα 

ἐπὶ στόματι χεχλεισμένῳ 7 ἐδέσματα βρωμάτων παραχείμενα ἐν τάφῳ ἢ κάρπωσις 

εἰδώλῳ (οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε ὀσφραίνεται), οὕτως εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρ- 

ϑένον χαὶ στενάζων. Ὁ δὲ Σολομών, ἀναστέλλων αὐτῶν τὴν aloyooroyiav φησί" 

μακάριος sbrovzoc, ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα μηδὲ ἐγϑυμηϑεὶς χατὰ τοῦ 

χυρίου πονηρά. Παράνομος τοίνυν zal δαιμονιώδης ἣ τοιαύτη ἐργασία καὶ νομο- 

ϑεσία xal τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ ἀπόβλητος xai ἀντίϑετος. Καὶ γὰρ vouoderov ὁ 

ϑεὸς ἔλεγεν: οὐχ εἰσελεύδσεται ϑλασίας καὶ ἀποκχεχομμένος εἰς oixov χυρίου ἐπὶ 

τρίτην χαὶ τετάρτην γενεών. χαὶ πόλιν περὶ ϑυσιῶν ἐντελλόμενός φησι" ϑλασίαν 

15 

P493 

16 

17 

1,1 

Ó174 

τ 

xal ἐχτομίαν εἰς ϑυσιαστήριον οὐ προσάξετε xvolo, ὕτι μῶμος ἐν αὐτοῖς καὶ οὐ ᾿ 

δεχϑήσονται. | κα etwa (ἐξέπεσεν ἡ τούτων Amooóta xal) * 3 xci? < U 

5 (αὐτῶν) * G6 τέρασι 7 ἐναντιωϑεντος ἢ] eravrındevrereMÜ | vor χέντρῳ + 

ἄλλῳ M 8 ἀγϑισταμένου *] ἀνθισταμένους MU 9 [xai χαταγελάσατντες) * 

10 μετέπειτα βαίγτοντες) λοιπὰς μεταβαίνοντες U 12 Überschrift χατὰ Καϑα- 

ρῶν τῶν ἀκαϑάρτων AU ἢ καὶ v9 M χατὰ καϑαρῶν A9 ἡ καὶ r9 U 14 δὲ-τὖῦ 

15 003 < U 15 1 Μαξιμιζαγνοῦ *] Μαξιμίνου MU 16 [πρώτου] *, wohl 

doppelte Lesart zu πρὸ τοῦ (2.15) | 68 — U 17 τῶν *] τῆς MU 
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904 Epiphanius 

> L 2 x a > Dee , M Lp: - 
ἐπαρματι ἀρϑεὶς «ua τοῖς αὑτῷ ἑἕπομενοις un ϑελησας χοινοωγῆσαε 

τ: - 2 M - - [d ; RAR, , 7 

τοῖς μετανοοῦσιν ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ, εἰς αἵρεσιν τζοιδαύτην τέτραπται, 
N 5 2 PT 2 x ,- x \ 

λέγων um εἶναι (αὐτοῖς) σωτηρίαν. ἀλλὰ μίαν μετάνοιαν, μετὰ δὲ τὸ 
E , , τ , 

λουτρὸν μηχέτι δυνασϑαί τινα ἐλεεῖσϑαι παραπεπτῶκοτα. 
\ 2 s , 5 4 ; \ x | - í 

Καὶ αὐτοὶ δέ φαμεν εἶναι μετανοιαν μίαν xoi δια λουτροῦ παλιγ-. 
b) > 2 - 

γενεσίας ταύτην γίνεσϑαι τὴν σωτηρίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀναιροῦμεν τὴν 
es E 5 , 3 , E > 

τοῦ ϑεοῦ φιλανϑρωπίαν, εἰδοτες τὸ κήρυγμα τῆς ἀληϑείας καὶ τὸν 
- L4 - 

ἔλεον τοῦ δεσπότου χαὶ τὸ σύγγνωστον τῆς φύσεως, τὸ εὐρίπιστον 
- - b! 2 * - [2 \ - -ν , 

τῆς ψυχῆς, TO ἀσϑενὲς τῆς σαρχος, TO πολύβλυστον τῆς τῶν πάντων 
2 , , 2 

ἀνθρώπων αἰσϑήσεως ἐν παραπτώμασιν, διότι »οὐδεὶς ἀναμάρτητος 
N x 2 a c ^ Io)’ ^^ ὍΝ , € , € ^ > - >» EY 

xai χαϑαρος ἀπο ῥύπου, 0060 av x&v μία ἡμέρα ἡ Gor αὐτοῦ ἐπὶ 
co - SCENE , - E , 

τῆς γῆς.« καὶ ἢ μὲν τελεία ueravora Ev τῷ λουτρῷ TUyyGPEL εἰ, 
δέ τις παρέπεσεν, οὐχ ἀπόλλει τοῦτον ἡ ἁγία τοῦ ϑεοῦ ἐχκλησία. 
δίδωσι γὰρ καὶ ἐπάνοδον καὶ μετὰ τὴν μετάνοιαν τὴν μεταμέλειαν. 
τῷ γὰρ Kaiv εἶπεν ὁ ϑεός νἥμαρτες, ἡσύχασον«, | καὶ τῷ παραλῦυτι- 
κῷ »ἰδού, ὑγιὴς γέγονας, μηκέτε ἁμάρτανες, καὶ Πέτρον ἀνακαλεῖται 

ὁ κύριος μετὰ τὸ ἀρνήσασϑαι xci ἀντὶ τῶν τριῶν ἀρνήσεων τρὶΞ: 

μηχέτ᾽ οὔσης αὐτοῖς σωτηρίας ἐλπίδος μηδ᾽ εἰ πάντα τὰ εἰς ἐπιστροφὴν γνησίαν 

χαὶ καϑαρὰν ἐξομολόγησιν ἐπιτελοῖεν, ἰδίας αἱρέσεως τῶν κατὰ λογισμοῦ φυσίωσιν 

Καϑαροὺς ἑαυτοὺς ἀποφηνάντων ἀρχηγὸς καϑίσταται — Socrates h. e. 110; Migne 

67, 101A (Acesius) τὴν ἀχρίβειαν τοῦ αὐστηροῦ χανόνος ἔλεγεν, ὡς ἄρα οὐ χοὴ 

τοὺς μετὰ τὸ βάπτισμα ἡμαρτηκότας ἁμαρτίαν, ἣν πρὸς ϑάνατον χαλοῦσιν ai ϑεῖαι 

γραφαί, τῆς κοϊνωνίας τῶν ϑείων μυστηρίων ἀξιοῦσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ μετάνοιαν μὲν 

αὐτοὺς προτρέπειν, ἐλπίδα δὲ τῆς ἀφέσεως μὴ παρὰ τῶν ἱερέων ἀλλὰ παρὰ τοῦ 

ϑεοῦ ἐχδέχεσϑαι τοῦ δυναμένου καὶ ἐξουσίαν ἔχοντος συγχωρεῖν ἁμαρτήματα; 

vgl. für den östlichen Novatianismus sonst Nicäa can. 8 Basilius ep. 188 can. 1; 

Migne 32,0668 B ep. 190 can.47; Migne32,729 C- Amphilochius v. Ik. bei Ficker, Amphi- 

lochiana I 30, 23 40, 16 52, 10 Chrysost. hom. 6 in Hebr.; Migne 63, 492 u. CIG IV 

9268, dazu Cumont, mel. d'arch. et d'hist. XV (1895) S. 291 

5f μετάνοιαν μίαν] vgl. das Symbol Ancoratus c. 119, 11; 1 149, 2 zal εἰς ἕν 

βάπτισμα μετανοίας Symbol von Jerusalem ($ 124 S. 134 Hahn?) xai eic ἕν βάπτισμα 

μετανοίας εἰς ὄφεσιν ἁμαρτιῶν: dazu Holl, Sitz. Ber. Berl. Akad. 1919. S. 10. — 

10 Hiob 14, 4f — 15 Gen. 4,7 — 16 Joh. 5,14 — Joh. 21, 15. 16. 17 

U 

1 αὐτῷ ἑπομένοις] ἐπαγωμένοις αὐτῶ U | ϑελήσασι MM 2 τῴ(οιγαύτην * | 

τετρέπται M ἃ λέγειν M | (αὐτοῖς) * 06 ταύτης U | γενέσθαι U | ἀλλὰῦ 

9 πάντων) πολλῶν U 10 ἐν παραπτώμασιν < U 11 ἡ ζωὴ) ὁ βίος U 

13 τοῦτο M | τοῦ- M 

R 

8 D5493 
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de 
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Panarion haer. 59, 1, 2—2, τ (Katharer) 365 

αὐτὸν προχαλεῖται πρὸς ὁμολογίων »ἀγαπᾷς uc, Πέτρε; ἀγαπᾷς με. 
Πέτρε; ἀγαπᾷς με, Hlévoe;« xoí φησι »ποίμαι»ε τὰ προβάτιά uov«. 

2. Σφάλλει δὲ αὐτοὺς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀποστόλου τὸ εἰρημένον 
»ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισϑέντας καὶ καλὸν γευσαμένους ϑεοῦ 
ῥῆμα δυνάμεις TE τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ παραπεσόντας πάλιν 

ἀνακχαινίξειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ 
ϑεοῦ xal παραδειγματίζοντας. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα πολλάκις τὸν ἐπ᾽ 

αὐτῆς ἐρχόμενον ὑετὸν καὶ τίχτουσα βοτάνην εὐϑετον ἐχείνοις, di 
οὖς χαὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας: ἐκφέρουσα δὲ ἀχάνϑας 
καὶ τριβόλ ους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 
xai γὰρ τῷ μὲν ovrı τοὺς ἅπαξ ἀνακαιγισϑέντας καὶ παραπεσόντας 
ἀνακαινίζειν ἀδύνατον. οὔτε γὰρ ἔτι γεννηϑήσεται Χριστός, ἵνα σταυ- 
ρωϑῇ ὑπὲρ ἡμῶν, ovt ἀνασταυροῦν δυναταί τις τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ 

τὸν μηκέτι σταϊτρούμενον, οὔτε δύναταί τις λουτρὸν | δεύτερον λαμ- 
βάγειν" ἕν γάρ ἐστι τὸ βάπτισμα καὶ εἷς ὁ ἐγκαινισμός. ἀλλὰ εὐϑὺς 
ἐπιφέρει τὴ» τούτων ἴασιν 0 ἅγιος ἀπόστολος, τὴν ἐκκλησίαν ἰατρεύων 
χαὶ τῶν αὐτῆς μελῶν ἐπιμελόμενος, | καί φησι »πεπείσμεϑα δὲ περὶ 
ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ χρείττονα xci ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως 

λαλοῦμεν. οὐ γὰρ ἄδικος ὁ ϑεὸς ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ ἀγαϑοῦ ἔργου 
ὑμῶνςε. καὶ ὁρᾷς πῶς μὲν τὸν ἐγκαινισμὸν μὴ δύνασϑαι δεύτερον 
γενέσϑαι τελείως ἀπεφήνατο, τῆς ÓR σωτηρίας οὐκ ἀπέτεμεν τοὺς 

ἔτι μετανοοῦντας, ἀλλὰ καὶ σωτηρίας ἐχόμενα xci ϑεὸν ἀντιλήπτορα, 

τῆς ἀγαϑοεργίας αὐτῶν χάριν, τὸν κύριον ἔδειξε τῶν καὶ ἀπὸ παραπτω- 
μάτων τελειότατα μετανοούντων καὶ ἐπιστρεφόγτων καὶ μεταμελο- 
μένων. 

Δέχεται οὖν ὁ ἅγιος λόγος καὶ ἡ. ἁγία ϑεοῦ ἐκκλησία πάντοτε 

τὴν μετάνοιαν, οὐκ ἐξυδαρευομένη οὐδὲ ῥαϑύμους τοὺς τὸν δρόμον 
τελοῦντας παρασκευάζουσα; ἀλλὰ ϑεοῦ τὴν χάριν χαὶ φιλανϑρωπίαν 

μὴ ἀνακόπτουσα, γενώσχουσα ób τὸν τρόπον ἑκάστης ὑποϑέσεως. 

Oc γὰρ ὁ τὴν παρϑενίαν ἀπολέσας ἀδυνάτως ἔχει ταύτην (ἀναγ)κχτή- 

σασϑαι σωματικῶς, μὴ ἐνδεχομένης τῆς φύσεως, οὕτω καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ 

4 Hebr. 6, 4—6 — 17 Hebr. 0, 9f 

U 

1 αὐτῶν M | προσχαλεῖται U | πρὸς] εἰς U. 1f ἀγαπᾷς us Πέτρεξ < U 

2 πρόβατα U ὃ T0? « U 4 yàp -[ U 6 εἰς μετάνοιαν <ÜU 7 πολλᾶχις 

hinter ἐπ᾿ αὐτῆς U 10 àóóxiuoc xoi — M 17 ἐπιμελούμενος Ὁ | δὲ —M 

92 ἐχομένους Ὁ 23 τῆς — M | χάριν--ἔδειξε τῶν < U 27 ἐξυδαρευομε- 

νην M 28 vor u + τὴν U 99 ἀναχάμπτουσα U 807 (ava)xrı)- 

σασϑαι * OE ὁ τι 

el 

r2 

D 550 

1 

Ó176 

6 

e 
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4266. Epiphanius 

λουτροῦ | ἐν μεγάλοις τισὶ παραπτώμασι περιπεσών" καὶ ὥσπερ ὁ ἀπὸ 
παρϑενίας παραπεσὼν δευτέραν τιμὴν τὴν ἐγκράτειαν ἔχει, οὕτω καὶ 
0 μετὰ τὸ λουτρὸν ἐν παραπτώματι μείζονι γενόμενος ἔχει δευτέραν 
ἴασιν (τὴν μεταμέλειαν, οὐ τοιαύτην ἐνάρετον κατὰ τὴν πρώτην. 00% 
ἀποβεβλὴμ μένην de ζωῆς ἔχει τὴν ἘΠ τ ἣν κέχτηται. οὐκ ἀϑετεῖ 

τοίνυν ὃ ϑεῖος λόγος τὸν μισϑὸν τῶν àv τῇ μετανοίᾳ καμνόντων. 

3. Eneıra δὲ oí αὐτοὶ πάλιν ἀπὸ τούτου προπηδήσαντες zai 

ἄλλα τινὰ ἐφηύραντο. καὶ γὰρ καὶ αὐτοὶ τὴν αὐτήν, ἣν xci ἡμεῖς 
xexrmusüa, πίστιν λέγουσιν ἔχειν; οὗτοι δὲ οὐ βούλονται διγάμοις 

κοινωνεῖν. εἰ γὰρ τις μετὰ τὸ βάπτισμα συναφϑείη γυναικὶ δευτέρᾳ, | 

παρὰ τούτοις οὐχ εἰσδεχϑήσεται ἔτι. καὶ τὸ πᾶν ἐστιν ἠλίϑιον. 
ὡς γὰρ εἴ τις ϑεάσαιτό τινα νηχύμενον ἐν ὕδατι xci ἀγνοῶν τὴν 
πεῖραν τῆς διανήξεως Eavrov ἔχδοτον τοῖς ὕδασι δῴη καὶ ὑποβρύχιος 

8 P495 

^ \ - - \ - : 

γένηται, μὴ ἔμπειρος ὧν μηδὲ σαφῶς γιοὺς τῶν διὰ χειρῶν τε καὶ 
ποδῶν τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῖς προσποριζομένων τὴν ἐπιστήμην, νομί- 
Cor dt ἁπλῶς τὸ ὕδωρ διαβαστάζειν τὸν ἀνϑρωπον δίχα τῶν ἰδίων 
χειρῶν" ἢ Og & τις ἀκούοι τὸν ἡγεμόνα τιμωροῦντα τοὺς δρῶντας 
φαυλότητος (ἔργα) ἄχρι χαὶ ἐλαχίστων zal νομίζοι μὲν τὴν δίκην 
ἴσην διεξιέναι κατὰ πάντων. Oc ἐπὶ τοῦ φόνου οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ 
διαβάλλοντος τὸν πέλας 7 x μαχεσαμένου" ἢ ὡς ἐὰν Ji TG παντάπασιν 
ἰδιώτης xol ϑεάσηται τὸν εἰληφότα ἄρχοντος τὴν ἐξουσίαν κατὰ 
ἀλιτηρίων ἀποσπάσαντα μάχαιραν ἢ κατὰ γοήτων καὶ βλασφήμω» ἢ 

ἀχκαϑοσιώτων, νομίζῃ δὲ τοὺς | ἅπαντας ἐξουσίαν ἔχειν τῆς τοιαύτης 
αἰτίας ποιεῖσϑαι τὴν δίκην, ϑεασώμενός τὲ δίκην δόντας ἀνϑρώπους 
xal αὐτὸς δὲ τὰ ἴσα μιμησάμενος ϑελήσῃ. ἀποχτεῖναί τινας, ὡς δηϑεν 

τοὺς ηδικηκότας δικάζων, ἁλοὺς -δὲ οὗτος αὐτὸς QU. δώσει, μὴ 
εἰληφὼς παρὰ βασιλέως ἐξουσίαν τῶν τοιούτων καὶ ὅτι τὴν ἴσην 

ἐνόμιζεν xarà πάντων ἐξιέναι φῆφον ἀπὸ τῆς δίκης τῶν νό- 

9 vgl. haer. 48, 9, 7; IL231,19ff Nicäa can. 8 Socrates ἢ. e. V 22; Migne 67, 6041 A 

1 παραπεσὼν M 3 μετὰ Pet.] εἰ MU 4 {τὴν μεταμέλειαν) *, vgl. 

5. 901, 14. | vor xarà 4- τὰμ 8 xai? « U | ἣν xol ἥμεῖς <M 9 ne 

στιν + ἣν M | διγάμοις) διδαγμοῖς U 10. ἐπιχοινωνεῖν U 12 ϑεάσηται U 

14 ἔμπειρος] ἐν πείρα U 151 νομίζων *] νομίζει MU 17 τιμωροῦντας M. | 

τοὺς + v. U 18 φαυλότητος (ἔργα) 4 φαυλότητος M τὰ τῆς Yavkornros U 

20 » (χαχῶς) Jül. | μαχησαμένου U | 7m <M 21 ἄρχοντος *] ἄρχοντα MU 

Ι χα U 23 πάντας U 24 ze ἢ dd MU 26 οὗτος) ὁ τοιοῦτος U 

27 τῶν τοιούτων ist neutr. = zu Derartigem | x«i ὅτι] διότι M 28 ἐνόμιζον M 
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uer, Eavron [δὲ] ἐν τῇ ἀδικίᾳ διὰ τῆς ἰδίας ἀπειρίας καὶ aragaxo- 

λουϑησίας ἔχδοτον» ἀπωλείας παρασκευάσας, — οὕτω καὶ οὗτοι τὰ 

πάντων ὁμοῦ μίξαντες ἐκ πάντων ἐξέπεσαν καὶ μὴ 1 νοήσαντες τὰ 

ἀχριβῆ τῆς τοῦ ϑεοὺ διδασκαλίας | ἐπὶ ἑτέραν τρίβον σφαλέντες ETOL- 

πησαν, οὐκ εἰδότες ὅτι οὐκ αὐτὴ ἐστὶν ἡ τῆς ϑείας γραφῆς παρύ- 
δοσίς τε καὶ ἀκολουϑία. 

4. Τὰ γὰρ εἰς τὴν ἱερωσύνην παραδοϑέντα διὰ τὸ ἐξοχώτατο» 
τῆς ἱερουργίας εἰς πάντας ἐνόμισαν ἴσως φέρεσϑαι. ἀκηκοότες γὰρ 
ὅτι »δεῖ τὸν ἐπίσχοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶ: γυναικὸς ἄνδρα, 
ἐγκρατῆς, νῳσαύτως] καὶ τὸν διάκονον. καὶ τὸν πρεσβύτερον. τὸν 
ὅρον τῶν ταγμάτων οὐχ àronoav. καὶ γὰρ τῷ μὲν ὄντι οὔ δέχε- 
ται εἰς ἱερωσύνην τὸ ἅγιον τοῦ ϑεοῦ κήρυγμα μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ 
ἐνδημίαν οὐδὲ τοὺς ἀπὸ πρώτου γάμου τελευτησίσης τῆς αὐτῶν 
γυναικὸς δευτέρῳ γάμῳ συναφϑέντας, διὰ «τὁ ὑπερβάλλον τῆς τιμῆς 

τῆς ἱερωσύνης καὶ ταῦτα ἀσφαλῶς ἡ ἁγία τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησία μετὰ 
3 , 3 E Ἢ \ ) E - - " 

ἀχριβείας παραφυλαττεται. ἀλλα καὶ τὸν ἔτι (συμ)θιοῦντα καὶ 

τεκυογονοῦντα, μιᾶς γυναιχὸς ovra ἄνδρα, οὐ ϑέχεται. ἀλλὰ ἀπὸ μιᾶς 
ἐγκρατευσάμενον N χηρεύσαντα διάκονόν TE xal πρεσβύτερον καὶ ἐπί- 

ὄχοπον χαὶ ὑποδιώκονον, μάλιστα ὁπου ἀκριβεῖς χανόνες οἵ ἐκκλη- 

σιαστιχοί. 
᾿Αλλὰ πάντως ἐρεῖς μοι, ἔν τισι τόποις ἔτι το HONEC πρεσθυ- 

τέρους xal διακόνους καὶ ὑποδιαχόνους. τοῦτο δὲ οὐ παρὰ τὸν 

(ff vgl. Panarion! haer. 48, 9, 8ff; IL 231, 22f u. περὶ πίστεως ὁ. 21,0. 8f. -- 

9 I Tim. 3,2 — 10 I Tim. 3, 8 — 16 ff vgl. Eusebius demonstr. ev. 1 9, 21; S. 43, 91 

Heikel πλὴν ἀλλὰ τοῖς ἱερωμένοις καὶ περὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ ϑεραπείαν ἀσχολουμένοις 

ἀνέχειν λοιπὸν σφᾶς αὐτοὺς προσήκει τῆς γαμικῆς ὁμιλίας Cyrillus Hieros. cat. 12,25; 

Migne 33, 751 A ὁ τῷ Ἰησοῦ καλῶς ἱερατεύων ἀπέχεται γυναικός | Elvira. ο. 33 placutt 

in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis. positis 

in ministerio abstinere se a coniugibus suis et non generare filios: quicunque vero 

fecerit, ab honore clericatus extermwnetur, dazu den in Nicäa abgelehnten Antrag 

-Soer. I 11; Migne 67, 101 C. ἐδόχει τοῖς ἐπισχόποις νόμον νεαρὸν εἰς τὴν ἐχχλησίαν 
2 L4 ao 4 € p [2 * » [2 [4 1 e 

εἰσφέρειν, ὥστε τοὺς ἱερωμένους λέγω Ó8 ἐπισχόπους xal πρεσβυτέρους χαὶ δια- 

χόνους μὴ συγκχαϑεύδειν ταῖς γαμεταῖς. ἃς ἔτι λαϊκοὶ ὄντες ἠγάγοντο — 

U 

1 [δὲ] * 2 ἔχδωτον M | οὐτοιὶ) αὐτοὶ U 9 οὐχ αὐτὴ] αὕτη U 6 τε 

= 27 0m eU 101 τὸν ὕρον ---ἐνόησαν < U ll ui» <M: 12 εἰς 

ἱερωσύνην < U | tob! « M . 18 οὐδὲ <U 14 συναφϑέντες M 15 ro? 

— M 16 (wu)ßoöre * — 99 d£ <U 
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χανόνα γίνεται. ἀλλὰ παρὰ τὴν τῶν ἀνϑρώπων. κατὰ καιρὸν ῥᾳϑυ- 

μήσασαν διάνοιαν χαὶ τῆς τοῦ πλήϑους i ἕνεκεν μὴ εὐρισχομένης ὑπη- 

osotac. τὸ πρεπωδεότατον γὰρ ἀεὶ j &xx Anota «ἐφγορῶσα ἁγίῳ 

πνεύματι εὖ διαταχϑεῖσα ἔγνω »ἀπερισπάστως« ϑεῷ τὰς λατρείας ἐπι- 

τελεῖσϑαι σπουδάζειν xal τὰ πνευματιχὰ τῶν χρειῶν μετὰ πάσης 

εὐνουστάτης συνειδήσεως τελειοῦσϑαι. φημὶ δὲ ὅτι πρέπον ἐστὶ διὰ 
τὰς ἐξαπίνης λειτουργίας xol χρείας σχολάζειν τὸν πρεσβύτερον καὶ 

Su 

= \ S 3: - - : 
διάκονον xoi ἐπίσκοπον ϑεῷ. εἰ γὰρ xol τοῖς ἀπὸ τοῦ λαοῦ προῦ-ἴ 

ς 9 > , , \ b A 

τάσσει ὁ ἅγιος ἀπόστολος λέγων, ἵνα »πρὸς χαιρὸν σχολάσοσι τῇ 
p - - HE \ > x NUNC e». 

προσευχῇς«, πόσῳ γε μᾶλλον τῷ ἱερεῖ τὸ αὐτὸ προστάσσει; τὸ ἀπε- Ö1S0 
N \ , » N , - N N > = , - 

οἰσπαῦτον δὲ λέγω εἰς TO σχολαζειν τῇ κατα Ütov ἐν ταῖς. χρείαις ταῖς 

πνευματικαῖς τελεσιουργουμένῃ ἱερωσύνῃ. ἔξεστι δὲ (ἐπὶ) τῷ λαῷ 
zx 3) , ^ \ \ R = 

(τοῦτον δι ἀσϑένειαν διαβασταζεσϑαι καὶ (rove) un δυνηϑέντας ἐπὶ τῇ 
8 

, > dns ὁ x à Y 27m 4 = 7 πρώτῃ γαμετῇ στῆναι] δευτέρᾳ μετὰ ϑανατον τῆς πρώτης συναφϑῆναι. P491 
qose re x x , - * -- ^ - 

χαὶ ὁ μὲν μίαν ἐὐχηκῶξ ἐν ἐπαίνῳ μείζονι καὶ τιμῇ παρὰ πᾶσιν 9 
ἐχκλησιαξομένοις ἐνυπάρχει, Ι τὸν δὲ μὴ δυνηϑέντα τῇ μιᾷ ἀρχεσϑῆ- D 

vat τελευτησάσῃ (ἢ) ἕνεχέν τινος προφάσεως. ἢ πορνείας ἢ μοιχείας ἢ 
ἄλλης αἰτίας, χωρισμοῦ γενομένου συναφϑέντα δευτέρᾳ γυναικὶ ἢ 
γυναῖχα δευτέρῳ ἀνδρί, οὐχ αἰτιᾶται ὁ ϑεῖος λόγος οὐδὲ ἀπὸ τῆς 

4 vgl. I Kor. 7, 35 — 9 I Kor. 7, 5 — 12 ff vgl. Hermas mand. IV 4,1 ἢ ἐὰν γυνή, 

φημί, κύριε, ἢ πάλιν ἀνήρ τις κοιμηϑῇ καὶ γαμήσῃ τις ἐξ αὐτῶν, μήτι ἁμαρτάνει ὁ ya- 
- , , \ 5 - ’ - 

μῶν; οὐχ ἁμαρτάνει, φησίν" ἐὰν δὲ ἐφ᾽ ἑαυτῷ μείνῃ τις, περισσοτέραν ξαυτῷ τιμὴν 

καὶ μεγάλην δόξαν περιποιεῖται πρὸς τὸν κύριον Clemens ΑΙ strom. 182,4; 11233,25 ft 
1.17 1 2r (C. 2) , DID , ^ , N , , 

Stanli xai st τινὶ ὁ ἀπόστολος δι ἀχρασίαν καὶ πύρωσιν κατὰ συγγνώμην δευτέρου 

μεταδίδωσι γάμου, ἐπεὶ χαὶ οὗτος οὐχ ἁμαρτάνει μὲν χατὰ διαϑήκην (οὐ γὰρ χεχώ- 

λυται πρὸς τοῦ νόμου), οὐ πληροῖ δὲ τῆς zat τὸ εὐαγγέλιον πολιτείας τὴν xot 
᾿ , Lo b - , = 3 E EY 

ἐπίτασιν τελειότητα δόξαν δὲ αὑτῷ οὐράνιον περιποιεῖ μείνας ἐφ᾽ ξαυτοῦ xal τὴν 

διαλυϑεῖσαν ϑανάτῳ συζυγίαν ἄχραντον φυλάσσων, vgl. auch zu S. 310, 17ff — 

19 f strenger Laodicea cam. 1 περὶ τοῦ δεῖν χατὼ τὸν ἐχχλησιαστιχὸν κανόνα τοὺς 
5 b] ͵ , , , x ' , 

&£AgvOsgegc xci νομίμως συναφϑέντας δευτέροις γάμοις, μὴ λαϑρογαμίαν ποιήσαν- 

"UO GO ὀλίγου χρόνου παρελϑόντος καὶ σχολασάντων ταῖς προσευχαῖς χαὶ νηστείαις. 

χατὰ συγγνώμην ἀποδίδοσθαι αὐτοῖς τὴν χοινωνίαν ὡρίσαμεν Basilius ep. 188. 

can. 4; Migne 82, 678A πεοὶ τριγάμων ... τὸν αὐτὸν ὥρισαν zavova ὃν καὶ ἐπὶ 
- ? 2 , - 3 LI b x EN - , „IA ^ , 2! 

τῶν διγάμων ἀναλογως" Eviavrov μὲν γὰρ &ni τῶν διγάμων, ἄλλοι 08 δύο ern 

U 

1 yivsraı < U 3 πρεπηδέστατον M πρεπωδέστερον U | (ἐέφγορῶσα * 

4 ἀπερισπάστους U ὅ χρεῶν M. 1d c;«—U | er«M 12(Eeni)*“ 18 (rovro) * 
(τοὺς) * | δυνηϑέντα M 16 τὸν δὲ μὴ óvvg9évto ὁ δὲ μὴ δυνηϑεὶς MU 

17 (p Pet. 1: τ U 18 ἄλλης *] χαχης MU 19 yvvaize *]| γυνὴ MU 
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2 , x. - ^ , \ , x ^ ) N 

ἐχκλησίας καὶ τῆς ζωῆς ἀποχηρύττει, ἀλλὰ διαβαστάζει διὰ τὸ ἀσϑενές" 
PY \ M - , - > 2 

οὐχ ἵνα δύο γυναῖκας ἐπὶ τὸ αὐτὸ σχῇ ἔτι περιούΐσης μιᾶς, aAA: (iva) 
ἀπὸ μιᾶς ἀποσχισϑεὶς δευτέρᾳ, εἰ τύχοι, ἐννόμως συναφϑῇ,. ἐλεεῖ 
τοῦτον ὃ ἅγιος λόγος καὶ ἡ ἁγία ϑεοῦ ἐκκλησία, “μάλιστα εἰ τυγχάνει. 

ὁ τοιοῦτος τὰ ἄλλα εὐλαβὴς καὶ κατὰ νόμον ϑεοῦ πολιτευόμενος. 

καὶ γὰρ 00x ἂν ἔλεγεν ὁ ἀπόστολος ταῖς χήραις »γαμείτωσαν τεκνο- 

γονείτωσαν οἰχοδεσποτείτωσανς, οὐδὲ πάλιν ἔλεγε τῷ ἀνδρὶ τῷ τὴν 
γυναῖχα τοῦ πατρὸς ἔχοντι xoi παραδοϑέντι »τῷ σατανᾷ εἰς ὁλεϑρον 
τῆς σαρχός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωϑῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίους — οὐχ 
ἔλεγε πάλιν »κυρώσατε εἰς αὐτὸν ἀγάπην, ἵνα μὴ τῇ περισσοτέρᾳ 

λύπῃ τ 2em09ı] ὃ τοιοῦτος. ἔλεγε γὰρ πάλιν »ᾧ τι χαρίζεσϑε, 1: 

κἀγώ" διότι εἴ τι κεχάρισμαι, δ ὑμᾶς χεχάρισμαι ὲν προσώπῳ κυρίου, 
ἵνα μὴ u θῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ. οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα 

ἀγνοοῦμενε. καὶ ὅρα πῶς δίδωσι. μετάνοιαν xo μετὰ παράπτωμα. 
5 Πάλιν δὲ D κύριός φησιν »ἄφετξ ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, 

ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν οὐρανῷ ἀφήσει ὑμῖνς. ἀλλὰ. xai ἐν ἄλλῳ 

τόπῳ οὕτως φησί »xai πενϑήσω πολλοὺς. τοὺς ἐν ὑμῖν παραπεσόν-: 

τας καὶ μὴ μετανοήσανταςς, ὡς δεικνὺς ὅτι εἰ “καὶ παρέπεσαν καὶ 

μετενόησαν, εἴσδεκτοι OUTOL γίνονται καὶ οὐχ ἀποβληϑήσονται, Tod. 

χυρίου γινώσχοντος τί μεϑ' ἑκάστου ποιήσειε. 

Καὶ ὅτι μὲν ὁ κανὼν τῆς ἀληϑείας τοιοῦτον ἔχει τὸν χαρακτῆρα, 

παντί τῳ σαφές ἐστι. μετὰ γὰρ τὴν πρώτην μετάνοιαν τὴν διὰ 

λουτροῦ τῆς παλιγγενε σίας, £v N μετανοίᾳ ἀνεκαινίσϑη πᾶς ἄνϑρο- 

πος, δευτέρα τις τοιαύτη οὐχ ὑπάρχει. οὔτε γὰρ δύο εἰσὶ βαπτίσματα, 
ἀλλ᾽ ἕν, οὔτε δὶς ἐσταυρώϑη Χριστός, ἀλλ᾽ | ἅπαξ, οὔτε δὶς ἀπέϑανεν 

ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀνέστη. | χαὶ τούτου χάριν ἐπασφαλίσασϑαι δεῖ, ἵνα 
μὴ παραπεσόντες τὸν στέφανον τοῦ ἀναχαινισμοῦ ἀπολέσωμεν. 

ἀλλὰ ἐάν τις παραπέσῃ χαὶ Ὁ του IU Ev τινι παραπτώματι, ὡς 

λέγει ὁ ἀπόστολος, ν»ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον 
- 

6 I Tim. 5,14 — 7ff vgl. I Kor. 5,1. 5 — 10 IL Kor. 2,8. 7 — 11 II Kov; 2, 10. 

— 15 Matth. 6,14 Mark. 11,95 — 17 IlKor. 12,21 — 25 vgl Róm. 6, 9f — 
28 Gal. 6,1 

U 

2 oyoinM | (tva) * 3 vor μιᾶς + τῆς U | ἐννόμως vor εἰ τύχοι M | 

ἐν νόμω U | συναφϑῇ Dind. Óh.] συναφϑῆναι M συναφϑεῖναι U 7 nach πάλιν 

etwas ausgefallen? (el un ἦν μετάνοια) 2 * 9 τῆς <U 12 διὸ M | χυρίου] 

χοιστοῦ U 14 τὰ παραπτώματα U 16 ἀφίση Μ 18 χαὶξ- M 21 περι: 

ἔχει M 98 vor λουτροῦ + τοῦ Ὁ | ἐν. ἢ] iM | πᾶς - 0M 94 οὐδὲ M 
95 οὔτε!) οὐ M | Χριστὸς — M | οὐδὲΜ 597 ἀπωλέσωμεν U 
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510 - : . Epiphanius 

Ev πνεύματι πρᾳότητος, σχοπῶν ἑαυτὸν, μὴ χαὶ σὺ MAU ον ἐάν 

τις οὐν. προληρϑῇ (Ev) παραπτώματι ἐν οἵῳ δ᾽ ἂν εἴη, nenn. 

δέχεται γὰρ ὁ ϑεὸς τὴν μετάνοιαν χαὶ μετὰ τὸ βάπτισμα, ἐάν τις 

5 za pu τέσῃ. πῶ: δὲ μετὰ τοῦ τοιούτου ποιεῖ, αὐτὸς μόνος γινώσκει" 
»ἀνεξερεύνητα γὰρ τὰ χρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεχδιήγητοι αἱ 0001 αὐτοῦς. 

. xal πρὸ τῆς παρουσίας οὐ δεῖ κρίνειν ^tm ἂν Bog ὃ κύριος, ὃς καὶ 

ἀποχαλύψει τὰ χρυπτὰ τῆς xapÓLac* καὶ τότε ὁ ἔπαινος ἑκάστου φα- 
νερὸς γενήσεταικ. »7 γὰρ ἡμέρα δηλώσει ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεταις. 

10 6. Οὔτε οὖν ἐπαγγελλόμεϑα͵ ἐλευϑερίαν παντάπασι τοῖς μετὰ τὸ 

βάπτισμα παραπεπτωκύσιν οὔτε ἀπαγορεύομεν τὴν αὐτῶν ζωήν" ϑεὸς 
γὰρ "ἐλεήμων ἐστὶν καὶ οἰκτίρμωνς, καὶ γἔδωχε τοῖς μετανοοῦσιν ἐπά»- 

oJov«. καὶ τὸ μὲν πρῶτόν ἐστι σαφές, τὸ δὲ δεύτερον οἴδαμεν ὅτι 
ἐλεήμων ἐστὶν ϑεός, ἐὰν ἐξ ὅλης ψυχῆς μετανοήσωμεν ἀπὸ παραπτῶω- 

μάτων. ἔχει γὰρ ἐν χειρὶ ζωὴν xci σωτηρίαν καὶ φιλανϑρωπίαν. καὶ 
τί μὲν αὐτὸς ποιεῖ αὐτῷ μόνῳ ἐγνώσται, πλὴν ὅτι ζημία οὐχ ἔνι 

ἀπὸ τῆς μετανοίας οὐδὲ ἀπηγόρευται 0 μετανοῶν ἀπὸ πάντων agua 

μάτων. πόσῳ γε μᾶλλον ὁ κατὰ νόμον συναφϑεὶς δευτέρᾳ γυναιχί; 

καὶ ἡ μὲν πρώτη γυνὴ ἐκ ϑεοῦ τεταγμένη, ἡ δὲ δευτέρα ἐξ ἀσϑενείας 

ἀνθρώπων. καὶ ἔτι περισσοτέρχ εἰ συναφϑείη, τὸ ἀσϑενὲς ἀεὶ 

15 

> Róm, 11, 3 — 6IKor. 4, 5 — SIKor.3,13 — 11 Psal. 103, 8 — 

Sir. 17, 24 — 12ff vgl. Tertullian de poen. 7 collocavit «in vestibulo poeniten- 

tiam. secundam quae pulsantibus patefaciat; sed 4am semel, quia ταν secundo; 

sed iam amplius munquam, quia proxime frustra Origenes hom. in Lev. 15 

δ. 2; IX 425 Lommatzsch «in gravioribus enim eriminibus semel tantum, paeni- 

tentiae conceditur locus, ista vero communia quae frequenter incurrimus, semper 

paenitentiam recipiunt et sine intermissione redimuntur Siricius ad Him. 

Tarrac. c. 5; S. 521 Hinschius Ps. Isidor de qué£bus (sc. über die Rückfälligen) 

quia sam  suffugéwm non habent paenitendi, id duximus decernendum, ut 

«οἷα intra eeclesiam fidelibus oratione iungantur, sacris mysteriorum. celebritati- 

bus quamvis non mereantur intersint, a dominicae autem mensae convivio segre- 

gentur — 18ff strenger Didaskalia III 2, 2; S. 184, 11ff Funk Aoc enim seiatis, 

eam. quae semel nupsit 4uxta, legem. etiam. secundo nubere, eam autem. quae ultra. 

progreditur esse meretricem. Constit. apost. III 2, 2; S. 185, 181} Funk χαὶ τοῦτο 

γὰρ εἰδέναι ὀφείλετε. ὅτι μονογαμία μὲν χατὰ νόμον γινομένη δικαία, ὡς ἂν κατὰ 

MU 

1 σεαυτὸν U 2 (ἐν) " ὃ τὴν <M 4 τοῦ τοιούτου] τούτου U 5 avex- 

διήγητοι] ἀνεξιχνίαστοι U 6 ὃς — M 7 ἀπόχρυφα U 12 τὸ μὲν πρῶ- 

τον] gemeint ist der Satz Z.9, wie mit τὸ δεύτερον 2.10f 13 vor ϑεὸς J- 0 U 

14 σωτηρίας φιλανθρωπίαν U 16 τῆς <M 18 ἡ1] £ Μ 19 εἰ - eric)? 
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Panarion haer. 59, 5, 5-- 6, 9 (Katharer) 911 

δια βαστάζεται. φησὶ γάρ γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ᾽ ὅσον» χρόνον ζῇ ὁ 4 D555 
ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευϑέρα ἐστὶν ᾧ ϑέλει γαμη- 

ϑῆναι, (μόνον ἐν xvglo)«. ἀποφηνάμενος μετὰ τελευτὴν ἀνδρὸς τὸ 
ἐλεύϑερον ἀπὸ ἁμαρτίας χωρὶς πάσης ἀντιλογίας, διὰ τῆς προσϑήκης 
σημαίνει * τῷ »ἐν χυρίῳφε" Oc οὐχ εἶναι αὐτὴν ἀλλοτρίαν κυρίου 
τὴν μετὰ τελευτὴν ἀνδρὸς συναπτομένην ἄλλῳ ἀνδρὶ ἢ τὸν μετὰ 
τελευτὴν γυναιχὸς συναπτόμενον δευτέρᾳ γυναικί, »μόνον ἐν xvolo«, 
ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος. καί φησι {μέν) »μακαριωτέρα δέ ἐστιν, ἐὰν 
μείνῃ οὕτως«, * τὸ δέ κνἐν κυρίῳ « τουτέστιν τὸ μὴ ἐν πορνείᾳ μὴ 
ἐν μοιχείᾳ μὴ ἐν κλεψιγαμίᾳ, | ἀλλ᾽ ἐν εὐνομίᾳ ἐν παρρησίᾳ ἐν σεμνῷ 
γάμῳ, ἐπιμένοντα ἐν τῇ πίστει ἐν ταῖς ἐντολαῖς ἐν εὐποιίαις ἐν εὐλα- 
βείᾳ ἐν νηστείαις ἐν εὐνομίᾳ ἐν ἐλεημοσύναις ἐν" σπουδῇ ἐν ἀγαϑο-. 

, - N , 2 > 2 >. 

εργίᾳ. ταῦτα γὰρ συνόντα καὶ παραμένοντα οὐχ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους 
καϑίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν. | 

-— ^ A £, 2 s s , : 

Καὶ τῇ uiv ἱερωσύνῃ τὸ πρῶτον τάγμα καὶ ἡ περὶ πάντων 
) : = = N , " \ ’ ς , 
ἀχριβολογία, τῷ δὲ λαῷ τὸ σύμμετρον xci τὸ OCyyvoOGtOv, ἵνα πᾶντες 

, -Φ- , , € , 1 

διδασχώνται xol κατελεῶνται. ξλεημον γὰρ ἔστιν 0 δεόποτῆς καὶ. 
a , , = 2 - 2 x I - 

ὄυνατος πάντας σῴζειν τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν» εὐνομίᾳ τε xai ἀληϑινῇ πίστει 

γνώμην ϑεοῦ ὑπάρχουσα, διγαμία ὁὲ μετὰ ἐπαγγελίαν παράνομον, οὐ διὰ τὴν συνά- 

φειαν ἀλλὰ διὰ τὸ ψεῦδος, τριγαμία δὲ ἀχρασίας σημεῖον, τὸ δὲ ὑπὲρ τὴν τριγα- 

μίαν προφανὴς πορνεία" xal ἀσέλγεια ἀναμφίβολος Neocäsarea can. 3 περὲ τῶν 

πλείστοις γάμοις περιπιπτόντων ὃ μὲν χρόνος σαφὴς ὁ ὡρισμένος, N δὲ ὀναστροφὴ 

xal 5 πίστις αὐτῶν ovvräursı τὸν χρόνον Basilius ep. 188 can. 4; Migne 32, 613.4. 

τοὺς δὲ τοιγάμους ὃν τρισὶ zal τέσσαρσι πολλάκις ἕτεσιν ἀφορίζουσιν. ὀνομάζουσι 

δὲ τὸ τοιοῦτον οὐχέτι γάμον, ἀλλὰ πολιγαμίαν, μᾶλλον δὲ πορνείαν χεχολασμέ- 

γὴν .... συνήϑειαν δὲ κατελάβομεν ἐπὶ τῶν τριγόμων πενταξτίας ἀφορισμόν, οὐχ 

ἀπὸ κανόνος ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν προειληφότων ἀκολουϑίας ep. 199 can. δ0; Migne 

32, 182 0 Gregorius Naz. or. 37, 8; Migne 36, 202 B — Für die Stellung der Nova- 

tianer vgl. Socrates h. e. V 22; Migne 67, 641 A 

1 I Kor. 7, 39 — 8 T Kor. 7, 40 

U 

1 διαβαστάζει M 9 ϑεληῦ 3 (μόνον ἕν κυρίῳ) * + ἐλευϑέοιον U - 

διὰ ἢ μετὰ MU 5 + etwa (τὸν ὅρον, τουτέστιν) * τῷ) τὸ M 6 σι- 

ναπτωμένην U 4 συναπτώμενον U S ἀπόστολος + αὐτὸς M | (um) ἢ 

9 τὸ δὲ etwa (οὐχ ἐντέλλεται δέ' προστάσσει δὲ To) * | τουτέστιν τὸ — Τὶ 

10 ἀλλὰ M | ἐν εὐνομίᾳ < U 11 ἐπιμένοντα *| ἐπιμένειν MU 12 σποι- 

δαιότητι U 17 διδάσχονται M  χατελεοῦνται MU 18 αὐτῷν"] αὐτοῦ MU | 

te <U 
24" 
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312 Epiphanius 

τῆς τοῦ κηρύγματος χαϑαρότητος. αὐτὸς γὰρ “μόνος ἐστὶ καϑαρός. 
οὗτοι δὲ ἑαυτοὺς φήσαντες Καϑαροὺς ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ὑποϑέσεως 

ἀκαϑάρτους ἑαυτοὺς ἀποτελοῦσι" πᾶς γὰρ ὁ χαϑαρὸν ξαυτὸν ᾿ἀπο- 

φήνας ἀχκάϑαρτον Eavrov τελείως χκατέχρινξ. 
7. Πολλὴ δὲ ἄνοια τῶν τοιούτων νομιζόντων διὰ ἕν τι, εἰ καὶ 

ἦν ἀληϑές, περὶ παντὸς τοῦ λαοῦ τὸ κρίμα οὕτως. φέρειν. ἔδει δὲ 
γνῶναι ὅτι οὐ περὶ τῆς ὑποϑέσεως ταύτης μόνον τὸ ἔγκλημα ὑπάρ- 
χει πάσῃ ψυχῇ ἢ [τὸ] διὰ τούτου ἐνάρετον. γενέσϑαι (ἔστ μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ τῷ μὴ του, μὴ ὀμνύναι ὄρχον μήτε ἐν ἀληϑείᾳ μήτε | 
ἐν ψεύδει, ἀλλὰ »ναὶ ναί« καὶ »00 ov« λέγειν, μὴ δολιεύεσϑαι μὴ δια- 
βάλλειν μὴ κλέπτειν μὴ ἐμπορεύεσϑαι. ἐκχ τούτων γὰρ πάντων 

συνάγεται ἡμῖν τὰ δύπη τῶν ἁμαρτημάτων" γῶς, γὰρ φησίν, ὃ πάσ- 
δαλος ἀνὰ μέσον δύο λίϑων συντριβήσεται, οὕτως ὴ ἁμαρτία ἀνὰ 

μέσον ἀγοράζοντος xal πωλοῦντος. χαὶ ὅτι ἐκ τοῦ πλήϑους πᾶν- 

τὸς «τενὲς) καὶ μέϑυσοι καὶ ἔμποροι καὶ πλεονέχται καὶ τοκισταὶ *, καὶ 
πάντως ὅτι «καὶ αὐτοὶ) τὰ τοιαῦτα ἔχουσι χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια, 
(zei) Ott καὶ φεύσματα ἑκάστῳ αὐτῶν παραχολουϑεῖ. πῶς ovr δύ- 
γ"ανται ξαυτοὺς Καϑαροὺς ἀποκχαλεῖν, (ὡς) διὰ τῆς μιᾶς ὑποϑέσεως 
τῆς πάσης κατὰ ϑεὸν πραγματείας περὶ πᾶντον τῶν σφαλμάτων 
ἀσφαλιξομένης; οὐκ ἐγνωσαν δὲ οὗτοι τὰ ἀχριβῆ τοῦ κηρύγματος 
οὐδὲ τίνι ἀφώρισε, τὸ ἀκρίβασμα τοῦτο τῆς διγαμίας. | 

Ἀλλὰ καὶ oí ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ παραπεπτωϊκότες καὶ αὐτοὶ ἐὰν 
ἐῤδεϊξωντάι τελείαν τὴν μετάνοιαν, ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καϑεσϑέντες 

καὶ χλαΐσαντες ἐνώπιον κυρίου, δυνατὸς ἐστιν ὁ εὐεργέτης καὶ αὐτοὺς 
ἐλεῆσαι" οὐ γάρ τι φαῦλον γίνεται ἀπὸ μετανοίας. -ϑέχεται μὲν 
οὺν τοὺς {1 τι θυ υ τος Ó κύριος καὶ ἢ αὐτοῦ ἐχκλησία, ὡς ἐπέστρεψε 
Διανασσῆς ὁ υἱὸς ̓ Εζεχίου καὶ ἐδέχϑη ὑπὸ κυρίου, καὶ ὁ ἀρνησάμενος 

πρὸς ie ἅγιος Πέτρος xci χορυφαιότατος τῶν ἀποστόλων, ὃς 

12 vgl. Sir. 27, 2 — 27 II Chron. 33, 18 — Mark. 14, 001 u. Par. 

1 vor χαϑαρὸς -- καὶ M 8 χαϑαρὸν hinter ἀποφήνας U 5 διὰ ἕν ci] 

εἶναί vL, U 6 χρίμα ἢ χήρυγμα MU (u. hinter ἀληθές) φέρειν ἢ qàoxov MU 

8 [τὸ] * | (ow) * 9 τῷ Ἢ τὸ MU | λοιδωρεῖν M 10 χαὶ — M 11 Zuno- 

νεύεσϑαι U 13 ἀνὰ μέσον - τῶν U | συντρίβεται U 14 πάντως U πάντος u. 

-J- oM 15 (τινὲς) * | xal μέϑυσοι — M | ἔμποροι] πόρνοι Ὁ | + (evgt- 

σχονται, τίς ἀμφιβάλλοι;) * 16 πάντως ὅτι = jedenfalls gilt, daß | (zai av- 

zo) ld \zal) * 18 (ὡς) * | ὑποϑέσεως ὑποσχέσεως MU 24 vor 

αὐτοὺς + δι᾿ M 25 uw — U 96 0 — M 98 vor ἅγιος + 0 U E: 

10 

211 
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γέγονεν ἡμῖν ἀληϑιῶ s στερεὰ πέτρα ϑεμελιοῦσα τὴν πίστιν τοῦ κυρίου, 

ἐφ᾽ ἡ φκχοδόμηται ἡ ἐκκλησία κατὰ πάντα τρόπον" πρῶτον μὲν ὅτι 

ὡμολόγησε »Χριστὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντοος, καὶ ἤκουσεν ὅτι 
»ἐπὶ τῇ πέτρᾳ ταύτῃ τῆς ἀσφαλοῦς πίστεως οἰχοδομήσω μου τὴν 
ἐκκλησίαν«, ἐπειδὴ | σαφῶς αὐτὸν ὡμολόγησεν υἱὸν ἀληϑινόν. τῷ 
γὰρ εἰπεῖν υἱὸν ϑεοῦ ζῶντος μετὰ προσϑήκης »τοῦ ζῶντοςς ἔδειξεν 
υἱὸν γνήσιον εἶναι, ὡς ἐν πάσῃ μοι σχεδὸν αἱρέσει περὶ τούτου εἴρη- 

1.78. ᾿Αλλὰ xal περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ὁ αὐτὸς ἀσφαλίξεται 

ἡμᾶς. λέγων. τοῖς περὶ "Avavíav* »τί ὅτι ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ σατανᾶς 
ψεύσασϑαι τὸ ἅγιον qued ovx ἀνϑρώπῳ ἐψεύσασϑε, ἀλλὰ ϑεῷς, 

διότι ἐκ ϑεοῦ τὸ πνεῦμα καὶ οὐχ ἀλλότριον ϑεοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐν- 

ταῦϑα στερεὰ πέτρα οἰχοδομῆς καὶ ϑεμέλιος οἴχου ϑεοῦ γεγένηται, 
ἐν τῷ ἀρνησάμενον αὐτὸν καὶ πάλιν ἐπιστρέψαντα εὐρεϑέντα τε ὑπὸ 
χυρίου καταξιωϑῆναι πάλιν ἀκοῦσαι »ποίμαινε τὰ ἀρνία μου καὶ ποί- 

5 uawe Ta πρόβατά μους. ὃ γὰρ Χριστὸς ταῦτα λέγων εἰς ἐπιότρο- 
φὴν ἡμᾶς ἤγαγε μετανοίας, Ira ἐν αὐτῷ πάλιν οἰκοδομηϑείη ἡ δὖϑε- 

μελίωτος πίστις, 7) μὴ ἀπαγορεύουσα ζωὴν τῶν ἀνϑρώποων, ὅσοι 

Ο 180 

8,1 1δδ1 

- EY - b) - M 

ἐμπνέουσι τῷ βίῳ καὶ μετανοοῦσιν ἐν ἀληϑείᾳ xol διορϑοῦνται τὰ 
ἑαυτῶν σφάλματα ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ. 

9. 25 χαὶ ἐν τῷ ᾷσματι τῶν ἀσμάτων ἔφη αὐτὴ ἡ νύμφη πρὸς 
τὸν νυμφίον λέγουσα »ἀποχρίνεται ὁ ἀδελφιδοῦς μου xal λέγει uot 
ἀνάστα ἐλϑέ, [ἡ] πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου, ὅτι ὁ χειμὼν 
παρῆλῚθενς, τὰ στυγερὰ τε καὶ ζοφώδη τῆς συννεφίας καὶ φοβερό- 
Tara κα Og εἰπεῖν * παρῆλϑεν, »0 ὑετὸς ἀπῆλϑεν, ἐπορεύϑη ἑαυτῷ. 
τὰ ἄνϑη og ἐν τῇ γῇ ἡμῶν, καιρὸς τῆς τομῆς tg axe, φωνὴ τῆς 

τρυγόνος ἠχούσϑη Ev τῇ γῇ ἡμῶν. ἢ συχῆ ἐξήνεγκε τοὺς | ὀλύνϑους 

αὐτῆς, αἱ ἄμπελοι ἡμῶν κυπρίζουσιν, ἔδωχαν ὀσμήν«" ἵνα δείξῃ 

1ff vgl. Ancoratus c. 9, 4; I 16, 111} — 3 Matth. 16, 16 — 4 Matth. 16, 18 

— 8ff vgl. Ancoratus c. 9, 2; I 16, ΘΗ c. 118, 1f; I 145, 27 ff — 91 Act. 5, 3f 

— 14 Joh. 21, 16. 17 — 21—27 Cant. 2, 10—13 

U 

2 ὠχοδόμητο U 8 vor υἱὸν 4- τὸν Ὁ | υἱὸν] Ἰησοῦν M 5 τῷ] τὸ M 

6 τοῦ ἢ τῆς MU 10 ψεύσασϑαι + ὑμᾶς M. | τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" 11 xo 

οὐχ ἀλλότριον ϑεοῦ — M 18 ὑποστρέψαντα U | τε] 09 Μ 14 χαταξιωϑῆ- 

ı ἢ χαὶ καταξιωϑέτα MU 14f πρόβατα u. ἀρνία vertauscht U 101 εὐ- 

ϑεμελίώτατος (2 Akzente) U 18 ἐμπγέωσι M 20 ὡς <U ! αὕτη M | [5] 5, 

vgl. S. 374, 22 24 κα etwa {τῶν χειμώνων) * | * {τῶν ἁμαρτημάτων) * 

25 vor χαιρὸς 4- ὁ Ὁ | τομῆς] φϑογγῆς M | ἔφϑασε U 

9,1 

[Uo] 
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374 1n Epiphanius 

πάντα τὰ παρῳχημένα παρελϑόντα, ἔαρος δὲ ἄρτι ἀνϑοῦντος καὶ 

ϑαλασσης γαληνιώσης τε καὶ φόβου τοῦ ὑετοῦ διελϑόντος καὶ τῶν 
παλαιῶν τῆς ἀμπέλου * τετμημένον καὶ τῆς πόας μηκέτι roabovong. 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνϑη ἐκβαλλοίσης͵ καὶ τοῦ κηρύγματος τῆς φωνῆς 4 
ἐν τῇ ἐρήμῳ βοώσης τουτέστιν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν καὶ συχῆς τῆς ποτε 

zaragadeiong ἐκβαλλούσης τοὺς ὀλύνϑους, τοὺς καρποὺς τῆς μετα- 

voíac ἤδη ἐπὶ τοῖς κλώνεσι | καὶ δένδρεσι φαινομένους, ἀμπέλους δὲ D558 

ἤδη κυπριζοίσας τὸ evoduov τῆς τοῦ εὐαγγελίου πίστεως κήρυγμα. Ὁ 
ἐπειδὴ δὲ εὐϑὺς κέκληκε τὴν τοιαύτην χαὶ εἶπεν »ἀνάστα ἐλϑές, x 5 
ἀνάστα ἀπὸ νεχρότητος ἁμαρτημάτων xci ἐλϑὲ ἐν δικαιοσύνῃ, ἀνάστα 

ἀπὸ παραπτώματος καὶ ἐλϑὲ ἐν παρρησίᾳ, ἀνάστα ἀπὸ ἁμαρτιῶν 
xal ἐλϑὲ ἐν μετανοίᾳ, ἀνάστα ἀπὸ παραλύσεως καὶ ἐλϑὲ ἐν τελειό- 
τητι, ἀνάστα ἀπὸ λωβήσεως καὶ ἐλϑὲ ἐν ὑγείᾳ, ἀνάστα ἀπὸ ἀπιστίας 
χαὶ ἐλϑὲ ἐν πίστει, ἀνάστα ἀπὸ ἀπωλείας καὶ ἐλϑὲ ἐν εὐρέσει. 

ἐπειδὴ δὲ Ἴδει τὸ ϑεῖον λόγιον ὅτι μετὰ τὴν πρώτην μετάνοιαν xai 6 
μετὰ τὴν πρώτην κλῆσιν καὶ ἴασιν, ὡς εἰπεῖν, συμβαίνει τῇ. &v|9:9c- ὁ 188 

πότητι πολλὰ παραπτώματα, πάλιν λέγει »ἀνάστα ἐλϑέ, ἡ πλησίον 

μου, καλή μου, περιστερὰ μου, χαὶ ἐλϑέ, σὺ περιστερά μους. δεύτερον 1 

| ταύτην χαλεῖ xal οὐχ ἅπαξ. τὸ δὲ δεύτερον οὐκ ἴσον τῷ πρώτῳ. 
20 φησὶ γὰρ ἐν τῇ προτέρᾳ κλήσει οὕτως »ἀνάστα ἐλϑέ, [ἡ] πλησίον μου, 

καλή μου, περιστερά ee τὸ μὲν πρῶτον »ἀνάστα ἐλϑές, xol 00% 

εἶπεν »ἐλϑὲ σύς. καὶ τὸ δεύτερον προστίϑησι τὸ ἄρϑρον, ἵνα 8 
: δείξῃ, κλῆσιν οὐ δευτέραν, παρηλλαγμένην μετὰ τὴν πρώτην, ἀλλὰ 

ép τῇ πρώτῃ ἀπὸ παραπτωμάτων πάλιν ὀρεγομένην χεῖρα ἐπιδέξιον 

καὶ ἐπουράνιον φιλανϑρωπίας. »xoi ἐλϑές φησί »(00) περιστερά μου 9 

ἐν σχέπῃ τῆς πέτρας, ἐχύμενα τοῦ προτειχίσματος«" »ἐν σκέπῃ πέ- 
vrQac« {τουτέστιν ἐν φιλανϑρωπίᾳ Χριστοῦ xol Ev ἐλέει xvgiov 

4f vgl. Matth, 3, 1 — 9 Cant. 2, 10 — 17 Cant. 2, 19: 

M 

1 ἕαρος] ἀέρος M 1f xai ϑαλάσσης ---ὑετοῦ διελϑόντος <M 8 « {παρα- 

qváóo») * 4 ἐχβαλούσης U 8 χηρύγματος M. 9 εὐθέως U | τοσαύ- 

τὴν M | καὶ (τουτέστιν) * 12 εἰς μετάνοιαν Ὁ 15 ἤδη M | ϑεῖον] 

ὅλον U | μετὰ τὴν μετάνοιαν xai — M — 1f ἐλϑὲ---περιστερά μου, xai < U 

18 x«i ἐλϑέ, σὺ περιστερά uov — M 19 δὲ «M | οὐχ) ov; M 20 προτερᾳ] 

δευτέρα M | 2498 -cU | [ἢ] * vgl. 2.22 29 ἐλϑὲ ov] καὶ 2498 U 294} die 

Stelle zeigt, daß Epiph. einen Text voraussetzt, in dem sowohl das 7 als das σύ 

das erstemal fehlen 23 ἀλλὰ + xal U 24 τῇ (vor Ben = M . 25-vor 

«ιλανϑρωπίας A- καὶ M | (ob) * 27 (τουτέστιν * 



Panarion haer. 59, 9, 3 — 10, 5 (Katharer) 375 

τοῦτο γάρ ἐστιν δχέπη πέτρας, σχέπη ἐλπίδος καὶ πίστεως καὶ ἀλη- 

ϑείας. »ἐχόμενα τοὺ προτειχίσματος, τουτέστιν πρὶν 7 κλεισϑῆναι 10 

τὴν πύλην, πρὶν ἢ εἴσω περιβόλων γενόμενος 0 βασιλεὺς μηχέτι 
εἰσδέξηται, τουτέστιν μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἀπαλλαγήν τε καὶ ϑάνατον, 

5 ὅτε οὐχέτι »ἐχόμενα τοῦ προτεισχίσματος«, ἀλλὰ ἀπεκλείσϑησαν αἱ 
πύλαι καὶ οὐχέτι ἕνι διορϑώσασϑαι. | 

10. Ἐν yàg τῷ μέλλοντι αἰῶνι, μετὰ τὴν τοῦ ἀν]ϑρώπου ἐντεῦ- 10,1 
ϑὲν ἀπαλλαγὴν οὐ νηστείας “πορισμὸς οὐ μετανοίας κλῆσις οὐχ | Pao 

ἐλεημοσύνης ἐπίδοσις, ἀλλ᾽ οὔτε ἐγκλημάτων ἔργα, οὐ πόλεμος οὐ 

10 μοιχεία οὐκ ἀσέλγεια, ἀλλ᾽ οὔτε ϑικαιοσύνη xa μετάνοια. ὡς γὰρ 2 

μετὰ ϑερισμὸν τοῦ στάχυος οὐχ ἔνι παχυνϑῆναι τὸν κόκκον, οὐχ 

ἀνεμόφϑορον γενέσϑαι * οὐκ ἔνι εὐπάϑειά τις ἑτέρα. ἀλλὰ μὴ λέγε 8 

μοι τῆς ἀποϑήκης τὰ φϑάρματα,. τουτέστι καὶ σχώληχας καὶ σῆτας᾽ 
ταῦτα γὰρ διὰ τὰ ἐν τῷ αἰῶνι γινόμενα. εἴρηται, τὸ δὲ ἀπείχονισμέ- 

1δ γον χαὶ ἐν πύλαις ἡμῖν εἰργμένον καὶ ἀποϑήχῃ ἠσφαλισμένον πί- 

στεώς ἐστιν ὑπόδειγμα καὶ ὑπογραμμός, »ἔνϑα ovre λῃσταὶ διορύτ-. 
τουσιν οὔτε σῆτες ἀφανίζουσινς, ὡς ἔχει ὁ ϑεῖος. λόγος. x οὔτε μὴν 

πορισμὸς εὐσεβείας, οὔτε μετανοίας (κλῆσις) ὡς ἐφήν, μετὰ ϑάνατον. 

οὔτε γὰρ Δάξαρος ἀπέρχεται πρὸς τὸν πλούσιον ἐκεῖ οὔτε 0 πλού- 4 

20 otoc πρὸς τὸν Δάξαρον, οὔτε Afoaàu ἀποστέλλει σχύλλων τὸν πένητα 

πλουτήσοντα ἐς ὕστερον, οὔτε ὁ πλούσιος πένης γενόμενος ὧν αἰτεῖ- 

ται «μεταγλαμβάνει, καίπερ μετὰ ἱχεσίας τὸν ἐλεήμονα Apoaayı παρα-. 
καλέσας. ἐσφράγισται γὰρ τὰ PONE xal “πεπλήρωται ὁ χρόνος καὶ 5 

2f vgl. Matth. 25, 10 — 13 vgl. Matth. 6,19 — 16 vgl. Matth. 0,20.— : 

19ff vgl. Luk. 16, 19:f x | 

M U 19-8. 376,5 Anastasius Sinaita quaest. 22; Migne 89, 540 A Lemma τοῦ 
-— 3 = = - ? 

αὑτοῦ (se. Ἐπιφανίου) ἐκ τῶν αὐτῶν (sc. τῶν Παναρίων) 

1 τοῦτο γάρ ἐστιν ἢ τουτέστιν MU 2 τουτέστιν + τὸν vvM | a <M 

4 τουτέστιν < U ὅ ὅτε] ὅτι Μ 6 οὐχέτι ἔν οὐχ ἔστιν M 9 ἐπίδοσις] 

ἐπίδειξις U. 10 ἀλλὰ M 19 « etwa (οὕτως μετὰ ϑάνατον τοῦ ἀνϑρώπου 

οὐκ ἔνι αὔξησις τῆς ἀποϑήκης) * — 121 λέγε μοι + (εῖναι xal)? * — 14 γινό- 

μενα εἴρηται ἢ γίνεται MU 15 εἰργμένον] εἰρημένον Ὁ | ἀποϑήκης ἠσφαλισμέ- 

γης Μ 17 ἔχει ἔφη | * etwa (διὸ οὔτε μείωσις τῆς ἀποϑήκης γίνεται) 4 

18 {χλῆσις) *, vgl. 2. 8 | οὐχ ἔστι (μετάνοια) μετὰ ϑάνατον Anast. Sin. 

19 οὔτε: ob U 1 ἀπέρχεται hinter πλούσιον Anast.Sin. 20—23 οὔτε ᾿Αβραὰμ 

— παραχαλέσας -: Anast. Sin. 20 σχύλλων Pet.] σχύλων MU 21. πλου- 

τήσοντα  πλουτήσαντα M. πλουτῆσαι ἐς «— U | πένης γενόμενος < U 

22 (uera)laußavsı ἢ λαμβάνει M. < U 28 xci! — U 



376 κι . , Epiphanius 

Pu E n , 

0 ἀγὼν ἐτελέσϑη καὶ ἐκενώϑη vo oxauua xoi οἱ στέφανοι ἐδοϑησαν 
N ς 3 2 2 P * € M ’ PELA x ς 

-καὶ οἱ ἀγωνισάμενοι ἀνεπαησαν. καὶ οἱ μὴ φϑάσαντες ἐξῆκαν καὶ | οἱ 
2 2 - a , € 

μὴ ἀγωνισάμενοι οὐχέτι εὐποροῦσι καὶ οἱ Ev τῷ σχάμματι ἡττηϑέντες 
3 , ^A - 

ἐξεβλήϑησαν xol τὰ πάντα σαφῶς τετελείωται μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν 
» - = P EY -- 

ἐκδημίαν. ἔτι δὲ οντῶν ἐν τῷ αἰῶνι πάντων, καὶ μετὰ πτῶσιν 
ar DP, a > \ »! N) » c , ὋΝ P] \ , 
&vt ἀνάστασις, £tt ξλπὶς ξτι ϑεραπεία ξτι ομολογία, xav εἰ μὴ τελειο- 

P] ) 3 e » > 2 , c 7 
ara, * ἀλλ ovr γε (xai) τῶν AaAlmv οὐχ ἀπηγορευται ἡ σωτηρία. 

A 3 a -Ψ 2 , 

11. Πᾶσα δὲ αἵρεσις ano τῆς ἀληϑείας ἐξοκείλασα ἐν σχότῳ 
, 2 ) d 

τυφλώττει xal μυώπαζει, ἕτερα ἀνϑ' ἑτέρων διανοουμένη. ἔοιχαν 
10 γὰρ οὗτοί τισιν ἀτέχνοις καὶ μὴ γινώσχουσι τὰ (περὶ) ἑκάστης ποιότη- 

15 

20 

25 

τος xci χρήσεως καὶ | χόσμου ἕχάστου μέλους xci ὡς ἔπος εἰπεῖν 
(γελοιῶδές τι ὁ προβάλλομαι λέγειν, ὅμοιον (02) τῆς αὐτῶν ἀνοησίας) 
ὡς περιτιϑέασι τὰ ὑποδήματα τῇ κεφαλῇ, τὸν δὲ στέφανον τοῖς ποσὶ 
καὶ κλοιὸν χρυσοῦν περὶ τὴν γαστέρα" τὰ δὲ ἄλλα πέδιλα ὡς εἰπεῖν, 
τὰ ἐξ ἱματίων γεγενημένα, ἃ παρά τισιν ὀδώνια κέκληται ἢ βράκαι, 
χερσὶ περιτιϑέασι, δακτυλίους δὲ τοῖς ποσίν. οὕτω γὰρ ἡ τῶν τὴν 
ἄγνοιαν χεκτημένων σφαλερὰ xal ἄταχτος εὑρίσκεται ,διαταγή. τὰ 
γὰρ ἐπὶ τῆς ἱερωσύνης | ἠσφαλισμένα περὶ δευτέρου γάμου xal τῶν 
ἄλλων οὗτοι εἰς ἅπαντα τὸν λαὸν * Zr χαὶ τὰ δι ὑπερβολὴν 

στρυφνότητος ὑπὸ ϑεοῦ xsxQovyu£va, ἵνα μὴ ῥαϑυμήσαντές τινες 
> > = ^ € 5 

παραπέσοσιν, αὐτοὶ εἰς ἀπανϑρωπίαν ϑεῷ προσῆψαν. καὶ ος ἐὰν 
Or 3 xc le , 3 \ a , > - 3.8 
εἴ τις ἀπο ἱματίου χειρίδα xavaoyor [καὶ] ἕως uorov ἀγχῶνος ano 

- - ^ , , x 

καρποῦ χειρὸς τοῦ καλουμένου σχεπάζοι Eavrov, προφέροι δὲ πρὸ 
> = 3. τς , o9 x , ee 157 , » 

oqUüaAuor xa ἑχαστὴν ὥραν τὴν χειρίδα καὶ ἐπιτώϑαξοι τοῖς ἀλ- 

λοις, ἐπιλησϑεὶς ὅτε ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ γυμνητεύει, οὕτω καὶ οὗτοι 

σεμνυνόμενοι μὴ δέχεσϑαι διγάμους τὰς πάσας ἐντολάς, τὰς ὁμοίας 

U Anast. Sin. (bis 2.5 &xdnulav) 

1 xai ἐχενώϑη τὸ σχάμμα < Anast. Sin. 9: xal ot ἀγωνισάμενοι--- εὐποροῦσι 

< Anast. Sin. 3 εὐπαροῦσι U | ἡττηϑέντες] τεϑέντες M | ἡττηϑέντες vor Er 

τῷ oxauuarı Anast. Sin. 4 τὰ < Anast. Sin. | ἐνθένδε Anast. Sin. 6 ϑερα- 

πείὰ] ϑὲα M 7 » {τῶν δεύτερον μετανοούντων) * | (χαὶ * 8 ἐξωχείλασα 

MU ^10 τὰ « M | (περὶ * 11 ἔπος < U 12 γελοιῶδές τι ὃ ἢ γελοιω- 

δῶς ὃ M ληρῶδέὲ τι εἰς ὃ Ὁ | (05 * 13 [oc]? * 14 χλυὸν χρύσεον Ὁ 

15 ysyevvquéva- M vo ccRG δὲ Ὁ τ rep. OU 17 εὑρίσκεται < U 

19 πάντα U | * etwa ζ(χηρύττεσϑαι) * 20 στριφνότητος MU 21 ἀπαν- 

ϑρωπίαν + (coéwavtsg)? * | συνῆψαν 91f óc ἐὰν εἴ τις] ὡσεὶ ἥτις M 

29 ἀπὸϊ < U- || χειρίδα xataoyov| χειρὶ διαχατασχὼν U | [xai] * 23 oxe- 

πάζοι ἢ σχεπάζει MU | noöcpeos U | ngó <M 24 ἐπιτοϑάζοι M 

Ὁ 190 



ES 

Panarion haer. 59, 10, 5 —12, 6 (Katharer) 377 

ταύτῃ καὶ ἔτι ὑπερβολῇ καλλίονας τῷ φυλάττειν, ἐπιϑανατίους δὲ ἐν 
τῷ μὴ φυλάττεσϑαι, * τὴν μίαν ἀπαγορεύουσι, τὰς δὲ ἄλλας καταλε- 
λοίπασι. καὶ ἐπιλαϑόμενοι ὅλον μὲν τὸ σῶμα γυμνητεύουσιν, ἀπὸ 
ὅλων τῶν ἐνταλμάτων ἀργήσαντες καὶ τὴν μίαν ἐντολὴν οὐχ ἁγνῶς 
κατασχόντες. 

12. Καὶ ὦ τῆς πολλῆς τῶν ἀνϑρώπων ματαιοφροσύνης. πᾶσα 
, C , Ma ς ὦ > M ^ 

δὲ προφασις ἕχαστην αἵρεσιν, κἂν τε βραχεῖά τις ὑπῆρξεν, ἀπὸ τῆς 
ἀληϑείας παρείλκυσε καὶ εἰς πολλὴν φορὰν χακῶν κατήγαγεν. 
ὥσπερ γὰρ | (s) τις διασφαγὴν εὑρὼν iv φραγμῷ παρὰ λεωφόρῳ 

10 [καὶ] νομίσῃ διὰ ταύτης βαδίζειν καὶ χαταλιπὼν τὴν ὁδὸν (ἐκεῖσελ 
τρέπηται, νομίσας ἐγγύτατον ἔχειν ὅϑεν διακάμψας πάλιν τῆς ὁδοῦ 
ἐπιλάβοιτο, ἀγνοήσῃ δὲ ὅτι τεῖχός ἐστιν | ὑπέρτατον xol μακρῷ δια- 
στήματει φχοδομημένον, ἐπιτρέχοε δὲ μὴ εὑρίσχων διὰ ποίας τὴν 
διέξοδον ποιήσηται, ἀντὶ ἑνὸς σημείου ἤτοι μιλίου προχόπτων κατὰ 

15 - » , A € b! \ ς U 4 o , » s 3 

χεῖρα ἔτι πλέον, an εὐρῶν τὴν Οὖον, xoi οὕτως τρέπηται ἐπὶ Ta 
πλείω, κάμνων δὲ οὕτω καὶ μὴ εὐπορῶν διὰ ποίας ἐπὶ τὴν ὁδοιπο- 
ρίαν δαυτὸν ἀγάγοι, τάχα γε μήτε εὐρεῖν θυνηϑείη, εἰ μή τι ἂν ἀνα- 
xay δι ἧς καὶ εἰσῆλϑεν, --- οὕτω καὶ ἑκάστη αἵρεσις, OG συντο- 

μίαν τινὰ ἐφευρεῖν διανοηϑεῖσα, παρεξώκειλε μὲν διὰ τῆς uaxoodias, 

20 ηυρέϑη δὲ αὐτῇ τεῖχος ἀρραγὲς 7 uns ἀνοίας καὶ ἄγνω σίας eh 

πλοχή᾽ καὶ οὐκ ἂν εὕροι 7 τοιαύτη ἐπὶ τὴν ἀληϑινὴν ἥκειν ὁδόν, εἰ 
, ^ 2 - € - ? 

μή τι ἂν ἑἕχάστη ἀναχάμψῃ εἰς τὸ ἀρχέτυπον τῆς ὁδοῦ, τουτέστιν 
Ἁ , : € 4 « [4 , 2 [4 A = € P 

τὴν βασιλικὴν og x«i o vouog διαρρηδην ἐβόα, τοῦ αγίου Mov- 
, - Ω ? , 

σέως λέγοντος τῷ βασιλεῖ Ἐδώμ, ott »rade λέγει ὁ ἀδελφὸς σου 
b [4 - » E 

ἸΙσραήλ᾽ παρὰ rà ogt& Gov διελεύσομαι εἰς γῆν ἣν ὥμοσε κύριος τοῖς 
πατρᾶσιν ἡμῶν δοῦναι, γῆν [ δέουσαν γάλα καὶ μέλι, τὴν γῆν τῶν 
> , b! , ^ P 3532 D * 2 

Αμορραίων xci Φερεζαίων xai 1 εργεσαίων xoi Ἰεβουσαίων xoi Ev- 

24—8. 378, 4 Num. 20, 14. 17 (Deut. 7. 1); Num. 20, 17. 19 

1 ταύτης U  μεϑ᾽ ὑπερβολῆς U | vor ἐπιϑανατίους + xai U 1f δὲ 

ἐν---φυλάττεσϑαι < U 2 x (QAwyoproavtec) * 4 ἀλγήσαντες Μ 8 φορὰν 

<U 9 (e) Dind,Óh. 10 [xai]* | νομίσας U | (ἐχεῖσε "5 18 οἰχοδο- 

μημένον U 14 ποιήσεται M 14f χαταχεῖρας M 15 εὑρὼν εὕροι MU 

16 δὲ οὕτω] εαυτῶ M 17 γε Óh.] τε M δὲ U | àv cU 171 ἀναχάμψει Ü 

18 xai! < U 19 διανοηϑεῖσα] δυνηϑεῖσα Ὁ | uiv <U 20 αὐτῇ] αὕτηῦ | 

ἀγνοίας U 90 napsunAox?] πάλιν πλοχὴ U 29 ἀναχάμψει M 98 τῆς 

βασιλικῆς 26 μέλι xai ya U | τῶν] τὴν U 27 χαὶ Teoye- 

σαίων < U 

12,1 

2 0192 

6 

P504 
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378 Epiphanius 

αἰῶν καὶ Χαναναίων καὶ Χετταίων, [γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι! 
οὐχ ἐχκλινοῦμεν δεξιὰ ἢ ἀριστερά, δὰ ΟΣ ἐν ἀργυρίῳ πιόμεϑα καὶ 
βρώματα ἀργυρίου φαγόμεϑα" οὐχ ExXALVOUHEV ἐντεῦϑεν ἢ ἐντεῦϑεν, 

ὁδῷ βασιλικῇ βαδιοῦμενκ. ἔστι γὰρ ὁδὸς βασιλική, ἥτις ἐστὶν ἡ 
ES = EY € € N = , ^ 

τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησία καὶ ἡ ὁδοιπορία τῆς ἀληϑείας. ἕχάστη δὲ τούτων 
. = 3 " " SCHE i ΠΝ NS 1 > 

τὴν Bacılıxnv» καταλείψασα, xAlvaoa δὲ ἐπὶ Ta δεξιὰ ἡ ἐπὶ Ta ἀρι- 
, Ml - 

στερά, ἐπὶ πολὺ λοιπὸν ξαυτὴν ἐπιδιδοῦσα εἰς πλάνην παρελχυσϑή- 
A 2 5 > € - P, 

σεται καὶ οὐχέτι μέτρον ἔχει παρ᾽ ἑκάστῃ αἱρέσει ἡ τῆς πλάνης avodia. 
pA , - τ I ’ - zm , 

13. Aye τοίνυν, ϑεοῦ δοῦλοι, υἱοί τε τῆς ἁγίας ϑεοῦ ἐχκχλησίας, 
x 2 - [Y x -- 

οἱ τὸν κανόνα ἀσφαλῆ γινώσχοντες xol τὴν ὁδὸν τῆς ἀληϑείας 

βαδίζοντες, μὴ φωναῖς ἀνϑελκυσϑῶμεν καὶ φωνῇ ἕχάστης παρα- 
- P > , > - " ^ a C , € * 

“πεποιημένης ἐπιϊτηδεύσεῶς ἀχϑῶμεν. σφαλεραὶ yag αἱ rovrov 000L 

καὶ ἀνάντης 7) τρίβος τῆς αὐτῶν παραπεποιημένης ἐννοίας" μεγαλαυ- 

χοῦσι καὶ οὐδὲ τὰ μικρὰ ἴσασιν" ἐλευϑερίαν ἐπαγγέλλονται, αὐτοὶ 
δοῦλοι ὄντες τῆς ἁμαρτίας" τὰ μείζονα αὐχοῦσι xi τῶν μικρῶν οὐδ᾽ 

040c ἐπελάβοντο. ' 
[2 - - > , m 

Ara καὶ περὶ τούτων τῶν δὴ Καϑαρῶν λεγομένων, ἀκαϑάρτων. 
3 D) - 2 - - - ὁὲ εἰ δεῖ τἀληϑῆ λέγειν, ἀρχετὸν ἡγοῦμαι ἕως ἐνταῦϑα ἱχανῶς si- 

ρῆσϑαι. ταύτην δὲ παραρρίψαντες ὡς βασιλίσχκου πρόσωπον, τῷ μὲν 
? eco) , : 

προσχήματι τοῦ ὀνόματος ἐξοχωτάτην τινὰ ἐπωνυμίαν KERTNUEVOD, | 
[4 : - x ’ > - € ΕΞ \ - - , - 

τῇ δὲ συντυχίᾳ Havarov ἐμποιοῦντος; ἡμεῖς δὲ τῇ τοῦ BvAov TOU 

2D 

σταυροῦ δυνάμει τοῦτον παίσαντες ἐπὶ τὰς ἑτέρας πάλιν ὁρμήσωμεν, 
αὐτὴν ἐπαγόμενοι τὴν τοῦ ϑεοῦ καϑικετείαν, εἰς τὸ συνοδεῦσαι συμ- 

παραμεῖναι συνεῖναι συνεργῆσαι διασῶσαι παιδεῦσαι καταξιῶσαι ἡμᾶς 
τἀληϑῆ λέγειν, ἵνα μήτε αὐτοὶ ψευδῶς τι λέγοντες τοῖς αὐτοῖς ὑπο- 
πέσομεν, ὁποίοις αἱ μὴ τἀληϑῆ τὸν κόσμὸν διδάξασαι αἱρέσεις. 

Ἔτι δὲ καὶ oi ev τῇ Agouxi; TE καὶ Βυξικανίᾳ, οἱ ἀπὸ Δωνάτου 

τινὸς Δωνατιανοὶ οὕτω καλούμενοι, τὰ ὅμοια τούτοις φρονοῦντες 

[εἰσιν], ἀφηνιασταὶ καὶ αὐτοὶ δῆϑεν διὰ τὸ μὴ συγκοινωνεῖν τοῖς ἐν 

U 

1 [γῆν δέουσαν γάλα καὶ μέλι) 2 ἐχλινοῦμεν M | πιώμεϑα U 

3 φαγώμεϑα Ὁ | éxAwobusv M $5 «—U 26 τὰ δεξιὰ ἣ <M - 7 ἐπι- 

πολὺν M 7f παρελχυϑήσεται U 8 ἀνοδία)] ἀναίδεια M 11 ἀνϑελχό- 

μενοι Ὁ 19 &y9ousv < U 14 οὐδὲ rà μικρὰ] τὰ μιχρὰ οὐκ U | ἐλευ- 

ϑερίας M 18 εἰ δεῖ] ἡ oy) M | τὰ ἀληϑῆ Μ᾿ 19 παραλείψαντες U | 

βαδιλίσχον U 21 τῇ δὲ ---ἡμεῖς δὲ] καὶ U 21} τοῦ oravoon <U 23 ἧχε- 

ve(av U 24 ἡμᾶς <U 25 τὰ ἀληϑῆ M | ψεῦδος U 26 μὴ hinter τὸν 

κόσμον Ὁ. 27 xci! <-U | Βιζιχανία MU. 2428 δωματιανοὶ U 29 [εἰ- 

σιν) * | δῆϑεν + (ὄντες) ὁ * 1 rotc] τοὺς M ; ; 

A 

8 

6 
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Panarion haer. 59, 12, 6 — 60, 2, 3 (Katharer u. Angeliker) 319 

- - - m 2 2 N , , * i 

τῷ διωγμῷ παραπεσοῦσι, τοῖς αὐτοῖς ἀνατραπήσονται καϑάπερ καὶ οἱ 
= 2 δ N 38$ S c9 N 

ἑτεροζυγοῦντες αὐτοῖς ΜΝαυατιανοὶ εἴτ ovv Καϑαροὶ ovto καλούμενοι. | 

διὸ οὐ χρείαν ἐσχήκαμεν περὶ τούτων τι ἐπεργάσασϑαι, ἀλλ ὁμοῦ 

αὐτοὺς τοῖς ὁμοίοις αὐτοῖς συνήψαμεν. περιττότερον “δὲ οὗτοι 
πάλιν καὶ χεῖρον ἐξέπεσον. τὴν γὰρ πίστιν κατὰ τὸν ἄρειον φρο- 
γνοῦσιν" ἀνατραπήσονται δὲ οσαύτως περὶ πίστεως NG xaxd φρο- 
νοῦσιν, cc καὶ ὁ "Apetog ἀνετράπη διὰ λόγων ἀληϑείας, τὰ αὐτὰ 

τούτοις φρονῶν καὶ οὗτοι ἐκείνῳ. καὶ ταύτην δὲ πάλιν παρελευ- 
σόμενοι ἐπὶ τὰς ξξῆς βαδιοῦμεν, ὥσπερ ἑρπετὰ δεινὰ καταπεπατηκχότες 
2 , ἐν κυρίῳ. 

Κατὰ Ayyelıxov u, τῆς δὲ ἀκολουϑίας &. 
) = > , ; » , 

1. AyysAuxOr αἵρεσιν ἃ ἀκηκόαμεν» xoi TO ογομα μόνον ἐνηχή- 
, M cai 2 c ; ? 

ϑημεν, οὐ z&vv δὲ ὑαφῶς ἴσμεν τίς ἡ τοιαύτη αἵρεσις, διὰ τὸ vaya 
\ - 3258 2 - a Beier \ = D 

ποτὲ χαιρῷ αὐτὴν ἐγνοτασαν υστερον λῆξαι xoi χκαταλυϑῆναι εἰς 
ARS x pz 9 Y » : 

τέλος. τὸ δὲ voua διὰ ποίαν αἰτίαν ἔσχεν οὐκ ἴσμεν. ἤτοι γὰρ 9 
παρὰ τὸ Tıvas ὑπὸ ἀγγέλων τὸν χόσμον γεγενῆσϑαι φάσχειν (καὶ εἰ 
αὐτὴ τοῦτο φάσχουσα τῷ ὀνόματι τούτῳ χέκληται, 00x ἔχω λέγειν) 
ἤτοι διὰ τὸ ἐν τάξει ἀγγέλων tavrovg σεμνύνειν καὶ βίῳ ἐξοχωτάτῳ 

ἄγεσϑαι (οὐδὲ τοῦτο dıaßeßarovuaı), ἢ καὶ ἀπὸ τόπου τινὸς εἰληφότες 
τοὔνομα, ἐπειδὴ χῶρός τίς ἐστιν Ayyekıvn ἐπέχεινα τῆς Μεσοποτα- 
μίας χώρας κείμενος. 

2. ᾿Ηδη de ἐν ὑπομνήσει σου γινομένου τοῦ ἀκροατοῦ οὐχ εἰς 

κατάγνωσιν (nudr) ἐν ὑπονοίαις γενήσῃ. ἐπηγγειλάμεϑα γὰρ τῶν 

μὲν τὰς ῥίϊζας καὶ τὰς τροφὰς ἢ τι τῶν [ἐν τοῖς] παρ᾽ αὐτοῖς yıro- 
μένων δηλῶσαι, ἄλλων δὲ μόνον τῷ ὀνόματι ἐπιμνημονεῦσαι" οἧς δὲ 
ἡ ϑεία δύναμις παρεσχεύασε καὶ ἐβοήϑησεν, ἕως ταύτης τῆς αἱρέσεως 
τὰς πάσας διεξελϑόντες οὐδεμίαν ἐάσαμεν ἀνερμήνευτον, πλὴν μιᾶς 
ταύτης. τάχα δὲ διὰ τὸ ἐπαρϑεῖσδαν τῷ τύφῳ ὀλίγον καιρὸν [καὶ] 

23ff vgl. Panarion prooem. IT 2, 3ff; 1 170, (ff 

1 οἱ -- à» M 9 οὕτω <M 3 ἀλλὰ M 4 αὐτοὶς] αὐτοῦ .M 

ὅ ἐξέπεσαν M 6f ἀνατραπήσονται- -φρονοῦσιν ἘΝ 10 Unterschrift: 

τέλος χατὰ καϑαρῶν U 11 Überschrift χατὰ ἀγγελικῶν" B ἡ (ἢ M) καὶ 

ξ MU 12 κα (γενέσϑαι) = 17 ἔχω + τι M 18 ἐξωχωτάτω M 

19 ἄγεσϑαι) gonodau? * 90 ivyutvg Ὁ 28 (ἡμῶν 5ὁὋ 24 τροφὰς] προφά- 

σεις U | [ἐν τοῖς] *, ἐντὸς Öh. 25 ἀπομνημονεῦσαι U 27 διεξελθόντες] δὲ 

ἐξελθόντες Μ 98 (xai) * 
96 
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380 Epiphanius 

ὕστερον λῆξαι τὴν ταύτης κατάληψιν οὐ πάνυ σαφῶς ἔγνωμεν. 

ταύτης δὲ μόνον ἐπιμνησϑέντες τῆς ὀνομασίας ἐν τάχει, ὥσπερ ἐχτρώ- 4 

ματι τῷ ταύτης ὀνόματι χρησάμενοι παρελευσόμεϑα τὸν τόπον, ἐπὶ 

τὰς ἑτέρας δὴ διασχοποῦντες τὴν ὁρμὴν ποιεῖσϑαι καὶ αἰτούμεγοι 
τὸν τῶν ὅλων δεσπότην παραφανῆναι ἡμῖν καὶ τὰ ἀκριβῆ τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς | γινομένων ἐπιδείξαντα τῷ σμικρῷ ἡμῶν νῷ πάντα κατὰ ἀκρί- 
βειαν σημᾶναι, tv ξαυτοῖς τε καὶ τοῖς πέλας τὴν διόρϑωσιν ποιησώμεϑα 
τοῦ φεύγειν τὰ φαῦλα, ἐν δὲ | τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ ἀληϑεστάτοις τὸ 
ἑδραῖον ἑαυτοῖς ἐν ϑεῷ προσπορίσασϑαι. 

Κατὰ ’AnootoAıxov μα, τῆς δὲ ἀκολουϑίας ξα. 

1. Μετὰ δὲ τούτους ἀλλοι ἑαυτοὺς ᾿ἡποστολικοὺς ὠνόμασαν, 
βούλονται δὲ καὶ ᾿ἡποτακχτικοὺς ἑαυτοὺς λέγει»" φυλάττεται γὰρ παρ᾽ 

αὐτοῖς τὸ μηδὲν κεκτῆσϑαι. εἰσὶ δὲ καὶ οὗτοι ἀπόσπασμα τῶν 
Τατιανοῦ δογμάτων, 'Eyxoatıraov τε xoi Τατιανῶν καὶ Καϑαρῶν, 

οἵτινες φύσει, γάμον οὐ παραδέχονται᾽ παρήλλακται δὲ παρ᾽ αὑτοῖς 
καὶ τὰ μυστήρια. σεμνύνονται δὲ δῆϑεν ἀχτημοσύνην, σχίξουσι δὲ 

μάτην οὗτοι καὶ βλάπτουσι τὴν ἁγίαν ϑεοῦ ἐχκλησίαν, διὰ τοῦ ἐϑελο- 

ϑρησκεύειν ἐκπεσόντες τῆς τοῦ ϑεοῦ φιλανϑρωπίας. οὔτε γὰρ {παρ᾿ 

αὐτοῖς παραπεπτοωχότος τινὸς εἴσδεξις ἔτι γίνεται, τὰ ὅμοια δὲ τοῖς 

ἀνωτέρω λελεγμένοις φρονοῦσι περί TE τοῦ γάμου καὶ τῶν ἄλλο))' 

11ff der Name Ἀποστολιχοὶ nur bei Epiph.; zu Ἀποταχτιχοὶ vgl. Macarius 

Magnes III 43; S. 151 Blondel ᾿Εγχρατηταὶ xai Anovextitat xal Ἐρημῖται Basilius 

ep. 188 can. 1; Migne 32, 008 B Καϑαροὶς xai Ἐγχρατίτας xai Ὑδροπαραστάτας 

«ul Anotaxtitac ep. 199 can. 47; Migne 32, 7290 Ἐγχρατῖται χαὶ Σακχοφόροι 

καὶ ᾿Αποταχτῖται cod. Theod. XVI 5, 7 Encratitas Apotactitas Hydroparastatas 

vel Saceophoros XVI 5,9 Encratitae . . . cum Saccophoris sive Hydroparastatis 

XVI 5, 11 Encratitae Apotactitae Saccophori Hydroparastatae XVI 5, 66 Hydro- 

parastatae Amphilochius bei Ficker 44, 10 vgl. 43, 23 44, 22 (dagegen nennt die 

Aetheria die Mónche aputactitae) — 15 über das Abendmahl mit Wasser vgl. zu 

haer. 30, 16, 1; 1 353, 11. "Darauf bezieht sich der Name Ὑδροπαραστάται; vgl. oben 

zu haer. 46, 2, 3; S. 205,9 Theodoret haeret. fab. I 20 und Amphilochius bei Ficker, 

Amphilochiana I 29, 4ff 55, 8 

U 

3 ταύτης <ÜU | wröuer M 4 δὴ Öh.] δὲ MU 6 ἐπιδείξαντες M 

4 to’c] τὸν M 9 πορίσασϑαι M | Unterschrift χατὰ ἀγγελικῶν U 10 Über- 

schrift χατὰ ἀποστολικῶν μα ἢ καὶ ξαὰ MU 11 δὲ —M 19 γὰρ *) de MU 

13. οὗτοι] οἱ αὐτοὶ Ὁ 14 χαϑαρῶν + δογμάτων M 15 γάμον] νόμον Ὁ | 

παρήλλαχται δὲ + xai M 18 (παρ) 20 ἀνωτάτω λεγομένοις U 

WU 

τῷ 

ὡς 
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Panarion haer. 60, 2, 3 — 61, 1, 11 (Angeliker u. Apostoliker) 381 

πραγμάτων. καὶ οἱ μὲν Καϑαροὶ ταῖς ῥηταῖς μόνον γραφαῖς κέ- 
χρηνται, οὗτοι δὲ ταῖς λεγομέναις Πράξεσιν ᾿Ανδρέου τε καὶ. Θωμᾶ 
τὸ πλεῖστον ἐπερείδονται, παντάπασιν ἀλλότριοι τοῦ κανόνος τοῦ 
ἐχκλησιαστικοῦ UxaQyovtsc. 

Εἰ γὰρ βδελυρός ἐστιν ὁ γάμος, ἄρα ὅλοι ἀκάϑαρτοι ὑπάρχουσι 
(of) διὰ γάμου γεγεννημένοι. καὶ εἰ μόνον τυγχάνει ἡ ayla ϑεοῦ 
ἐχκλησία τῶν τῷ γάμῳ ἀποταξαμένων, οὐκέτι ὁ γάμος ἐκ ϑεοῦ ὑπάρ- 
χει, καὶ εἰ οὐχ ὑπάρχει, ἡ πᾶσα παιδοποιουμένη ὑπόϑεσις ἀλλοτρία 
ὑπάρχει ϑεοῦ, καὶ εἰ ἀλλοτρία ὑπάρχει ϑεοῦ ἡ παιδοποιουμένη ὑπό- 
ϑεσις, ἄρα καὶ αὐτοὶ ἀλλότριοι ϑεοῦ ὑπάρχουσιν ἀπὸ τοιούτων γεγεν- 
νημένοι. ποῦ τοίνυν τὸ εἰρημένον | ὅτε »ἃ ὁ ϑεὸς συνέζευξεν, 
ἄνϑρωπος μὴ χωριζέτω;« | τὸ μὲν γὰρ ἐπάναγχες Y χωρίζειν [ἀπὸ] 
ἀνθρώπου ὑπάρχει, τὸ δὲ μετὰ προαιρέσεως ἐγκρατεύεσϑαι οὐκ ἀνϑρώ- 
που ἔδειξεν, ἀλλὰ ϑεοῦ τὸ ἔργον. καὶ ἔχει μὲν U κατὰ φύσιν ἀνάγκη 
πολλάκις μέμψιν, ὅτι οὐ μετὰ εὐλογίας, τὸ ἐπάναγκες ἐπιτελεῖται, 

ἀλλὰ ἐκτὸς τοῦ κανόνος βέβηκεν" οὐ γὰρ ἐπάναγκες ἢ ϑεοσέβεια, 

ἀλλὰ ἐκ προαιρέσεως ἡ δικαιοσύνη. | τὰ δὲ φύσει εἰς ϑεοσέβειαν 
ἐπάναγκες * φανερά ἐστιν, ἃ τῇ φύσει ἐπιμεμέτρηται, οἷον τὸ μὴ 
πορνεύειν τὸ μὴ μοιχεύειν τὸ μὴ ἀσελγαίνειν τὸ μὴ ἐν ταὐτῷ δευ- 
τερογαμεῖν τὸ μὴ ἁρπάζειν τὸ μὴ ἀδικεῖν τὸ μὴ μεϑύειν τὸ “μὴ 
ἀδηφαγεῖν τὸ μὴ εἰδωλολατρεῖν τὸ μὴ φονεύειν τὸ μὴ φαρμακεύειν 
τὸ μὴ καταρᾶσϑαι τὸ μὴ λοιδορεῖν τὸ μὴ ὀμνύναι, ἀγανακτεῖν TE 
xci ταχὺ καταπραὔύνεσϑαι, ὀργίζεσϑαι καὶ un ἁμαρτάνειν, μὴ ἐπιδύ- 

νειν ἥλιον ἐπὶ τῷ παροργισμῷ᾽ τὸ δὲ γάμῳ συναφϑῆναι μετὰ 
- " c - ? Y - εὐνομίας * ἢ φύσις δηλώσει ἐκ ϑεοῦ χεχτισμένη καὶ ἐπιτραπεῖσα 

2 vgl. zu haer. 47, 1, 5; II 216, 5ff — 5ff vgl. haer. 46, 3, 17; I1 206, 158 — 

10 vgl Cyrillus Hieros. cat. 4,25; Migne 33,488 A xal σὺ ὁ τὴν ἁγνείαν ἔχων, 
ἄρα οὐκ ἐκ τῶν γεγαμηχότων ἐγεννήϑης; — 11 Matth. 19, 6 — 13 vgl. Matth. 

19, 12 — 287 vgl. Eph. 3, 26 

Dor 

6 (ot; * | γεγενημένοι U | μόνη M 4 ἐχχλησία + καὶ ἐκκλησία M | 

τῷ — M 88 xal εἰ οὐχ: ὑπάρχει <U | $-—M δ8 ἀλλοτρία ὑπάρχει--ὑπό- 

ϑεσις <U — 110: - U ἃ] Μ 12 En’ ἀνάγχαις M ἀπ᾽ ἀνάγχης Ὁ | 

j χωρίζειν) lies wohl τῆς φύσεως ἐπιτελεῖν * | [ἀπὸ] * 15 εὐλογι- 

στίας U 18 [ἐπάναγχες)} * | + etwa (ovvrsAovvra) * | ἐπιμετρῆται M. 

21 τὸ μὴ φαρμακεύειν hinter ἀδηφαγεῖν U 23 πραὔνεσϑαι U 281 ἐπιδύειν M 

24 τὸ δὲ Dind, Öh.] τῷ δὲ MU 25 « etwa {ὅτι χατὰ ϑεὸν γίνεται ἘΠῚ 
χεχτημένη M ve | 

10 P507 

11 



μέτρον. 

10 

15 

20 

382 : Epiphanius 

& by ^ © Ly ^v Ü i ^ - 

καὶ τὰ ἄλλα 004 ἐστὶ τοιαῦτα ϑατέρως ἔχει τῆς ἐπιτροπῆς τὸ 

2. AIR ὡς περὶ τούτων εἰπεῖν προειλήφαμεν, ἐν ὀλίγῳ χώρῳ 9,1. 
οὗτοι ὑπάρχουσι, περὶ τὴν Φρυγίαν τε καὶ Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν. 4 
τί οὖν: &Qa ἐκχόπτεται ἡ ixxAmola ἡ ἀπὸ γῆς περάτων ἄχρι γῆς 9. — 
περάτων; καὶ οὐχέτι (στήσεται ὅτι) »εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλϑεν ὁ 
φϑόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶνε; 
οὐδὲ οὐχέτι τὸ παρὰ τοῦ σωτῆρος εἰρημένον στήσεται τό »ἔσεσϑέ μοι 
μάρτυρες ἄχρι ἐσχάτου τῆς γῆς;« εἰ μὲν γὰρ οὐχ ἔστιν ἐν σεμνό- 3 
rt. ὁ γάμος xal κατὰ ϑεὸν ὁ γάμος καὶ ζωὴν ἔχων» ὃ γάμος, * 
γεννηϑῶσιν ἄνευ γάμου" εἰ δὲ ἀπὸ γάμου γεννῶνται, ἄρα βέβηλοί εἰσι 

8 M [4 2 > » 

“διὰ τὸν γάμον. εἰ δὲ αὐτοὶ μόνοι ovx εἰσὶ βέβηλοι, καίτοι ye οντες 4 
ἀπὸ γάμου, οὐ βέβηλος ὁ γάμος, διότι ἄνευ αὐτοῦ οὐδεὶς γεννηϑή- 1 
σεταί ποτε ἐν χύσμῳ. καὶ πολλή | τίς ἐστιν ἡ τῶν ἀνϑρώπων 5 D508 
πλάνη, διὰ ποικιλίας καὶ διὰ πολλῶν προφάσεων ἐργασαμένη τὸ 
φαῦλον τῇ ἀνϑρωπείᾳ φύσει καὶ πλανήσασα ἕχαστον διὰ προφάσεως 
ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. 

3. Καὶ ἔχει μὲν οὖν ἀποταξίαν ἡ ἐχκλησία, ἀλλὰ οὐ βδελύττεται 9, 1 
τὸν γάμον, καὶ ἔχει ἀκτημοσύνην, ἀλλ᾽ οὐ κατεπαίρεται τῶν ἐν κτήσει 
δικαιοσύνης ὑπαρχόντων καὶ ἐκ τῶν ἰδίων γονέων ἐχόντων, ὅπερ 
ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἐπιδεομένοις ἐπαρχέσειεν. καὶ ἀπέχονται μὲν 2 
βρωμάτων πολλοί, ἀλλὰ οὐ φυσιοῦνται χατὰ τῶν μὴ ἀπεχομένο»ν»" 

3 vgl oben II 213, 8 (dort Pisidian genannt) — 6 Psal. 18, 5 (Röm. 10, 18) 
— 8 Act. 1, 8 — 18 vgl. Gangra c. 21 ταῦτα δὲ γράφομεν οὐχ ἐχχόπτοντες τοὺς 

$v τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦ 9500 κατὰ τὰς γραφὰς ἀσχεῖσϑαι βουλομένους, ἀλλὰ τοὺς Aa. 

βάνοντας τὴν ὑπόϑεσιν τῆς ἀσχήσεως εἰς ὑπερηφανίαν χατὰ τῶν ἀφελέστερον 

βιούντων ἐπαιρομένους τε zal παρὰ τὰς γραφὰς xal τοὶς ἐχκλησιαστικοὺς κανόνας 

[xai] νεωτερισμοὺὶς εἰσάγοντας" ἡμεῖς τοιγαροῦν καὶ παρϑενίαν μετὰ ταπεινοφρο- 

σύνης ϑαυμάζομεν καὶ ἐγχράτειαν μετὰ σεμνότητος χαὶ ϑεοσεβείας γινομένην ἀπο- 

δεχόμεϑα, χαὶ ἀναχώρησιν τῶν ἐγχοσμίων πραγμάτων μετὰ ταπεινοφροσύνης 

ἀποδεχόμεϑα, χαὶ γάμον συνοίχησιν σεμνὴν τιμῶμεν καὶ πλοῦτον μετὰ δικαιοσύνης 

xal εὐποιίας οὐχ ἐξουϑενοῦμεν Cyrillus Hieros. cat. 4, 25; Migne 33, 488 A 

U 

1 κατὰ ϑάτερον U 6 {στήσεται ὅτι. * — S στήσεται <U 9 ἄχρις 

10 xai χατὰ ϑεὸν ὃ γάμος «. U | + etwa (αὐτοὶ xai) * 13 ob — M 

14 ποτε — M 15 die? < U 18 ἀλλ᾿ U 19 oix ἐπαίρεται U 20 &x 

<M | ὅπερ * ὅπως MU 91 ἐπαρχέσειεν  ἐπαρχέσαιεν M ἐπαρ- 

κέσαι Ὁ 
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Panarion haer. 61, 1, 11 — 3, 8 (Apostoliker) 385 

x > M x , ^ , πο τς ^ x 

o γὰρ ἐσϑίων τὸν un ἐσθίοντα um ἐξουϑενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσϑίων τὸν 
> ^ ’ \ \ \ 2 

ἐσθίοντα un | κρινέτω κυρίῳ yag ἐσϑίει καὶ πίνει, καὶ κυρίῳ οὐχ 
N > , € - ’ € , ^ , , b! 

ἐσθίει xal οὐ πίνεις. καὶ ὁρᾷς μίαν ὁμόνοιαν καὶ μίαν ἐλπίδα καὶ 
— ^ 

μίαν πίστιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἑκάστῳ χαριζομένην κατὰ τὴν ἰδίαν. 
δύναμιν. καὶ κατὰ τὸν ἴδιον ἀγῶνα τοῦ χαμάτου. s ἔοικε δὲ ἡ 

ἁγία τοῦ ϑεοῦ ἐχκλησία νηΐ. ναῦς δὲ οὐκ ἀπὸ ἑνὸς ξύλου σχευάζεται, 

ἀλλ᾽ ἐκ διαφόρων, καὶ τὴν μὲν τρόπιν ἀπὸ ἑνὸς ξύλου κέκτηται, 
ἀλλὰ οὐ μονοβόλος, τὰς δὲ ἀγκύρας 5) ἑτέρου" περιτόναιά TE καὶ 
σανίδες καὶ τὰ ἐγχοίλια, ótauata τε καὶ μέρη πρύμνης καὶ “τοίχων 
καὶ ξυγωμάτων, ἱστίου τε καὶ πηδαλίων, OXVOVP TE καὶ αὐχενίων, 
οἰάκων τε καὶ τῶν ἀλλῶν πάντων, ἐκ διαφόρων ξύλων ἔχει τὴν 

συναγωγήν. ἑκάστη ὁὲ τούτων τῶν αἱρέσεων μονόξυλός τις οὐὐα 
οὐ τὸν χαραχτῆρα τῆς ἐχκλησίας ὑποφαίνει" ἢ δὲ ἁγία τοῦ ϑεοῦ 
ἐχχλησία ἔχει μὲν γάμον σεμνὸν καὶ τιμᾷ τὸν τοιοῦτον, ἐπειδὴ »τίμιος 
ὁ γάμος καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντοςς, ἔχει (δὲ) ἐγκράτειαν ϑαυμασιωτάτην 
καὶ ἐπαινεῖ τὴν. τοιαύτην, ἐπειδὴ ἀγῶνα ἀγωνίζεται καὶ κατεφρόνησε 
τοῦ βίου, ὡς ἔτι δυνατωτέρα, ἔχει δὲ παρϑενίαν καὶ ὑπερδοξάζει τὴν 

τοιαύτην ἐνάρετόν τινα οὐσαν xa πτερῷ κουφοτάτῳ κεκοσμημξνην, 
ἔχει ἀποταξαμένους τῷ κόσμῳ Ι καὶ μὴ πεφυσιωμένους κατὰ τῶν ἔτι 
ev κόσμῳ ὑπαρχόντων. ἀλλὰ χαίροντας τοῖς τοιούτοις IRRE 

οὖσι, xa aeo καὶ οἱ ἀπόστολοι, αὐτοὶ μὲν ἀκτήμονες ὑπάρχοντες, ; 
xai αὐτὸς ὁ σωτήρ, πάντων δεσπότης Ov, ἐν σαρκὶ γενόμενος οὐδὲν. 

ἀπὸ τῆς γῆς ἐχτήσατο, ἀλλὰ οὐχ ἀπεβάλετο τὰς αὐτῷ τε καὶ τοῖς 
αὐτοῦ ‚nadnTais διακονούσας γυναῖκας" λέγει γὰρ »αἵτινες ἡχολούϑη- 
σαν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ καὶ τοῖς μετ᾽ «αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν ἰδίων ὑπαρχόντωνκ«. 

1—3 Róm. 14, 3. 6 — 5ff vgl. Clemens Al. paed. III 59, 2; S. 270, 8 Stählin 

Hippolytus de antichr. c. 59; S. 39, 13ff Achelis Ps. Clemens ep. ad Jac. c. 14; 

8. 35 Hinschius Ps. Isidor Constit. apost. I 57,2; S. 159, 17/f Funk u. die häufigen 
Darstellungen auf Bildern — 14 Hebr. 13,4 — 24 Luk. 8, 3 

U 

1f μὴ ἐξουϑενείτω — vóv ἐσθϑίοντι <M 2 κυρίῳ χριστῷ U Bf zei 

ἁρμόζεται Ὁ 7 ἀλλ U 8 (ἐξ * | ἑτέρου *) ἑτέρων MU 9 σανίδες Ἢ 

σανίδας MU | στάματά τε < U 10 ζυγομάτων MU | ἱστίων U | ὄχνων] 

ὁλχῶν ὁ Pet. 18 οὐ (ovy) vor ὑποφαίνει U | τοῦ (vor ϑεοῦ) — U 15 (δὲν ἢ 

κυρίῳ ---οὐ πίνει < U 4 ev — M 6 τοῦ (vor 9600) — M | σχευάζεται] 

16 ἐπαινεῖ τὴν] ἐπαινετὴν M. 19 xóouo] βίω M 201 εὐλαβεστάτοις οὖσι 
<U 21 x«i ot <M | » etwa (οὐχ ἐπήρϑησαν κατὰ τῶν ἄλλων) * 22 vor 

δεσπότης + ὁ M 23 ἀλλ U | ἀπεβάλλετο M 

Ó 200 

b 
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384 Epiphanius 

4. Ἐπεὶ πῶς ἄρα πληρωϑήσεται τὸ εἰρημένον »δεῦτε ix δεξιῶν 

μου οἱ εὐλογημένοι, οἷς 0 πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ἔϑετο τὴν βασι- 
λείαν πρὸ καταβολῆς κόσμου" ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ us, γυμνὸς ἤμην χαὶ περιεβάλετέ μὲς; πόϑεν δὲ 

ταῦτα οὗτοι εἶχον πράττειν, εἰ μὴ ἀπὸ δικαίων πόνων (av) ἐπετέλουν 
καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὑπάρξεων ἐν δικαιοσύνῃ; καὶ εἰ μὲν αὐτοὶ (οὗ 
ἀποταξάμενοι καὶ ἀποστολικὸν βίον βιοῦντες μετὰ τῶν ἄλλων ἤσαν 
μεμιγμένοι, 00% ἀλλότριος ἣν 0 χαρακτὴρ οὔτε ἀπὸ τῆς τοῦ ϑεοῦ 

διατάξεως. ἀπεξενωμένος" καὶ εἰ γυναιξὶν ἀπετάξαντο de ἐγκράτειαν, 

ἐπαινετὴ nv ῇ “προαίρεσις, εἴπερ τὸν γάμον οὐκ ἐβδελύξαντο, ἀλλὰ 

τοῖς | ἔτι ἂν γάμῳ (οὐσι») κοινωνοῖς ἐχρήσαντο [ἄν], εἰδότες ἑκάστου 
τὸ μέτρον καὶ τὴν τάξιν. 7 γὰρ τοῦ ϑεοῦ ναῦς πᾶντα ἐπιβάτην 
δέχεται, δίχα λῃστοῦ" γνοῦσα γὰρ λῃστὴν καὶ πειρατὴν τοῦτον οὐκ 
εἰσδέχεται οὐδὲ φυγάδα καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων δεσποτῶν ἀφηνιάζοντα. 
οὕτω καὶ ἡ ἁγία τοῦ ϑεοῦ ἐχκλησία οὐ δέχεται πορνείαν, οὐ δέχεται 
μοιχείαν, οὐ δέχεται ἐπαρνησιϑείαν, οὐ δέχεται τοὺς ἀϑετοῦντας τὴν 
δεσποτείαν τῆς τοῦ ϑεοῦ διατάξεως καὶ τῶν αὐτοῦ ἀποστόλων, δέχε- 
ται δὲ τὸν μὲν ἐν μεγάλῃ πραγματείᾳ, τὸν δὲ ἐν ἐμπειρίᾳ ναυτικῶν, 
τὸν δὲ κυβερνήτην καὶ * ἐπιστήμονα, τὸν δὲ ἐν πρφρικῇ, τὸν δὲ ἐν 
movit |, ἔχοντα τὸ ἐμπειρότατον τῆς ἐπισχοπῆς, τὸν δὲ xoi ἐν 
μέτρῳ τινὶ ὑποστάσεως καὶ ἐνθήκης οντα, τὸν δὲ καὶ ἕως τοῦ δια- 
περᾶσαι μόνον καὶ μὴ ἐν ϑαλάσσῃ καταποντωϑῆναι. καὶ οὐ πάντως 
ὅτι τῷ μὴ τοσαῦτα κεχτημένῳ τὴν σωτηρίαν οὐ παρέχει, ἀλλὰ οἶδε 
μὲν πᾶντας σῴζειν, ἕχαστον δὲ κατὰ τὴν ἰδίαν πραγματείαν. καὶ 
πόϑεν οἱ ἐξ οἰχίας τοῦ Καίσαρος ἀσπάζονται παρὰ τῷ ἀποστόλφ; 

x = 2 , ^ N , 

πόϑεν δὲ τῷ ἀποστόλῳ το εἰρημένον τὸ »éàv νομίζῃ ἀσχημονεῖν ἐπὶ t 

τὴν ἰδίαν παρϑένον καὶ οὕτως ὀφείλει ποιῆσαι, yausito' οὐχ ἅμαρ- 
2 M * 

τάνεικ. 00% ἐκτὸς δὲ λουτροῦ δύναται πληροῦν τὸ οὐχ ἁμαρτά- 
Ly [d ^ € - - , - - 

νειν. εἰ γὰρ »πᾶντες ἥμαρτον xoi ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ, 

1 Matth. 25, 34f — 25 Phil. 4, 99 — 96f I Kor. 7, 36 — 29 Röm. 3, 291 

2 οὐράνιος U 4 num < U 5 οὗτοι ταῦτα U | (ὧν) * 6 vor dı- 

καιοσύνῃ + τῇ Ὁ | (o) * 10 προαίρεσις προειρημένη MU | ἐβδελύσσοντο U 

11 (ovow) 1.1] 12 μέτρον] ἔργον M 14 οὔτε U | ὑπὸ M 

15 vro0 — M 10 ἀπαρνησίαν M. | ov δέχεται] οὐδὲ U . 18 ναυτίλλων U 

19 x etwa {πηδαλιουχίας) * 90 πρύμνη Ὁ | ἀποσχοπῆς M cH ἀπὸ v. 

1.ἢ ὦ 21 ὑποστάσεων M  ἐϑνηχῆς M 28 τῷ] τὸ Ὁ | τοσούτω M | 

ἀλλυ 24 πραγματείαν + xai σωτηρίαν U 

Td 
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δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ χάριτις, δῆλον (or) διὰ λουτροῦ παλιγγενε- 
σίας. τὸ γὰρ λουτρὸν ἐκόσμησε τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, ἀπολοῦσαν 
πᾶν ἁμάρτημα διὰ μετανοίας. ἄρα ys καὶ ἐπὶ τὴν οὐσαν παρϑένον 
τὸ χάρισμα ἐφήπλωται τοῦ βαπτίσματος καὶ ἐπὶ τὴν οὐχ οὖσαν παρ- 

, \ ς 

5 ϑένον σφραγίζεσϑαι ἐπείγεται διὰ τὸ ἀμαρτές. 
5. Aria μή τινες πάλιν ὑδαρευόμενοι νομίσωσιν, ἐὰν εἴπωμεν 

περὶ παρϑένου διατάξασϑαι τὸν ἀπόστολον τὸ γῆμαι, μὴ τὴν anag 
ὁρίσασαν παρϑενίαν ϑεῷ κατασπάσαι τοῦ ἰδίου δρόμου βουλόμενος ὁ 
ἀπόστολος ταῦτα διετάξατο. οὐ γὰρ περὶ τούτων ὁ λόγος, ἀλλὰ 

* ? € , - 2 Α P > nd 2 - 

10 περὶ παρϑένων ὑπεράχμῶν τῶν οὐ δια παρϑενίαν Ev τῇ ἀκμῇ παρα- 

μεινασῶν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἠπορηκχέναι ἀνδρῶν πρὸς γάμον. ἐξ Ἰου- 
δαίων γὰρ 00 μώμενοι οἱ ἀπόστολοι χαὶ κατὰ τὸν νόμον πολιτευσά- 
usvoL τὴν ἀρχὴν τοῦ κηρύγματος | ἐποιήσαντο, ϑεσμοῖς ἔτι κατεχόμενοι 
τοῖς ἐν τῷ νόμῳ, οὐ κατὰ τινα σαρκὸς δικαίωσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν 

15 ἐμμελῆ τοῦ νόμου ἀσφάλειαν καὶ ἀχριβολογίαν. θαυμαστῶς γὰρ 

ἐκήρυττεν ὁ νόμος μὴ δοῦναι τὰς ϑυγατέρας τοὺς Ἰσραηλίτας τοῖς 

ἀλλοφύλοις, ἵνα μὴ ] ἀποπλανῶσιν αὐτὰς ἐπὶ τὰ εἴδωλα. ἕχαστος 
> = ’ , ’ » 5 ) 5 > PR 

τοίνυν τῶν πιστευσαντῶν TOTE προσετασσετο | οὐκέτι Ιουδαίοις Exdi- 
- , 2 b! PO € [4 € 

ὅδοσϑαι τὴν ἑαυτοῦ παρϑένον, ἀλλα Χριστιανοῖς ouoóoSot; καὶ ομο- 
NISI > ’ » ἜΣ 

20 γνώμοσι. γέου δὲ οντος τοῦ κηρύγματος οὐπῶ πλῆϑος κατὰ τόπο" 

καὶ τόπον ̓ Δοιοτιανῶν ὑπῆρχϑ καὶ Χριστιανικῆς διδασχαλίας. οἵτινες 
οὖν τότε ἔσχον ϑυγατέρας παρϑένους, μὴ εὐποροῦντες &xdidocO at 

Χριστιανοῖς, ἐφύλαττον τὰς ἑαυτῶν παρϑένους ἄχρι πολλοῦ τοῦ χρό- 
* € ᾽ . P Ly 1 a 

vov, ἐχεῖναι δὲ ὑπεραχμαζουσαι περιέπιπτον πορνείᾳ διὰ τὴν κατὰ 
P. 2 ’ € - 2 , Ἶ ς - 3 5) ? \ 3 

95 φυδιν ἀναγχῆν. 0 γοῦν ἀποστολος ορῶν To ἑπιζήμιον (To) δια 

τῆς ἀχριβολογίας συμβαῖνον ἐπέτρεψε. λέγων »εἰ δέ τις βούλεται 
(ἐκδοῦναι) τὴν ἑαυτοῦ παρϑένονς«, καὶ οὐχ εἶπε »τὴν ἰδίαν παρϑενίαν « 
οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἰδίου σώματος ἔλεγεν, ἀλλὰ περὶ τοῦ πατρὸς φυλάο- 
σοντος παρϑένον" εἰ δὲ καὶ τὴν EAVTOD παρϑένον τὸ ἴδιον σῶμα 

80 λέγει, οὐδὲν κωλύσει. φησὶν οὖν > (05) ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῷ Hus 

M 

^M et 2 7 

νῷ καὶ τοῦτο ὀφείλει ποιῆσαι, γαμείτω, φησίν, οὐχ ἁμαρτάνει. γα- 
/ 

15f Deut. 7, ὃ — 26 vgl. I Kor. 7, 36 — 80 vgl. I Kor. 7, 37. 36 

U 

1 διχαιούμενοι + δὲ M | (ὅτι) * 5 ἁμαρτὲς] ἀβαρὲς U 8 παρϑεγεῦ- 

σαι Ὁ | βουλόμενος — M 14 τινα] τὴν U [10 ὁ — M | τοὺς Ἰσραηλίτας] 

Ἰσραὴλ U 18 προσετάττετο U 21 τόπων M 29 (to) * 27 (éx- 

δοῦνα * 29 παρϑένον!) παρϑενίαν U | χαὶ«--Ὁ 80 οὐδὲν χωλύει λέγει M 

| (0c) * | ἑδραίως Ὁ 
Epiphanius II. 95 
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; τ an > , > Ὁ 4 ὶ ὁ ^ unl ; usto, o Ó ἂν €UJt0000L7), Οὐχ ἀμαρτανξίί. χαι Otx TOUTO (g1oLv) 9 

»δέδεσαι γυναικί, μὴ ζήτει λύσιν" λέλυσαι ἀπὸ γυναικός, μὴ ζήτει 
γυναῖχας. 0 λέγων »ϑέλω πάντας εἶναι ὡς ἐμαυτόν« ἔλεγεν (xal) 
γεὶ 00% ἐγκρατεύονται, γαμείτωσανκ«. 

6. Πάλιν δὲ προτρεπόμενος τοὺς (ayyauovs ἔλεγε »Aéyo δὲ τοῖς 
ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώς. πῶς 
οὖν πᾶλιν ἐλεγξ » δέδεσαι γυναικί, μὴ ζήτει λύσιν«; Zu πῶς 00% ἄντι- 

γομοϑετῶν εὐρεϑήσεται τῷ ἰδίῳ κυρίῳ τῷ λέγοντι »ὃς μὴ καταλίπῃ 
πατέρα καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς χαὶ γυναῖχα καὶ τέκνα καὶ ϑυγα- 
τέρας, οὐκ ἔστι μου μαϑητήες; πῶς δὲ ὁ λέγων ὅτι δεῖ καταλι- 

πεῖν γυναῖχα σεμνὴν καὶ πατέρα αὐτὸς πάλιν λέγει »0 τιμῶν πατέρα 
καὶ μητέρα᾽ αὕτη γάρ ἐστιν ἐν ἐπαγγελίαις πρώτη ἐντολὴ ὑπάρχουσα« 
καί »0 0 ϑεὸς συνέζευξεν, ἄνϑρωπος μὴ χωριϊζέτω«; ἀλλὰ πάντα 
τὰ ϑεῖα δήματα οὐχ ἀλληγορίας δεῖται | ὡς ἔχει δυνάμεως, ϑεωρίας 
δὲ δεῖται xal αἰσϑήσεως εἰς τὸ εἰδέναι ἑκάστης ὑποϑέσεως τὴν δύνα- 
μιν. δεῖ δὲ καὶ παραδόσει χεχρῆσϑαι" οὐ γὰρ πάντα ἀπὸ τῆς ϑείας 
γραφῆς δύναται λαμβάνεσϑαι. διὸ τὰ μὲν ἐν γραφαῖς, τὰ δὲ ἐν παρα- 
δόσεσιν παρέδωκαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, cc φησιν ὁ ἅγιος. ἀπόστολος 

»0G παρέδωκα ὑμῖν« xai ἄλλοτε »οὕτως διδάσκω, καὶ οὕτως πᾶρέ- 

Óóoxa Ev ταῖς ἐχκλησίαιες, καί »sb κατέχξτε͵ ἐχτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπι- 
στεύσατεκ. 

Παρέδωχαν τοίνυν οἱ ἅγιοι ϑεοῦ ἀπόστολοι τῇ ἁγίᾳ ϑεοῦ ἐκκλη- 

σίᾳ ἁμαρτὲς εἶναι τὸ μετὰ τὸ ὁρίσαι παρϑενίαν εἰς γάμον τρέπεσϑαι, 
καὶ ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος »ἐὰν γήμῃ 7] παρϑένος, οὐχ ἥμαρτες" πῶς 
οὖν συνᾷάδει τοῦτο | τούτῳ; ἀλλὰ ἐκείνην τὴν παρϑένον λέγει τὴν 

un ὁρίσασαν ϑεῷ, ἀλλὰ * διὰ τὴν ἀπορίαν τῆς κατὰ τὸν καιρὸν 

ἐκεῖνον σπάνης τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων xaT ἀνάγχην οὕτως 

2 I Kor. 7,27 — ὃ I Kor. τ, 1 — 4 1Kor. 7,9 — 51I Kor. 7,8 -- 

| IKor. 7,27 — 8 Luk. 14, 26 — 11 Eph. 6,2 — 13 Matth. 19, 6 — 19 I Kor. 

11, 2 — vgl. I Kor. 7, 17 — 20 I Kor. 15, 2 — 24 vgl. I Kor. 7, 36 

U 

1 ᾧ ó ἂν] οὐδ᾽ ἂν U | εὐποροίη Pet.] εὐποροῖεν MU | διὰ τοῦτο] διὰ 

τὸ Ν | (φησιν) * 8 ἐμαυτόν] ξαυτόν M | (xab * 4 γαμεισάτωσαν U 

5 (ἀγγάμους Pet. 6 χήραις] παρϑένοις M 8 ὁ μὴ χαταλιπὼν U 9 xai? 

(vor γυναῖχα) — M 14 δεῖται -ἰ- ἀλλὰ U | δυνάμεως — U 15 δὲ — M 

17f ἐν παραδόσει U 18 παρέδοχαν U 98 ἁμαρτὲς) ἐφ᾽ ἅμαρτον Ὁ | τὸϊ 

<M 25 τούτῳ] ἐχείνῳ * | ἀλλὰ + xal U 26 « (gp ἦδ | τὸν <M 

27 κατὰ U 
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ἐπετελεῖτο. καὶ ὅτι uiv ταῦϑ' οὕτως ἔχει διδάξει ἡμᾶς ὃ αὐτὸς 
ἀπόστολος λέγων »νεωτέρας χήρας παραιτοῦ. μετὰ γὰρ τὸ κατα- 
στρηνιάσαι τοῦ Χριστοῦ γαμεῖν ϑέλουσιν, ἔχουσαι χρίμα, ὅτι τὴν 
πρώτην πίστιν ἠϑέτησαν«. εἰ τοίνυν καὶ ἡ μετὰ πεῖραν κόσμου χη- 
ρεύσασα, διὰ τὸ τετάχϑαι ϑεῷ γήμασα χρίμα ἕξει, ἀϑετήσασα τὴν 
πρώτην πίστιν, πόσῳ γε μᾶλλον 7) καὶ ἑαυτὴν rev πείρας κόσμου 
ἀναϑεῖσα παρϑένος ϑεῷ γαμήσασα; πῶς (yàg) οὐχὶ μᾶλλον auc) 
ὑπερεχπερισσοῦ κατεστρηνίασε Χριστοῦ καὶ τὴν μείζονα πίστιν ἠϑέ- 

nos xal ἕξει χρίμα, ὡς ἀναχαλασϑεῖσα τῆς ἰδίας κατὰ ϑεὸν προ- 
ϑέσεοως: 

1. »Γαμείτωσαν, τοίνυν, τεκνοποιείτωσαν, οἰχοδεσποτείτωσανςκ«, 

σύντομος καὶ μέσος λόγος κατὰ τῶν τὰ φαῦλα διανοουμένων περὶ 
ἑχάστης ἐχκλησιαστικῆς τοῦ κηρύγματος ὑποϑέσεως, παρεκβάλλων μὲν 
τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ᾿Δἡποστολικοὺς καὶ ᾿Αποτακχτικοὺς καὶ Ἔγκχρα- 
τίτας καὶ παρεχβάλλων τοὺς ὑδαρευομένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἀνα- 
πείϑοντας γύναια ἀπὸ τελείου δρόμου ἀναχαλασϑέντα ἀϑετεῖν τὴν 
τοσαύτην τοῦ δρόμου τελειότητα. καὶ ἔχει. μὲν ἁμαρτίαν καὶ xoíua 
0 ἀϑετήσας ϑεοῦ τὴν παρϑενίαν καὶ χαταισχύνας τὸν ἀγῶνα. παρα- 
φϑείρας γὰρ ἀγῶνα ἀϑλητὴς μαστιχϑεὶς ἐχβάλλεται τοῦ ἀγῶνος καὶ 

παραφϑείρας τις παρϑειίαν ἐκβάλλεται τοῦ τοιούτου δρόμου xai | 
στεφάνου καὶ βραβείου ἀλλὰ χρεῖττόν ἔστι χρίμα, καὶ μὴ κατά- 

χριμα. οἱ γὰρ μὴ (φανερῶς) διὰ τὸ αἰσχυνϑῆναι (ἐπὶ τοῖς &v$oo- 
ποις, χρυφῆ (di) πορνεύοντες * ποιοῦσι παρϑενίας ἢ μονότητος ῇ 
ἐγκρατείας. οὐ (yàg) πρὸς ἀνϑρώπους ἔχουσι τὴν ὁμολογίαν, ἀλλὰ 
πρὸς ϑεὸν τὸν εἰδότα τὰ κρύφια xot ἐξελέγχοντα πᾶσαν σάρχα ἐν 

Dm 5 11} -- 11 I Tim. 5, U 

1 ταῦτα 4 εἰ nach τοίνυν wiederholt U | 4$-M 4 χηρεύσασα 

+ γυνὴ U ὅ διὰ τὸ τετάχϑαι ϑεῷ gehört zu χρίμα ἕξει: sie empfängt das Ge- 

richt, weil sie Gott sich zur Verfügung gestellt hatte, dann nämlich, wenn sie 

‚trotzdem geheiratet hat | vor γήμασα + ἔπειτα U 6 ξαυτὴν ἢ αὐτὴν MU | 

vor ἄνευ + xai M 7 (yàp) * 8 ὑπὲρ περισσοῦ U 11 τεχνογονείτωσαν U 

19 vor λόγος SU 13 παρεχβάλλων ἢ παρεχβάλλουσα MU 14 xai Ano- 

ταχτιχοὺς < U 15 xai! < U  παρεχβάλλων  παρεχβάλλουσα < MU 

16 γυναῖχα U | vor ἀϑετεῖν + xal U 18 ὁ (vor ἀϑετήσας) — M 19 vor 

ἀϑλητὴς J-óU. 20 τὶς] τὴν Μ 22 μὴ διὰ τὸ] διὰ τὸ μὴ U | (φανερῶς) * 

| (ἐπὶ ὃ | τοῖς Μμ 23 (δὲ) δ΄ | x etwa {ἔχουσι περισσοτέραν ἁμαρτίαν, 

᾿ διότι προφάσει) ὦ | παρϑενίας *] πορνείας MU 94. (yàg) * 
25 
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τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ περὶ ὧν ἕχαστος ἥμαρτε. κρεῖττον τοίνυν ἔχειν 

μίαν ἁμαρτίαν καὶ μὴ -περισσοτέρας᾽ κρεῖττον τὸν πεσόντα ἀπὸ δρό- 

μου φανερῶς λαβεῖν ἑαυτῷ γυναῖχα χατὰ νόμον καὶ ἀπὸ παρϑενίας 
πολλῷ χρόνῳ μετανοήσαντα εἰσαχϑῆναι πάλιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὡς. 
παραπεσόντα xal κλασϑέντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπιδέματος, καὶ μὴ 
xa) ἑχάστην ἡμέραν βέλεσι κρυφίοις κατατιτρώσκχεσϑαι [καὶ] πονήη- 
olac ὑπὸ διαβόλου αὐτῷ ἐπιφερομένοις. 

8. Οὕτως οἶδεν ἢ ἐχκλησία κηρύττειν, ταῦτα τὰ φάρμαχα τῆς 

ἰάϊσεως, ταῦτα τὰ εἴδη τῆς μυρεψικῆς ἐργασίας, αὕτη ἡ κατασκευὴ 
τοῦ ἁγίου ἐλαίου ἐν τῷ νόμῳ, αὕτη ἡ ἀρωματίζουσα καλὴ πίστις, 
ἐπισφίγγουσα uir τὸν ἀϑλοῦντα εἰς ἀγῶνα, ἐπικηρυκευομένη δὲ αὐτῷ 
διατεῖναι τὸν δρόμον, ὅπως ϑυνηϑῇ στεφανωϑῆναι" αὕτη 7| τοῦ ϑεοῦ 
πραγματεία, πάντα συνάγουσα εἰς τὴν βασιλικὴν διάταξιν, καὶ πορ- 
φύραν μὲν ἀπὸ ϑαλάσοσης xai ἔριον ἀπὸ προβάτου καὶ λίνον ix γῆς 
καὶ βύσσον | xai σηριχὸν καὶ δέρματα ἡἠρυϑροδανωμένα καὶ λίϑον 

τίμιον, τὸν σμάραγδον τὸν μαργαρίτην τὸν ἀχάτην, τοῖς μὲν χρώ- 
μασι διαλλάττοντας λίϑους, τῇ δὲ τιμῇ ὁμοτίμους ὄντας, ἀλλὰ καὶ 

χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ ξύλα ἄσηπτα καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον, ἀλλὰ 

χαὶ τρίχας αἰγείας μὴ ἀποβαλ λομένη. και αὕτη μὲν ἦν τότε ἡ σχηνγή, 

νῦν δὲ (ἀντὶ) τῆς σκηνῆς ὁ οἶκος ἡδραιωμένος ἐν ϑεῷ, ϑεμελιούμενος 

δὲ ἐν δυνάμει *. xol παυσάσϑω πᾶσα αἵρεσις xavà τῆς ἀληϑείας ἐπε- 
γειρομένη, μᾶλλον δὲ ἑαυτὴν ἀπὸ ἀληϑείας διώκουσα. 

Καὶ ἕως ὧδε ταῦτα ἐχέτω. τὴν γαῦρον δὲ ταύτην ἔχιδναν, δίκην 
ἀχοντίου τοῦ χαλουμένου ἢ τύφλωπος ἢ μυάγρου, ξύλῳ τῷ σταυροῦ 
πεπαικότες καὶ χαταλείψαντες, ἰὸν μὲν οὐ τοσοῦτον ἔχοντα τὰ ÉQ- 

9 ff vgl. Ancyra can. 19 ὅσοι παρϑενίαν ἐπαγγελλόμενοι ἀϑετοῦσι τὴν ἐπαγ- 

γελίαν, τὸν τῶν διγάμων ὅρον ἐχπληρούτωσαν Basilius ep. 217 can. 60; Migne 

32, 797C ἡ παρϑενίαν ὁμολογήσασα xol ἐχπεσοῦσα τῆς ἐπαγγελίας τὸν χρόνον τοῦ 
ὙΜῊΝ , € ? ) - 3% , - DEE * = , 4 

ἐπὶ μοιχείας ἁμαρτήματος Ev τῇ οἰκονομίᾳ τῆς xc9 ξαυτὴν ζωῆς πληρώσει. τὸ 

αὐτὸ xal ἐπὶ τῶν βίον μοταζόντων ἐπαγγειλαμένων καὶ ἐκπιπτόντων — 18 Ε΄ vgl. 

Exod. 25, 3—6: 

U 

2 ἁμαρτίαν μίαν U | τὸ <U 3 ἑαυτῶ λαβεῖν U | παρϑενίας + (ex- 

πεσόντα ὃ * 6 [xci] Corn. 4 ἐπιφερομένοις *] ἐπιφερομένη MU — 11 ὁὲ 

<M 13 πάντας U 16 vor τὸν μαργαρίτην + χαὶ U 17 διαλάττοντας U 

20 (vri) * | [ὁ] oder oixog + (τῆς ἐχχλησίας) ὃ * |. ϑεμελιούμενος Ἢ ϑέμε- 

voc M ϑεμέλιος U 21 Ev δυνάμει] ἐνδύμασι M | καὶ etwa {τῆς ἀληϑείας * 

24 σταυροῦ Corn.) ΓΕ (mißverstanden für Χριστοῦ ἢ) M σταυρῶ U 

6 
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πετώδη ταῦτα, πλὴν καὶ τῷ δρόμῳ καὶ τῷ γαυριάματι καὶ τῇ ἀκον- 

τιάσει διὰ τὴν αὐτῶν ἐπεντριβὴν τούτοις καλῶς ἀπεικασϑέντα, περι- 
φρονήσαντες τῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰς ἑξῆς ἴωμεν, ὦ ἀγαπητοί. 

Κατὰ Σαβελλιανῶν uf, τῆς δὲ ἀκολουϑίας ξβ. 

1. Σαβέλλιός τις ἐν χρόνοις ἀνέστη οὐ πολλῷ πρότερον παλαιο- 

τάτοις (πρόσφατος γὰρ οὗτος), aq οὗπερ oí Σαβελλιανοὶ καλου- 

μένοι. καὶ οὗτος δὲ παραπλησίως τῶν ΜΝοητιανῶν (edidaoxe) πλὴν 
ὀλίγων τινῶν ὧν ἐπεδογμάτισε. πολλοὶ δὲ ἐν τῇ μέσῃ τῶν ποτα- 
μῶν καὶ ἐπὶ τὰ μέρη τῆς Ῥώμης τοῦ αὐτοῦ δόγματος ὑπάρχουσιν, 
ἀνοίᾳ τινὶ φερόμενοι. 

Δογματίζει γὰρ οὗτος καὶ οἱ an αὐτοῦ Σαβελλιανοὶ τὸν αὐτὸν 
εἶναι πατέρα, τὸν αὐτὸν εἶναι υἱὸν, τὸν αὐτὸν εἶναι ἅγιον πνεῦμα, 
ὡς εἶναι ἐν μιᾷ ὑποστάσει | τρεῖς ὀνομασίας, ἢ ὡς ἐν ἀνθρώπῳ σῶμα 
καὶ ψυχὴν καὶ πνεῦμα, καὶ εἶναι μὲν τὸ σῶμα ae εἰπεῖν τὸν πατέρα, 

15 ψυχὴν. δὲ OG εἰπεῖν τὸν υἱόν, τὸ πνεῦμα δὲ ὡς ἀνϑρώπου, οὕτως 

καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν τῇ ϑεότητι. ἢ ὡς ἐὰν 7 ἐν ἡλίῳ, 

Ὁ 1 vgl. Hippolyt refut. IX 3. 11ff; S. 240, 11, 245, 12 ff Wendland (Theo- 

doret haeret. fab. IL 9) — 8f zu μέση τῶν ποταμῶν vgl die Erwähnung in den 

Acta Arch. c. 41, 8; 8. 61, 5 Beeson — 12 vgl. Dionysius Rom. bei Athan. de sent. 

Dion.; III 373 Routh? ὁ μὲν γὰρ βλασφημεῖ αὐτὸν τὸν υἱὸν εἶναι λέγων τὸν πατέρα 

χαὶ ἔμπαλιν Novatian de trin. 19 Ohristum . . . patrem . . esse — 19} vgl. 

Athanasius c. Ar. IV 9 u. 95; Migne 26, 480A u. 5050 τὸν πατέρα εἶναι υἱὸν xai 

ἔμπαλιν τὸν υἱὸν εἶναι πατέρα, ὑποστάσει μὲν ἕν, ὀνόματι δὲ dvo Theodoret haeret. 

fab. IL 9 μίαν ὑπόστασιν ἔφησεν εἶναι τὸν πατέρα χαὶ τὸν υἱὸν xai τὸ ἅγιον πνεῦμα 

χαὶ ἕν τριώνυμον πρόσωπον — 13ff vgl. Ancoratus c. 81, 4ff; 1101,20 Panarion 

haer. 71, 2 — 16ff vgl. die Wiedergabe der orthodoxen Lehre in Oyrilli et Ana- 

stasii explic. orth. fid. Migne 89, 14040 εἰχὼν vo? πατρὸς ὁ ἥλιος, ἀκτὶς ἡλίου ὃ 

υἱός, ϑέρμη τῆς ἀχτῖνος τὸ παράχλητον πνεῦμα, καὶ οὕτως ἥλιος ὁ πατήρ, ἀκτὶς ὁ 

υἱός, αἴγλη πυραυγὴς τὸ ἅγιον πνεῦμα. καὶ ὁ μὲν ἥλιος οὐδέποτε χατέλιπε τὸν 

οὐρανόν, υἱὸν δὲ ὡς τὰς ἀχτῖνας ἀπέστειλε τὸ ἀπαύγασμα ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν δὲ 
ϑέρμην τὸ ἅγιον πνεῦμα περιϑάλπειν καὶ εὐεργετεῖν τὸν ἄνω καὶ τὸν χάτω xóouov 

cp 

1 πλὴν χαὶ τῷ δρόμῳ χαὶ] nÀ9 μώχει, dazwischen Raum gelassen, Vorlage 

unleserlich M 2 τούτοις ἢ οὕτω MU | ἀπειχασϑέντα ᾿ἀπειχασϑέντας M U 

3 0-M | Unterschrift fehlt 4 Überschrift xarà Σαβελλιανῶν μβ ἢ καὶ ξβ 
MU 6 οὗτος] οὕτως U 7. (ἐδίδασκε) * 8 ὧν <U | ἐπεδογμάτισε] 

δογματίσας Ὁ 9 ἐνυπάρχουσιν M 12 eivai? < U | τὸ αὐτὸ M 14 wv- 

χὴν *] ψυχ MU 16:2 — M 
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N = € , -- bY \ , * ^ 

ὄντι μὲν ἐν μιᾷ ὑποστάσει, τρεῖς δὲ ἔχοντι τας ἐνεργείας, φημὶ de τὸ. 
φωτιστικὸν καὶ Ι τὸ ϑάλπον καὶ αὐτὸ τὸ τῆς περιφερείας σχῆμα. 

καὶ εἶναι μὲν" τὸ ϑάλπον εἴτ᾽ οὖν ϑερμὸν καὶ ζέον τὸ σγνεῦμα, τὸ δὲ 
φωτιστικὸν τὸν υἱόν, τὸν δὲ πατέρα αὐτὸ εἶναι τὸ εἶδος τῆς πάσης 
ὑποστάσεως. πεμφϑέντα δὲ τὸν υἱὸν καιρῷ ποτε ὥσπερ ἀκτῖνα 
καὶ ἐργασάμενον τὰ πᾶντα ἐν τῷ κόσμῳ τὰ τῆς εὐαγγελικῆς οἴκονο- 
μίας καὶ σωτηρίας τῶν ἀνϑρώπων ἀναληφϑῆναι αὖϑις εἰς οὐρανόν, 

ὥσπερ ὑπὸ ἡλίου πεμφϑείσης ἀκτῖνος xol πάλιν εἰς τὸν ἥλιον ἀνα- 

ὁραμούσης. τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα πέμπεσϑαι εἰς τὸν κόσμον, καὶ 

καϑάπαξ καὶ καϑ' ἕχαστα εἰς ἕχαστον τῶν καταξιουμένων᾽" ἀναζοωο- 

γονεῖν δὲ τὸν τοιοῦτον καὶ ἀναζέειν, ϑάλπειν τε καὶ ϑερμαίνειν ὡς 
εἰπεῖν διὰ τῆς τοῦ πνεύματος δυνάμεώς τε καὶ συμβάσεως. καὶ ταῦτά 
ἐστιν ἃ δογματίζουσι. 

2. Κέχρηνται δὲ ταῖς πάσαις γος παλαιᾶς. τε xal καινῆς δια- 

ϑήκης, λέξεσι δέ τισιν αἷς αὐτοὶ ἐκλέγονται κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν 
παραπεποιημένην φρενοβλάβειαν τε καὶ ἄγνοιαν. πρῶτον μὲν τῷ 
ῥητῷ ᾧ εἶπεν ὁ ϑεὸς πρὸς Movonv ὅτι »axove Ἰσραήλ, κύριος 0 | 

ϑεός Gov κύριος εἷς iotuv«, »οὐ ποιήσεις σεαυτῷ ϑεοὺς trfgove, 
»οὐχκ ἔσονταί σοι ϑεοὶ πρόσφατοις, ὅτι »ἐγὼ ϑεὸς πρῶτος καὶ μετὰ 
ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ 00x ἔστιν ἕτερος«᾿ καὶ ὅσα τοιαῦτα *; κατὰ τὸν 

5ff vgl. Justin. dial. c. 128, δ; S. 432 Otto ἄτμητον δὲ xai ἀχώριστον τοῦ 

πατρὸς ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν, ὕνπερ τρόπον τὸ τοῦ ἡλίου φασὶ φῶς ἐπὶ 

γῆς εἶναι ἄτμητον «al ἀχώριστον ὄντος τοῦ ἡλίου ἐν τῷ οὐρανῷ" καὶ ὕταν ϑύσῃ, 

συναποφέρεται τὸ φῶς. οὕτως ὃ πατὴρ ὕταν βούληται λέγουσι δύναμιν αὐτοῦ 

προπηδᾶν ποιεῖ καὶ ὕταν βούληται, πάλιν ἀναστέλλει εἰς ξαυτόν — 9 [Ὁ vgl. Athe- 

nagoras leg. c. 10; S. 11, 16ff Schwartz τὸ ... πνεῦμα ἀπόρροιαν εἶναί φαμεν 

τοῦ ϑεοῦ, ἀπορρέον xal ἐπαναφερόμενον ὡς ἀκτῖνα ἡλίου — 17 Deut. 6,4 — 

18 Exod. 20, 3£ — 19 Psal. 80, 10 — Jes. 44, 6 

U 

1 δὲ ἔχοντι < M | de? hinter φωτιστιχὸν U 4 πάσης ı U. 6f τῆς 

οἰχονομίας τῆς εὐαγγελιχῆς UT ἀναληφϑῆναι Ἢ ἀναληφϑέντα δὲ MU Sf ὥσπερ 

. πεμφϑείσης ἀχτῖτος ... ἀναδοαμούσης)] ὡς ... πεμφϑεῖσαν ἀκτῖνα ... Ava- 

δραμοῦσαν Τὶ 10 χαϑάπαξ) χαϑεξῆς U 11—13 ϑάλπειν τε — δογματίζουσι 

<M 14f παλαιαῖς xal νέαις διαϑήχαις M. 15 τισιν + (ἐπερειδόμενοιν ὃ 2 

18 χύριος « M '. 19 vor Ot; g- xai M | vor πρῶτος 4- 0 U 19f vor 

μετὰ ταῦτα +6 U 230 vor ἕτερος -- ϑεὸς U | τοιαῦτα] ἕτερα U | + (evgi- 

σχουσινὴ * 

uet 

ὃ 

P 514 



10 

(M 

Panarion haer. 62, 1, 6 — 3, 4 (Sabellianer) 391 

ἴδιον αὐτῶν νοῦν « εἰς τούτων [δὲ] παράστασιν φέρουσι. πάλιν ἀπὸ 
τοῦ εὐαγγελίου, ὅτι »ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί, καὶ οἱ 
δύο ἕν ἐσμεν«. | 

Τὴν ὁὲ πᾶσαν αὐτῶν πλάνην καὶ τὴν τῆς πλάνης αὐτῶν δύναμιν 
ἔχοτσιν ἐξ ἀποχρύφων τινῶν, μάλιστα ἀπὸ τοῦ καλουμένου Αἰγυπτίου 

2 , 9 , ” 2 N > > - Α \ 

"εὐαγγελίου, ὡς τινὲς τούτῳ Oroua ἐπέϑεντο. ἂν αὐτῷ γὰρ πολλὰ 
τοιαῦτα ὡς ἐν παραβύστῳ μυστηριωδῶς ix προσώπου τοῦ σωτῆρος 
ἀναφέρεται, ὡς αὐτοῦ δηλοῦντος τοῖς μαϑηταῖς τὸν αὐτὸν εἶναι πα- 
τέρα, τὸν αὐτὸν εἶναι υἱόν, τὸν αὐτὸν εἶναι ἅγιον πνεῦμα. εἶτα 
ὅταν συναντήσωσί τισι τῶν ἀφελεστέρων ἢ ἀκεραίων, τῶν μὴ τὰ 
σαφῆ τῶν ϑείων γραφῶν γινωσχόντων, τὴν πρότην πτύρσοιν αὐτοῖς 
ὑφηγοῦνται ταύτην" τί ἂν εἴπωμεν, a, οὗτοι, ἕνα ϑεὸν i ἔχομεν ἢ τρεῖς 
ϑεούς; ὅταν δὲ ἀκούσῃ ὁ ἐν εὐλαβείᾳ ὧν καὶ μὴ τὰ τέλεια τῆς ἀλη- 

ϑείας ἐπιστάμενος, εὐϑὺς τὸν νοῦν ταραχϑεὶς συγχατατίϑεται τῇ 

ἐκείνων πλάνῃ [xol εὐρίσχεται ἀρνούμενος τὸν ϑεὸν] καὶ εὑρίσκεται 
ἀρνούμενος τὸ εἶναι υἱὸν καὶ [τὸ] ἅγιον πνεῦμα. 

3. Ev πᾶσι δὲ τούτοις ἐνέπνευσεν ὃ τῶν ἀνθρώπων ἀντίπαλος 

ἀπ᾿ αἰῶνος, ἵνα τὸν μὲν οὕτως, τὸν δὲ οὕτως, τοὺς πλείους δὲ ὁμοῦ 

ἀπατήσῃ καὶ πλανήσῃ ἀνϑρώπους ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀληϑείας. 

xol ὅτι μὲν ἀληϑῶς εἷς ἐστι ϑεὸς χαὶ οὐχ ἔστιν ἕτερος, σαφῶς ép 

τῇ ἁγίᾳ ϑεοῦ ἐκκλησίᾳ ὡμολόγηται, καὶ συμπεφώνηται ὅτι οὐ πολυ: 

ϑείαν εἰσηγούμεϑα, ἀλλὰ μοναρχίαν κηρύττομεν. μοναρχίαν de κη- 
ρὕττοντες οὐ σφαλλόμεϑα, ἀλλὰ ὁμολογοῦμεν τὴν τριάδα, μονάδα ἐν 
τριάδι καὶ τριάδα ἐν μονάδι, καὶ μίαν ϑεότητα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ 
ἁγίου πνεύματος. οὐ γὰρ 0 υἱὸς ἑαυτὸν ἐγέννησεν οὐδὲ ὁ πατὴρ 
μεταβέβληται ἀπὸ τοῦ πατὴρ εἶναι (eis τὸ εἶναι) υἱὸς οὐδὲ τὸ ἅγιον 

P) 

πνεῦμα Χριστὸν £avtO ποτε ὠνόμασεν, ἀλλὰ πνεῦμα Χριστοῦ καὶ 

2 Joh. 10, 38. 80 — 7ff vgl. Hippolyt refut. V 7, Sf; S. 80, 181 Wendland 

εἶναι δέ φασι τὴν ψυχὴν δυσεύρετον πάνυ καὶ δυσχατανόητον᾽" οὐ γὰρ μένει Eni 
, I px - - 2 —- ? > e P GUT a >). ἊΝ ἢ 

σχήματος οὐδὲ μορφῆς τῆς αὐτῆς πάντοτε οὐδὲ πάϑους ενός, WA τις αὐτὴν ἢ τυπῳ 
2r ἊΝ 5 META [ \ $! b] M , \ A 2 - 2 

εἰπῇ ἢ οὐσίᾳ χαταλήψεται. τὰς δὲ εξαλλαγὰς ταῦτας τὰς ποιχίλας Ev τῷ επιγρα- 

φομένῳ κατ᾽ Αἰγυπτίους εὐαγγελίῳ κειμένας ἔχουσιν 

U 

1 » etwa {παρατρέποντες) * | [05)* 5 lies zar Αἰγυπτίους " 6 ὥς ἢ 

ὦ MU | τούτῳ] τὸ U | ἐπέϑεντο + τοῦτο U 10 ἀφελεστάτων U 11 πρώ- 

τὴν < U | πτύρσιν)] πεῦσιν U 15 xai! <M | [xai εὑρίσκεται --- Yeov] * 

16 τὸ Σὀ 94 xci? <U 26 vor εἶναι + τοῦ U | (εἰς τὸ evaı)* 27 ξαυ- 

τὸν U | πώποτε 527 καὶ διὰ Χριστοῦ — M 

D 574 

4 

ot 

6 

d 

3 
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διὰ Χριστοῦ διδόμενον, ἀπὸ πατρὸς ἐχπορευόμενον καὶ τοῦ υἱοῦ λαμ- 

βάνον. ἐνυπόστατος ὁ πατήρ, ἐνυπόστατος ὁ υἱός, ἐνυπόστατον τὸ 
ἅγιον πνεῦμα. ἀλλὰ οὐ συναλοιφὴ ἢ τριάς, ὡς | ὁ Σαβέλ)λιος ἐνό- 
μισεν, οὔτε ηλλοιωμένη τῆς ἰδίας ἀιδιότητός τε καὶ δόξης. ὡς ὁ 
"Ἄρειος χενοφοωνῶν ἐδογμάτισεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ μὲν ἣν ἡ τριὰς τριὰς καὶ 
οὐδέποτε 7 τριὰς προσϑήχην λαμβάνει, μία οὖσα ϑεότης μία κυριό- 

218 μία οὖσα δοξολογία, ἀλλὰ τριὰς ἀριϑμουμένη, πατὴρ καὶ υἱὸς 

καὶ ἅγιον πνεῦμα, οὐχ ὡς ἕν τι τρισὶν ὀνόμασι κεχλημένον, ἀλλὰ 
ἀληϑῶς τέλεια τὰ ὀνόματα, τέλειαι αἱ ὑποστάσεις" οὐδὲν δὲ παρηλ- 
λαγμένον, πατὴρ δὲ ἀεὶ πατὴρ καὶ 00x ἣν καιρὸς ὅτε οὐχ ἣν ὃ πατὴρ 
πατήρ, τέλειος ὧν ἀξὶ πατὴρ ἐνυπόστατος καὶ υἱὸς ἀεὶ τέλδιος ὧν, 
ἀεὶ ἐνυπόστατος, ἐκ πατρὸς ἐν ἀληϑείᾳ γεγεννημένος ἀνάρχως καὶ 
ἀχρόνως καὶ ἀνεχδιηγήτως, οὐ συνάδελφος ὧν πατρί, οὐκ ἀρξάμενος 

τοῦ εἶναι οὐδὲ διαλείπων ποτέ, ἀεὶ δὲ υἱὸς γνήσιος πατρὶ συνυπάρχων, 
ἐκ πατρὸς ἀχρόνως γεγεννημένος, ἴσος ov, ϑεὸς ἐκ ϑεοῦ, φῶς éx 
φωτός, ϑεὸς ἀληϑινὸς ἐκ ϑεοῦ ἀληϑινοῦ, γεννηϑεὶς οὐ κτισϑείς, ἀλλὰ 
οὐκ αὐτὸς πατὴρ οὐδὲ ὁ πατὴρ αὐτὸς υἱός, εἷς δὲ ϑεὸς πατὴρ καὶ 
υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα. 

4. Ad γὰρ τὸ πνεῦμα σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ, οὐ συνάδελφον πατρὶ 
οὐ γεννητὸν οὐ χκτιστὸν οὐχ ἀδελφὸν υἱοῦ, οὐκ ἔχγονον πατρός, ἐκ 
πατρὸς δὲ ἐκπορευόμενον καὶ τοῦ υἱοῦ λαμβάνον, οὐχ ἀλλότριον 
πατρὸς καὶ υἱοῦ, ἀλλὰ ix τῆς αὐτῆς οὐσίας, [éx] τῆς αὐτῆς ϑεότητος, 

ἐχ πατρὸς xoi υἱοῦ, σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ, ἐνυπόστατον ἀεὶ πνεῦμα ἅγιον, 
πνεῦμα ϑεῖον πνεῦμα δόξης πνεῦμα Χριστοῦ πνεῖμα πατρός, (»τὸ 
γὰρ πνεῦμα τοῦ πατρός, {φησί,) τὸ λαλοῦν ἐν vulv« καί »τὸ πνεῦμά 
μου ἐφέστηχεν ἐν μέσῳ ὑμῶν), τρίτον τῇ ὀνομασίᾳ ἴσον τῇ ϑεότητι, 
οὐχ ἠλλοιωμένον παρὰ πατέρα καὶ υἱόν, σύνδεσμος τῆς τριᾶδος, 
ἐπισφραγὶς τῆς ὁμολογίας. ὁ γὰρ υἱός φησιν »ἐγὼ καὶ ὁ πατήρ, 

ΟΠ vgl. Ancoratus c. 7, 2; 113, 228 — 10ff vgl. Ancoratus c. 7, 7ff; 

I 14, 14ff — 19ff vgl. Ancoratus c. 7, 8; I 14, 19ff — 24 Matth. 10, 20 — 

25 Hagg. 2, 5 — 26ff vgl. Ancoratus c. 7, 1; 118, 17ff — 28 Joh. 10, 30 

U 

ὃ συναλείφη M ovvelıpy U 4 ἀιδιότητος] ἰδιότητος M | re — M 

6 ϑεότης, μία — M 7 δοξολογία οὖσα U | τριὰς ἀριϑμουμένη) τριςαριϑμου- 

μένη Μ S8 ὠνόμασι M 9 δὲ-Ὁ᾽ 14 διαλείπων *] διαλιπὼν MU | nach 

συνυπάρχων wiederholt πατρὶ M 17 εἷς ἢ e£ VM 20 ἔγγονον U 22 [ex] * 

24 nach δόξης wiederholt πνεῦμα ἅγιον M 24f τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦ πατρός 

- M 25 (φησ * 27 ἀλλοιωμένον u. + τί ἀρα M 
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Panarion haer. 62, 3, 4 — 5, 8 (Sabellianer) 393 

(ok dvo) Ev ἐσμεν«" καὶ 00x εἶπεν »εἷς εἰμις, ἀλλὰ τῷ »ἐγώ« καὶ τῷ »0 
πατήρ« σημαίνει ἐνυϊπόστατον τὸν πατέρα καὶ ἐνυπόστατον τὸν υἱόν" D 576 
καί »οἱ δύος εἶπε, καὶ οὐκ εἶπεν »0 sig« xol πάλιν »ἕν ἐσμενς, 

καὶ οὐχ εἶπεν »εἷς εἰμι. οδσαύτως δὲ »ἀπελϑόντες, (qol), βαπτί- 4 
σατε εἰς τὸ Orouc τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύμα- 
τοςς. μέσων δὲ τιϑεμένων τῶν συνδέσμων, τουτέστιν τῆς συλλαβῆς 

τοῦ »xaí«, ἐλέγχει τὸν Σαβέλλιον ματαίως τὴν συναλοιφὴν παρεισφέ- 
porta |’ ὅπου γὰρ »xaí« {τίϑεταιν, σημαίνει ἀληϑῶς πατέρα, ἀληϑῶς ὃ 514 
υἱόν, ἀληϑῶς ἅγιον πνεῦμα᾽ ὁπότε δὲ ὁμόστοιχος ἡ τριὰς καὶ ἐν ἑνὶ 
ὀνόματι τριὰς καλουμένη, ἐλέγχει τὸν "Aostov, ὑπόβασίν τινα δια- 
νοούμενον ἐν τῇ τριάδι ἢ ἀλλοίωσιν ἢ παραλλαγήν. χᾶἂν τε γὰρ ὃ 6 
πατὴρ μείζων παρὰ υἱοῦ δοξάζοντος αὐτὸν ἀπαγγέλλεται, πρεπωδε- 
στάτως τῷ υἱῷ τὴν (ano) δόξαν περιποιεῖται. τίνι γὰρ ἔπρεπε do- 
ξάζει» (τὸν) ἴδιον πατέρα ἀλλὰ τῷ γνησίῳ υἱῷ; ὅταν δὲ πάλιν τὴν 7 

ἰσότητα βούλεται λέγειν, ἵνα μὴ ἐχπέσωσί gue ἧσσόν πῶς περὶ υἱοῦ 

διανοούμενοι, οὕτως φησίν »ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱόν, ὡς τιμᾷ τὸν πα- 
τέρα, οὐχ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ« καί »πάντα τὰ τοῦ πατρός μου ἐμά 
iori«. τί δέ ἐστι »τὰ τοῦ πατρός« ἀλλά" »ϑεὸς ὁ πατήρ, ϑεός εἰμι" 
ζωὴ ὁ σατήρ, ζωή εἰμι" ἀεὶ ὁ πατήρ, ἀεί εἰμι πάντα τὰ τοῦ πατρός 
μου ἐμά ἐστιν-«; | 

5. Ὅρα δέ, ὦ Σαβέλλιε, καὶ κατανόει' διάνοιξον τὰ ὄμματα τῆς ὅ,1 

καρδίας σου καὶ μὴ ἀβλέπτει. συνελϑέτω ἢ dıavoia σου καὶ τῶν ὑπὸ 
σοῦ ἠπατημένων Ἰωάννῃ τῷ ἁγίῳ εἰς τὸν Ἰορδάνην. ἄνοιγε τὰ wra 
σου χαὶ ἄκουε τῆς φωνῆς τοῦ προφήτου λέγοντος »ἐγὼ φωνὴ βοῶν- 
τος ἂν τῇ ἐρήμῳ, ἄχουε τοῦ προδρόμου κυρίου, τοῦ ἀγγέλου χατα- 
ξιωϑέντος ὀνομασϑῆναι, τοῦ ἀπὸ χοιλίας μητρὸς λαβόντος πνεῦμα 

ἅγιον χαὶ σχιρτήσαντος τῇ πρὸς Ἐλισάβετ εἰσόδῳ τῆς Μαρίας" de 3 

ID 

4 Matth. 28, 19 — 111f vgl. Ancoratus c. 17, 4; 125, 33ff — 12 vgl. Joh. 

14, 28 — 14ff vgl. Ancoratus c. 10, 7£; 1 18, 18 ff — 16 vgl. Joh 5, 23£:— 17 vgl. 

Matth. 11, 27 — 24 Jes. 40, 3 — 25 Mal.3,1 — 26 Luk. 1,15 — 27 Luk. 1, 44 

U 

dE 5/0 S vel 2, 3727 τῷ. τῷ 5] τὸ. «τὸ MU 2 Tv <M 

4 (quoi) * 9 1710 —- M | vo)? — M | o6? — M 6 μέσον * | 

avrózouov| ἄρϑρων U | vovtéotuww < U 7 τοῦ + τοῦ χαὶ τοῦ | μα- 

ταίως) ατϑαῖος U | συναλειφὴν M συναλιφὴν U 8 (τίϑεται * 12 δοξώ- 

ζοντος αὐτὸν *] δογματιζόμενος MU — 18 (ἴσην) * 14 {τὸν * 15 πως ἢ 

óc MU 19 ἀεὶ ὁ -- εἰμι <U 91 τὸ ὄμμα U 22 ἀβλέπτης M 27 πρὸς 
Ἐλισάβετ <U | ὃς] ὡς M 
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394 Epiphanius 

ἔγνω ἔτι ἐν χοιλίᾳ ὑπάρχων εἴσοδον τοῦ ἰδίου δεσπότου xai ἐσκίρτα" 
ᾧ ἐδόϑη τὸ μήνυμα τοῦ προκηρύγματος καὶ ἡ ἑτοιμασία τῆς ὁδοῦ D 577 
τοῦ κυρίου" πείσϑητι αὐτῷ, χαὶ οὐ διαπέσοις ἀπὸ τοῦ σκοποῦ τῆς 
ἀληϑείας. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς MODULE λέγῶν πρῶτον μέν, τὸν δεσπό- 4 

τὴν ἑαυτοῦ ἐπιγνούς, ὅτι »ἐγὼ σοῦ χρείαν ἔχω καὶ σὺ ἔρχῃ πρός MEC, — 
xci τοῦ σωτῆρος λέγοντος »ἄφες ἄρτι, ὅπως πληρωϑῇ πᾶσα δικαιο- 

σύνης, καὶ αὐτοῦ βαπτισϑέντος ὑπ᾿ αὐτοῦ, Oc φησι τὸ ϑεῖον εὐαγγέ- > 
λιον, [oci] »ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι ἠνοίχϑησαν οἱ οὐρανοί, 
χαὶ τεϑέαμαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς κατερχόμενον 

xat ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν. καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὗτός ἔστιν ὁ υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ip ὃν ηὐδόκησας. ἄνω ἦν 0 πατήρ, e φιλόνεικε, 6 

ἄνωϑεν ἡ φωνὴ ἤρχετο. εἰ τοίνυν ἄνωϑεν 7] qo, διάκρινόν μοι τὴν 

ML E μένην gu διάνοιαν. τίνι ὃ πατὴρ ἔλεγεν | »οὗτός ἐστιν P 517 

ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐφ᾽ ὃν ηὐδόκησας; καὶ τίς qv οὗτος; διὰ τί 1 
5 δὲ ἐν εἴδει περιστερᾶς χατελήλυϑε, καίτοι ys σῶμα μὴ φορέσαν, τὸ 

πνεῦμα; ὃ γὰρ μονογενὴς μόνος (σῶμα) ἐνεδύσατο καὶ τελείως Evnr- 
ϑροώπησεν ἀπὸ Μαρίας τῆς ἀειπαρϑένου διὰ πνεύματος ἁγίου, οὐχ 8 
ἀπὸ σπέρματος ἀνδρός, ἀλλὰ ἑἕἑαυτῷ ἀναπλασάμενος ὁ -ἀρχιτέχνας 
λόγος σῶμα ἀπὸ Μαρίας καὶ ψυχὴν τὴν ἀνϑρωπείαν καὶ νοῦν καὶ εἴ 
τί ἐστιν ἄνϑρωπος, πάντα τελείως ἀναδεξάμενος xai συνενώσας τῇ 
ἑαυτοῦ ϑεόϊτητι, ovy ὡς ἐν ἀνϑρώπῳ οἰκήσας, (μὴ γένοιτο), αὐτὸς Ö216 
δὲ ὁ ἅγιος Λόγος, ϑεὸς 4όγος ἐνανθρωπήσας. 

θ. Τὸ δὲ πνεῦμα τίνι τῷ λόγῳ ἐν εἴδει περιστερᾶς φαίνεται; &AÀ 6,1 

ὕπως πείσῃ 0€ μὴ βλασφημεῖν, co ἐϑελόσοφε καὶ μηδὲν ὀρϑὸν δια- 

»οοὕμενε, ἵνα μὴ »ομίσῃς τὸ πνεῦμα συναλοιφὴν εἶναι πατρὶ ἢ υἱῷ. 
διὰ τοῦτο, καίπερ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου πνεύματος σῶμα μὴ φορέσαντος, 
ἐν εἴδει περιστερᾶς σχηματίζεται, ὅπως δείξῃ σου καὶ ἐλέγξῃ σου τὴν 
πλάνην, ὅτι ἐνυπόστατόν ἔστι τὸ πνεῦμα xa9^ ἑαυτὸ καὶ ἐνυπόστατος 
ὁ πατὴρ xai ἐνυϊπόστατος ὁ “μονογενής, ἀλλ᾽ οὐ διαιρουμένης τῆς D 578 
ϑεότητος ovre ὑποβεβηκυίας τῆς ἑαυτῆς δόξης. καὶ ὁρᾷς πῶς ἢ τριὰς 3 

τῷ 

2 vgl. Luk. 1, 76 — 5 Matth.3, 14 — 6 Matth. 3, 15 — 8—11 Joh. 1, 32; 

Matth. 3, 16f — 11ff vgl. Ancoratus c. 81, 7; 1102, 6ff — 13 Matth. 3, 17 

U 

ὃ τοῦ M 8 [Ou] ἢ 15. περιστερᾶς + τὸ πνεῦμα U 16 πνεῦμα 

+ ro ἅγιον Ὁ | (σῶμα) * 91 αὐτοῦ M 2206<M | ϑεὸς Aóyoc| 

ϑεὸς U | ἐνανθϑρωπήσας ἢ ἐνηνϑρώπησε MU 24 0g90v — U 84 δια- 

γοούμενος M 25 συναλειφῆ M συναλιφὴν U 26 τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου Ὁ 

27 vor év εἰόδι + xai M 
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Sr 

Z 



Panarion haer. 62, 5, 3 — 1, 2 (Sabellianer) 395 

ἀριϑμεῖται, πατρὸς ἄνωϑεν βοῶντος, υἱοῦ δὲ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομέ- 
rov, πνεύματος δὲ «ἁγίου ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπιφοιτῶντος; λέγε 

δέ ‚not τίς ἐστιν ὃ εἰρηκώς ἰδού, συνήσει ὁ παῖς μου 0 ἀγαπητός. 
ἐφ᾽ ὃν ηὐδόκησαα, ὃν ἡρέτισεν ἡ ψυχή μου" ϑήσομαι τὸ πνεῦμα μου 
ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ κρίσιν τοῖς ἔϑνεσιν ἀπαγγελεῖ" ovx ἐρίσει οὐδὲ κραυ- 
γάσει οὐδὲ ἀκουσϑήσεται ἐν πλατείαις ἡ φωνὴ αὐτοῦ; κάλαμον συν- 
τετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν &x- 

| βάλῃ εἰς νῖχος τὴν χρίσιν« καὶ τὰ ἑξῆς. μὴ δὴ ταῦτα δυνατὰ ἔχειν 

10 

15 

20 

M 

ἔμφασιν τριάδος, ὦ φιλόνεικε; ἀρα περὶ ἑαυτοῦ ὁ «πατὴρ τὰ τοσαῦτα 
ἐν τῷ προφήτῃ διεξῆλϑε; τίς δέ ἐστι περὶ οὐ γέγραπται »εἶπεν 
0 κύριος τῷ κυρίῳ μου, κάϑου ἐκ δεξιῶν uov«; καὶ οὐχ εἶπεν »εἴσελϑιε 

εἰς ἐμές. ἢ πάλιν πῶς λέγει τὸ εὐαγγέλιον »καὶ ἀνῆλϑεν εἰς τὸν 
οὐρανὸν καὶ ἐχάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς καὶ ἔρχεται κρῖναι ζῶντας 
xol νεχρούες; | ἢ πάλιν πῶς οὐχ ἔπεισᾶν σε οἱ δύο ἄνδρες οἱ ἐν 
ἐσϑήσεσι a ‚repnvöres, πρὸς τοὺς μαϑητὰς εἰπόντες Δάνδρες 

Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε, εἰς τὸν οὐρανὸν ἀτενίζοντες; οὗτος ὃ Ἰησοῦς 

ὁ ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναληφϑεὶς οὕτως ἐλεύσεται ὡς αὐτὸν 
εἴδετε ἀναλαμβανόμενονκ; τίνα δὲ ἔβλεπεν ὁ μακάριος Στέφανος, ὅτε 
ἔλεγεν »ἰδού, ὁρῶ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώ- 

που ἑστῶτα éx δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ:« σὺ δέ, ὦ κατὰ πᾶντα ἰδιῶτα, μὴ 

νοῆσας τὴν φωνὴ» τῶν ἁγίων γραφῶν σεαυτὸν μᾶλλον ἐβλαψας χαὶ 
τοὺς σοὶ ὑπακχούσαντας, ἐκπεσὼν τῆς ἁγίας πίστεως τῆς τοῦ ϑεοῦ 
ἀληϑείας. 

Te Ἔφη γὰρ ὡς ἀληϑῶς »ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ἐγώ εἰμι 0 μετὰ 
ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστιν frs|poc«. ὡς ἀληϑῶς γὰρ ovx εἰσὶ 

πολλοὶ ϑεοί, ἀλλὰ εἷς ϑεὸς ὁ πρῶτος καὶ ὁ μετὰ ταῦτα, πατὴρ καὶ 
υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα, οὐ συναλοιφὴ οὖσα ἡ τριὰς οὐδὲ διῃρημένη | 
τῆς ἑαυτῆς ταυτότητος, ἀλλὰ πατὴρ γεννήσας ἀληϑῶς υἱὸν καὶ υἱὸς 
ἀληϑῶς γεννηϑ εὶς ἐκ πατρὸς ἐνυπόστατος ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως xal 

πνεῦμα ἅγιον ἀληϑῶς &x πατρὸς καὶ υἱοῦ, τῆς αὐτῆς ϑεότητος, ἐχ 

3—8 Jes. 42, 1—4; (Matth. 12, 18—20) — 10 ff vgl. Ancoratus c. 17, 6; I 20, 131f 

— 10 Psal. 109, 1 — 12 vgl. Mark. 16, 19 — 15 Act. 1, 11 — 19 Act. 7,56 — 

24 Jes. 44, 6 

U 

1 πατρὸς + δὲ U 8 δὴ -“[Μ | δύναται U | vor ἔχειν 4- μὴ M. 

9 αὐτοῦ U 12 πῶς *] ὡς MU 15 εἰπόντες] τοὺς εἰπόντας M 16 0 — U 

19 ὁρῶ + ἐγὼ U 25 ἐμοῦ] μου U 26 ἀλλ U 27 ovralsıpy M. συνα- 

λιρὴ U | nn <M 28 ἀληϑῶς γεννήσας U 29 xai! — M 

t 

Q 
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396 Epiphanius 

3 > , x - € «c , > , > 0, 
πατρὸς éxzoosvoutvov καὶ τοῦ υἱοῦ λαμβάνον, (ἐνυποστατον) ἀεί, 

= ς - ς x - : » \ , 

»εἷς ϑεὸς ὁ πρῶτος xol ὁ μετὰ ταῦτας. ἄλλης δὲ παλιν ἕνεχα 
2 b P N 3 d ^ - » or 

olxovoulac καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ aderaı ovrog, 
> a P ? c , Qu UE > = N , 2 
ἐπειδὴ πάλαι zxoAAaxtG ὁ χύριος ἡμῶν ]ησοῦς Χριστος πέφηνεν Ev 

, EY , i! A- 

τοῖς προφήταις καὶ κατηγγειλε τὴν ἑαυτοῦ παρουσίαν ἔσεσϑαι, τινὲς 
EY » Ἁ DE A > > = 

δὲ αὐτὸν οὐκ ἐδέξαντο, N00000x@vres ἕτερον ἀντ᾽ αὐτοῦ" καὶ πρὸς 
\ M ὃ , = > , \ ον» - , P] 

μὲν τοὺς δεισιδαίμονας τῶν εἰδώλων xal πολυϑείαν τῷ xoouo εἰσα- 
? C M 2 , UC CN, S v3 , N% 

γηοχοτας, tva un ἐχπλαγέντες Οἱ υἱοὶ Ισραηλ xoi EXTOANEVTES TA 
Ze) x 

εἴδωλα τῶν Αμορραίων xai Χετταίων xoi Χαναναίων xoi Φερεζαίων 
2 D b] 2 

xai Κυαίων καὶ 1 εργεσαίων καὶ ]εβουσαίων καὶ Αρουχαίων καὶ Aoa- 
D c 2 Ἦν , 

γαίων προσχυνησῶσιν, oc καὶ αὑτοῖς προεφητεύετο. προσεχύνησαν 
EY - x \ - -- 4 - ) ’ ^ - 

γὰρ τῷ Βεελφεγὼρ καὶ τῷ Xauoc xoi τῇ Aoraoty καὶ τοῖς MaLov- 
- M 4 N 2: 7 00% καὶ τοῖς Νεασϑὼ καὶ τῷ Βααλζεβὰϑ' xai τοῖς λοιποῖς εἰδώλοις 

- - 3 2 ἐδ c c - 

τῶν ἐϑνῶν. διὸ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ κύριος »iyo εἰμι ὁ πρῶτος xal 
ς N - ) M ) - - , 

0 μετὰ ταῦτας, ἵνα αὑτοὺς ἀποστρέψῃ τῆς | τῶν ἐϑνομύϑοων zxAavyc 
= , D er \ 

τῶν προσκυνούντῶοων τὴν πολυϑείαν. xci ἐπειδὴ ἔμελλον τὴν παρου- 
, >) - - [d - > X os , € - > - - 

σίαν αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ ἀπωϑεῖσϑαι, τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
M * > ς - ς M - € 

ἔφη πρὸς τοὺς Ἰουδαίους »àyo slut ὁ πρῶτος καὶ ὁ μετὰ ταῦτας, ὁ 
> , c = , E 

πρῶτος ἐν σαρχὶ ἐπιδημήσας xal ὁ μετὰ ταῦτα ἐρχόμενος χρῖναι 
- [Y , ^ - - ) 

ζῶντας καὶ νεχροῦς, ἐπὶ τῷ σταυρῷ πεπονϑὼς καὶ ταφεὶς καὶ ἀνα- 
’ , * 5 - - ) - > “ , 

ὅτας, Ev δοξῃ uiv ἐν αὐτῷ τῷ σώματι ἀναληφϑείς, | τῇ αὐτοῦ ϑεο- 
> , NC , ^ , , € S ς S 2 

τητι εἰς δοξαν δὲ ἐενωϑέντι καὶ φαιδρυνϑέντι, UNZETL vxo ἀφῆὴν ἐμ- 
2 , > , i] , Ci 

πίπτοντι vori, μηκέτι ϑανάτου μετέχοντι" »ἀνέστη γὰρ Xouoroc«, ὡς 
c r L M 2 - 2 , € » , 

φησιν ἢ γραφὴ" »9avavoc (yag) αὐτοῦ οὐχέτι XVOLEVELT, φησὶν ὁ &z0- 
a > £392 c = » 

στολος. καὶ ὁρα πῶς ἢ ἀκρίβεια οδηγεῖ τὸν ἄνϑρῶπον, ἵνα μὴ 
x P, - - > - o 

ἐκπέσῃ κατὰ ϑαάτερον τῶν τῆς ἀληϑείας μερῶν, ἵνα, orav μὲν βου- 

9 Jes. 41, 4; 44,0 --- 891 vgl. Deut. 7, 1 — 11ff vgl. Num. 25, 3 I Kón. 

11,6.5 Deut. 12,3 11 Kón. 18, 4 II Kón. 1, 2 — 14 Jes. 41, 4 ; 44, 6 — 23 vgl. 

Luk. 24, 6 — 24 Róm. 6, 9 

U 

1 λαμβάνων M | (ἐνυπόστατον) * 3 τὸν <M 4 ἐπειδὴ πάλαι *] 

πάλιν Eneidy MU | πάλαι Óh.] πάλιν MU | ἐν-ῦ τῇ εἰσηγηοχότας U 

13 βεελζεβὰϑ U 14 αὐτοῖς] αὐτὸ U | vor ἐγώ εἶμι + ἐγώ εἶμι ὃ ὧν U 

195 ὁ -“:[:Μ | αὐτοῖς M 17 ἀποθϑεῖσϑαι M 21 ἐν: — M 91f τῇ αὐτοῦ 

ϑεότητι ἢ τῆς αὐτοῦ ϑεότητος MU 99f ξνωϑέντι .. φαιδρυνϑέντι ... ἐμπίπ- 

τοντι .. μετέχοντι  ἑἕνωϑέντος . . φαιδρυνϑέντος . . . ἐμπίπτοντος ... μετέχον- 

toc MU 99 vor μηχέτι + καὶ U 23 voc Χοιστός + 0 U 24 vor ϑάνα- 

τος d- ó M | {γὰρ * | χυριεύσει U 25 ἀχρίβεια + (τῆς γραφῆς» ἡ * | vor 

ὁδηγεῖ + χυοριεξύει χαὶ U 96 ϑατέρων U 

D 580 
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Panarion haer. 62, 7, 9 — 8, 4 (Sabellianer) 397 

ληϑείη 6 νοῦς πολυϑείαν ἐξεργάσασϑαι, ἀκούσῃ τι »κύριος ὁ ϑεός 
σου κύριος εἷς ἐστιν«" ὅταν δὲ Χριστὸν ἕτερον παρὰ τὸν ἐλϑόντα οἱ 

υἱοὶ Ἰσραὴλ προσδοχήσωσιν, ἀκούσωσιν »ἐγὼ ὃ πρῶτος zc ὁ μετὰ 
ταῦτας καί "ἐγώ eiut τὸ ἄλφα xal τὸ ὠς, τὸ ἄλφα τὸ κάτω βλέπον 
χαὶ τὸ ὦ τὸ ἄνω βλέπον, ἵνα πληρωϑῇ τὸ εἰρημένον »0 καταβὰς 

αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ κυριό- 

TNTOG xol παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένους. καὶ ἵνα ὅταν (vic) νομίσῃ 

διὰ τὸ εἰρηκέναι »ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὃ μετὰ ταῦτα« καί »ἐγώ 

εἰμι τὸ ἄλφα καὶ ἐγώ εἶμι τὸ οἷς καί »κύριος Ó $05 σου κύριος εἷς 
ἐστι« καὶ ὅτι »ἐγώ εἰμι] ὁ ὦν« x, ἵνα μή τις ἀρνήσηται τὸν υἱὸν καὶ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα, διὰ τοῦτό φησιν »0 πατήρ μου μείζων μου ἐστίς 
καί »iva σὲ γινώσκωσι τὸν μόνον ἀληϑινὸν ϑεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν«᾽ οὐχ ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ υἱὸς ἀληϑινὸς ϑεός, ἀλλ᾽ 
εἰς μίαν ἑνότητα ἀγάγῃ τὴν τῆς τριάδος ὀνομασίαν καὶ ἐκκλείσῃ τὴν 
διάνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ πολυϑεΐας εἰς μίαν ϑεότητα. 

8. Eav δὲ νομίσῃ 6 πλανηϑεὶς τὴν διάνοιαν "Agsıos τὸν ἕνα μό- 
νον λέγεσϑαι ἀληϑινὸν ϑεὸν τουτέστι τὸν πατέρα, τὸν δὲ υἱὸν ϑεὸν 
μὲν εἶναι, ovx ἀληϑινὸν δέ, πάλιν ἑτέρως τὸν τοιοῦτον διελέγχει, 
λέγων »ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τὸ ἀληϑινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἀνϑρῶπον 
ἐρχόμενον εἰς τὸν xOGuov«, περὶ δὲ τοῦ πατρὸς ὅτι »φῶς ὁ ϑεόςκ«" 
καὶ οὐχ εἶπε »φῶς ἀληϑινόνς«, ἵνα ἐκ τοῦ  »ϑεὸν ἀληϑινόν« xoi νφῶς 
ἀληϑινόνε τὴν ἴσην ϑεότητα πατρὸς πρὸς υἱὸν | καὶ υἱοῦ πρὸς πα- 
τέρα νοήσωμεν καὶ * ἀπὸ τοῦ τὸν πατέρα φῶς εἶναι καὶ τὸν υἱὸν 
ϑεὸν εἶναι, μὴ ἐπιχεῖσϑαι δὲ ἐνταῦϑα ἀληϑινό». οὐ γὰρ nv χρεία 
εἰπεῖν, μηδεμιᾶς ἀμφιλογίας οὐσής᾿ ἀπὸ γὰρ τοῦ »ϑεόςς χαὶ a j 
μία τελειότης τῆς αὐτῆς γνησιότητος, πατρὸς πρὸς τὸν υἱὸν καὶ υἱοῦ 
πρὸς τὸν πατέρα, σαφῶς ἀπεφάνϑη καὶ διαλέλυταί σου ἡ πᾶσα 

Ἐν 6A ὁ Jes 41,4, 44, 0 — 4 Apok. 1,8 = 5 Eph. 4, 10; 1,21. 
8 Jes. 41, 4; 44, 0 — Apok. 1, 8 — 9 Deut. 6, 4 — 10 Ex. 3, 14 — 111 vgl 

Ancor. 2, 4f; I 7, ?0£f — 11 Joh. i4, 98 .— 12 Joh. 17, 3 — 16ff vgl. Ancoratus 
4, 18; L9, 208: Panarion h. 69, 32 — 19 Joh. 8, 12; 1, 9 — 20 I Joh. 1, 5 

U 

2 χύριος <U | ot <U 5 βλέπων M BAenov U. δ vallis Ur qno 

9 χύριος«--Ὁ 10 x etwa {τὸν πατέρα μόνον εἶναι ἀληϑινὸν ϑεόν, 1) ἀλήϑεια δειχϑῇ) * 

| υἱὸν] Χριστὸν Μ 11 μείζον M 12 nach γινώσχωσι noch einmal + σὲ U 15 vor 

τῶν ἀνθρώπων + ἀπ M 16 Ἄρειος- M 18 εἶναι ἢ ὄντα MU | ἐλέγχει U 

21 xai! < U | tv« ἐχ τοῦ ϑεὸν ἀληϑινὸν <M 23 * (uj nAavnd@uev) * 

98 εἶναι] λέγεσθαι * 94 voraindwov+n()M 25 9208 U 27 σαφῶς] τὸ φῶς M 

Ó 990 

10 

8,1 
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398 | i; Epiphanius 

τῆς πλάνης φρενοβλάβεια. ἔστι γὰρ πατὴρ πατήρ, ἔστιν υἱὸς υἱός, 
ἔστιν ayıov πνεῦμα ἅγιον πνεῦμα, τριὰς οὖσα, μία ‚Heorns pta δοξο-. 

λογία μία χυριότης (ete $506), ᾧ > δόξα, τιμὴ καὶ χράτος πατρὶ ἐν υἱῷ, 

υἱῷ ἐν πατρὶ σὺν ἁγίῳ πνεύματι εἰς αἰῶνας αἰώνων, ἀμήν. 
η' P δὲ 1A M C c EY À P ^» 7. ὋΝ £A 

αὐτὴν δὲ παλιν τὴν αἵρεσιν ὡσπερεὶ Alßvv N uoAovgov ἢ &Aozxa 
^A ^ € -ν ΄- [4 2 à! N 

n Ev TI τῶν ἑρπετῶν τῶν φοβερωτατῶν, οὐ μὴν δὲ δυναμένων διὰ 
[4 P 2 , Y [4 - €: , 

δηγματῶν βλαπτειν ἀποσεισάμενοι καὶ δυγάμδι τῆς αγίας vQuaÓoc 
[4 A! € > > Ἁ 

χαταπεπατήκοτες, ἐπὶ τὰς ξξῆς παλιν προβαίνοντες avrov ἐπιχαλε- 
P) 1 -- € r ’ Ω 

σώμεϑα ἀρωγὸν τῆς ἡμετέρας πενίας τε καὶ βραχύτητος, (0x06) εἰς 
2 EY 2 , , , , , 

τὸ ἀξίως τὰ παρ᾽ ἑχαστῃ Asyousva ve xal γινόμενα x καὶ τὴν τού- 
£ 2 P - 

τῶν ἀντίρρησιν ποιησασϑαι βοηϑηϑώῶμεν. 

Κατὰ ᾿ῶὡριγενιανῶν τῶν πρώτων τῶν καὶ αἰσχρῶν Uy, τῆς δὲ 

ἀκολουϑίας ἐγ. 

1. ᾿ὡριγέγνιοί τινες χαλοῦνται, οὐ πανταχοῦ δὲ τοῦτο τὸ γένος 
ὑπάρχει, χαϑεξῆς δὲ οἶμαι τούτων τῶν αἱρέσεων καὶ αὕτη ἡ δηλου- 
μένη (ἀνεφύη). καλοῦνται δὲ ᾿ριγένιοι, οὐ πάνυ δὲ σαφῶς ἴσμεν 
τίνος Evexa' εἰ ἀπὸ Qgıyevovg τοῦ Adauavriov καλουμένου τοῦ συν- 

τάκτου ἢ | ἄλλου τινὸς (ἔλαχον τὸν εἶναι, ἀγνοῶ. ὅμως τοῦτο τὸ 

ὄνομα κατειλήφαμεν. 
H αἵρεσις | δέ, (ἢ) παρ᾽ αὑτοῖς νομι[σ]τεύεται, ὥσπερ ἀπεικαζο- i 

μένη τῇ τοῦ Exrıpavovs (τοῦ) ἄνω μοι “προδεδηλωμένου € ἐν ταῖς κατὰ 
τοὺς Γνωστιχοὺς αἱρέσεσι. γραφὰς δὲ οὗτοι ἀναγινώσκουσι διαφόρου :G 
καινῆς καὶ παλαιᾶς διαϑήχης. ἀϑετοῦσι Ót γάμον καὶ οὐ παύεται 

ar αὐτῶν" ἡ λαγνεία. τινὲς δὲ ἔφασαν αὐτὴν περὶ Ῥώμην καὶ Agot- 

171 συντάκτου) vgl. Suidas I1 1; 1282,17 Bernhardy 69&v χαὶ Συνταχτιχὸς 

ὠνομάσϑη διὰ τὸ πεποιηκέναι πολλὰ βιβλία u. dazu Hieronymus c. Rufin. I 9; 

Migne 23, 404 A ,pro eruditione qua polles et inclytus συντάχτης in occidente lau- 

daris — 21 vgl haer. 32, 3, 2ff; I 441, 108 > 

U 

2 ἔστιν -- v0 U 3 (εἷς 9600 * | i<U 5 ὥσπερ M 8 πάλιν 

SU) 9 (ὅπως) * 10 ἑχάστης M | * {διηγήσασϑαί ve) * 11 βοη- 

ϑηϑῆναι U | Unterschrift χατὰ Σαβελλιανῶν μβ 7 καὶ EBU 12 Überschrift: 

κατὰ Ὡριγενιανῶν τῶν πρώτων καὶ τῶν (τῶν καὶ Ὁ) αἰσχρῶν uy ἢ καὶ & MU 

14 χαλοῦνται τινὲς U | πανταχοῦ) παντὶ U 16 (ἀνεφύη) * 17 εἰ *] 7; MU 

18 (ἔλαχον τὸ * 90 (ἢ) * | νομι[σ]τεύεται * 91 (τοῦ * | ἄνω μοι] ἀνόμου M 

24f τινὲς — γεγενῆσϑαι < U; wohl vom Rand her an die falsche Stelle 

geratener Satz; hinter χατειλήφαμεν Z. 19 einzuschieben ? 

13 



10 

10 

ς 20 

N 

.Panarion haer. 62, 8, 4 — 63, 2,2 (Sabellianer u. Origenianer I) 399 

- N Ὁ - B - \ 
κὴν γεγενῆσϑαι. μολύνουσι δὲ ἑαυτῶν τὸ σῶμα καὶ τὸν νοῦν καὶ 

^ , , 

τὴν ψυχὴν ἐν ἀσελγείᾳ. οἱ μὲν γάρ εἰσι προσχήματι μοναζοντῶν, αἱ 

4 

δὲ σὺν αὐτοῖς ovoat | προσχήματι μοναξουσῶν. ἐφϑαρμένοι δέ εἰσι P 521 
τοῖς σώμασι, τὴν μὲν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν ἐχτελοῦντες, τῷ δὲ ἔργῳ 

, m - -29 - P 

κεχρημένοι (iva σεμνότερον εἴπω) τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰούδα τοῦ Avvav 
ς \ X 2 c ’ ’ 

καλουμένου. Oc γὰρ ἐχεῖνος τῷ σώματι μὲν τῇ Θαμαρ συνήπτετο 
^ x 

καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ἐξετέλει, εἰς καταβολὴν δὲ σπέρματος κατὰ τὴν. 
ὑπὸ ϑεοῦ δοϑεῖσαν παιδοποιίαν 00x ἐτελεσιούργϑει, ἀλλὰ ἑαυτὸν ἠδίχει, 
ᾧ τρόπῳ (αὐτὸς) τὸ πονηρὸν εἰργάζετο, οὕτω καὶ οὗτοι κέχρηνται 
μὲν ταῖς νομιζομέναις «, τελοῦντες ταύτην τὴν ἀϑέμιτον ἐργασίαν. 
πεφιλοτίμηται γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς οὐχ ἡ ἀγνεία, ἀλλ᾽ ὑποχριτικὴ μὲν 
ἁγνεία τῷ ὀνόματι καλουμένη, φιλοτίμησις δὲ ἕως τοῦ μὴ ἐγκυμονῆ- 
σαι τὴν ὑπὸ τοῦ δοχοῦντος x ἐφϑαρμένην γυναῖκα, ἢ κατὰ τὸ μὴ 
παραστῆσαι τεχνογονίαν ἐν τῷ χόσμῳ ἢ ἵνα μὴ φωραϑῶσιν ὑπὸ 
ἀνϑρώπων, βουλόμενοι Ev τιμὴ εἶναι διὰ τὴν »ομιξομένην παρ᾿ αὖ- 

τοῖς τῆς ἁγνείας ἄσκησιν" ὅμως τοῦτο αὐτῶν ἐστι τὸ ἔργον, ἕτεροι 
δὲ αὐτὸ τοῦτο φιλοτιμοῦνται τὸ μυσαρὸν ἐπιτελεῖν οὐχὶ διὰ yurat- 
κῶν, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις τρόποις, ἰδίαις χερσὶ μολυνόμενοι. καὶ ὡσαύ- 

τῶς μιμοῦνται τὸν προειρημένον υἱὸν τοῦ Ἰούδα, τὴν γῆν ταῖς ἀϑε- 
μίτοις αὐτῶν ἐργασίαις xol μυσαραῖς σταγόσιν ἐπιμολύνοντες καὶ 
ποσὶν ἑαυτῶν τὰς δύσεις ἑαυτῶν ἀνατρίβοντες ἐν τῇ γῇ, ἵνα μὴ 
δῆϑεν ἁρπαγῶσι τὰ αὐτῶν σπέρματα ὑπὸ ἀχαϑάρτων πνευμάτων εἰς 
ὑποδοχὴν ἐγκυμονήσεως δαιμόνων. 

2, Κέχρηνται δέ, ὡς ἔφην, διαφόροις γραφαῖς παλαιᾶς καὶ καινῆς 
διαϑήκης καὶ ἀποχρύφοις τισί, μάλιστα ταῖς λεγομέναις Πράξεσιν 
᾿Ανδρέου χαὶ τῶν ἄλλων. ἤδη δὲ κἀκεῖνοι αὐτοὶ ἐκαυχήσαντο πολ- 
λάκις πεπαρρησιασμένως τοῦτο ἐπιτελεῖν. κατηγοροῦσι δὲ δῆϑεν 

6 vgl. Gen. 38,9 — 21} vgl. haer. 26, 18, 4f; 1293, 1 — 26 über die 

Andreasakten vgl. zu haer. 47, 1, 5; I1 216, 5 

U 

1 αὐτῶν M 3 πεφϑαρμένοι U 9 σεμνώτερον U  Αὐάνου M 

6 συνῆπτο M 4 σπέρματος ἢ παιδοποιίας MU 9 (αὐτὸς) * 10 « etwa: 

(uovaGovocig) * 11 vor ὑποχριτιχὴ 4-2 M 18 ónip M | * etwa (&oxq- 

vov) * | ἐφθαρμένην ἢ ἐφθϑάρϑαι M. πεφϑάρϑαι U | κατὰ] εἰς * 14 7j 

<M 16 αὐτῶν] αὐτὸ M 17 μυσερὸν M | οὐ M 18 ἑτέροις] &À- 

λοις U 19 μιμοῦνται <M 20 μυσεραῖς M 22 δῆϑεν <U | ξαυτῶν U 

28 δαιμόγων <U 26f πολλάχις + oc U 

- 

D 553 
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400 Epiphanius 

τῶν ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ τὰς ἀγαπητὰς λεγομένας συνεισάχτους γυναῖχας 
κεκτημένων, ὡς καὶ αὐτῶν τοῦτο ἐπιτελούντων, χρυφῆ (δὲ) διὰ τὴν 
τῶν ἀνϑρώπων αἰδῶ, ἵνα * Ue τῇ πονηρίᾳ συνάπτωνται, τῷ δὲ 
προσχήματι τῶν ἀνθρώπων ἕνεχα τὸ ὄνομα σεμνύνωνται. διε- 
λέχϑησαν δὲ ἡμῖν καί τινες περί τινῶν προτελευτησάντων καὶ δῆϑεν 
ὡς καὶ αὐτῶν τοῦτο ἐπιτελούντων, ὡς ἀπὸ τῶν βεβιασμένων ox. αὐτῶν 
γυναιχῶν ἀκηκοότες" ἐν οἷς καὶ | ovoua ἐπισχόπου εἰς μέσον ἔφερον, 
ἐν πόλει μιχρᾷ τῆς Παλαιστίνης τὸν τοῦ ἐπισκόπου κλῆρον ἐπὶ xa- 
volg ἔτεσι διοικήσαντος, ἐσχηκότος δὲ τοιαύτας | γυναῖχας ἐξυπηρε- 
τουμένας αὐτῷ, φημὶ δὲ συνεισάκτους" ἀλλὰ καὶ 28 ὁμολογητῶν 

αὐτὸν τὸν τοιοῦτον ὄντα οἴδαμεν. ὅμως τοῖς εἰρηκόσι τοῦτο καὶ 
ἀπὸ τῶν γυναιχῶν ἀκηχοέναι φάσκουσιν οὐ πεπιστεύχαμεν᾽ ἡ γὰρ 
ἀνάγκη τῆς τῶν εἰρηκότων κακοτροπίας ὑπέβαλλεν ἡμῖν ποτὲ μὲν 
πιστεύειν, ποτὲ dE μὴ πιστεύειν ἐπὶ τῇ τοῦ προειρημένου γέροντος 
ἐπισχύπου ἱμετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτὴν χαχοφημίᾳ. ἡ γὰρ αἰτία ἡ εἰς 
αὐτὸν φϑάσασα τοιαύτη τις γέγονεν. ἑάλω τις τοιοῦτος ἐπὶ ἁμαρτίᾳ 
γυναικὸς καὶ c ἠλέγχετο ὑφ᾽ ἡμῶν, ἀπολογίαν ταύτην ἔφερεν, ες 
τῆς συμφϑαρείσης αὐτῷ γυναικός (καίτοι γε ἤδη πεπαλαιωμένης τὸν 
χρόνον καὶ ἐν ἡλικίᾳ γηραλέᾳ ὑπαρχούσης) εἰπάσης αὐτῷ τὴν τῆς 
καχοτροπίας ἐργασίαν, | ὡς χρῆσϑαι μὲν αὐτὸν ἐδίδασκεν, ἔξωϑεν δὲ 
τὰς μυσαρὰς αὐτοῦ ῥοιὰς ἐπὶ γῆς διασκεδάζειν. 

3. Καὶ αὕτη μὲν ἡ τούτων μυσαρά ἐστιν ἐργασία τὸν νοῦν αὖὐ- 

τῶν ἀπατῶσα καὶ ἐκ διαβόλου τετυφλωμένη. ὧν τὰς μαρτυρίας δι 
ὧν πίπτουσιν εἰς μέσον φέρειν οὐκ ἀναγκαῖον ἥγημαι, ἵνα μὴ δόξοω- 
μὲν di ov βουλόμεϑα ἀκχριβολογεῖν sic ἀποτροπίαν τῆς ἀϑεμίτου 
ἐργασίας ἑκάστης αἱρέσεως, εἰς τὸ καχὸν μᾶλλον προτρέπεσϑαι τῶν 
ἀστηρίχτων καὶ χαυνουμένων ἀεὶ τὴν διάνοιαν, τῶν τὸ πονηρὸν Eav- 

1 συνείσαχτοι vgl. haer. 67, 8,38 haer. 78, 11, 1; dazu H. Achelis, Virgines 

subintroduetae. 1902 A. Jülicher, Arch. f. Rel.wiss. VIL 373ff K. Meyer, Sitz. Ber. 

Berl. Akad. 1918 8. 362ff — 9 vgl. haer. 47, 3, 1; II 218, 158 

U 
9 (08) * 8 vor ἀγϑρώπων 4 τελούντων M; lies vielleicht ὁρώντων * | 

* (τῷ ἔργῳ) * | μὲν] uj Μ 4 σεμνύνεσϑαι M ὅ τελευτησάντων U 6 xai av- 

τῶν *, vgl.Z2.9] τινῶν MU | ἀπὸ *, vgl. Ζ. 12] ὑπὸ MU 10 ἐξ ὁμολογητῶν] 

é&ouoloygxótov M 1Π αὐτὸν] τῶν U | τὸ <M 12 φασχόντων M 14 ἐπὶ 

τὴνῦ 15 χαχοφημίαν U 20 avr? * 21 μυσερὰς M | δοιὰς ἢ övas MU 

22 μυσερὰ M 25 ἀποτροπὴν 96 ἐργασίας] ἀσελγείας U | εἰς τὸ χαχὸν 

μᾶλλον < U 
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RER: - € us ? 2 ; 
τοῖς ϑηρᾶσϑαι ὑπὲρ τὴν ἀγαϑότητα ἐπιϑυμούντοων. εἰς ἀλέξησιν 
δὲ μᾶλλον τῆς δεινῆς ταύτης καὶ ἑρπετώδους αἱρέσεως ὀλίγα ἀπὸ 
πολλῶν παραϑήσομαι. 

Πόϑεν εἰλήφατε, ὦ οὗτοι, τὴν τῆς ἀϑεμίτου ἐργασίας ὑμῶν ἐπί- 
νοιαν; πρῶτον μὲν γάρ, ὅτι τὸ πᾶν, τίνι οὐ δῆλον ἔσται ὅτε δαι- 
μόνων ἐστὶν ἡ ὑμετέρα διδασκαλία, ἠπατημένων δὲ τὸν νοῦν καὶ 
ἐφϑαρμένων ἡ ἐπινενοημένη κακομηχανία; εἰ γὰρ ὅλως πονηρὸν τὸ 
κυΐσχειν, οὐκ ἄρα διὰ τὸ τεχνογονεῖν ἀλλὰ διὰ τὸ συνάπτεσϑαι σώ- 
ματι πῶς οὖν ἡττημένοι ἡδονῇ συνάπτεσϑε σώματι; καὶ εἰ οὐ 
πονηρὸν τὸ συναφϑῆναι σώματι, οὐδὲ πονηρὸν τὸ συναφϑέντα τελε- 
σιουργεῖν τὸ γεγενημένον. 2 γὰρ ἀποταξάμενον (δεῖ) ἄνϑρωπον μὴ 
γεωργεῖν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὡς »0 ᾿4βελ ἣν ποιμὴν». προβάτων, Καὶν 
δὲ ἐργαζόμενος τὴν γῆν«. εἰ δὲ γεωργεῖ | τις τὴν γῆν, ὡς 0 Νῶε, ὃς 
»EYEVETO ἀνὴρ γεωργὸς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνας, οὐχ ἐφύτευσεν, 
ar , Nt») 2 2205 ^ SI 2 - - De 
ἵνα BotTovv | un ἑἕνέγχῃ, ἀλλ ξφυτευσε »καὶ ENLEV EX τοῦ καρποῦ QU- 

τοῦ καὶ ἐμεϑύσϑης, ὡς γέγραπται. SD δὲ συγγνώμην τῷ γέροντι 
ἀπονεῖμαι" EÜLQEOTOG γὰρ τῷ Ho ὑπάρχων οὐ διὰ ἀσωτίαν τὴν 
μέϑην ὑπέστη, ἀλλὰ λύπῃ φερόμενος τάχα ἐκεχάρωτο καὶ μὴ φέρων 

ἐξ ἀμφοτέρων διὰ τὸ ἀσϑενὲς καὶ γηραλέον ἀσϑενείᾳ ὑπέπεσεν, οὐχ 
ἵνα | χλευασϑῇ ὑπὸ τοῦ τέχνου. ὁ δὲ καταγελάσας ἑαυτῷ εἴληφε τὴν 
κατάραν, ἵνα κολάζωνται οἱ ἐνσχήπτοντες τοῖς πατράσιν αὐτῶν ὕβριν 
xai οἱ ἐν ἡμῖν διαλογισμοὶ ἐπεγειρόμενοι κατὰ τῆς τοῦ ϑεοῦ γνώσεως 
xal καλῶς τεταγμένης διατάξεως. 

4. Ei γὰρ xai οὐ δεδόξασται ὁ γάμος ὡς ἢ παρϑενία, ὑπὲρ αὐτὸν 
δὲ ὑπάρχει 7) παρϑενία (naoderia δὲ ἀληϑεύουσα ἔνδοξος καὶ ἐνάρετος 
χέχληται, οὐ μεμολυσμένη), καὶ ὁ γάμος δὲ σεμνός, (εἴ ric) εἰς παιδο- 
ποιίαν, οὐχ εἰς αἰσχύνην τὰ ἐκ ϑεοῦ καλῶς κεχτισμένα T ἀπαγορεύει, 
ἀλλ᾽ οὔτε ἄλλως μεταχειρίζεται τῆς τοῦ γάμου κοινωνίας τὴν ἐκ ϑεοῦ 

12 Gen. 4, 2 -- 14 Gen. 9, 20 — 15 Gen. 9, 21 — 20 vgl. Gen. 9, 22 — 

94f vgl. haer. 48, 9, Aff; II 231, 101 

U 5 

1 ἀλέξησιν] ἔλεγχον U 4 ὑμῶν — U 7 πεφϑαρμένων U 9 πῶς οὖν 

— σώματι < M er a, = M 11 γεγενημένον *] γεγεννημένον 

MU | (dei) Corn. ὃς *] ὅτι 14 ἀμπελῶνα + οὐχ ἐφύτευσεν Au- 

πελῶνα Ὁ 10 on i 19 διὰ + (te)? * 20 zoo — U 91 χωλά- 

ζονται M αὐτῶν <U 22 ἡμῖν Ἢ ὑμῖν MU 95 + (uó- 

vov)? * 26 xal ὁ γάμος de osuvóc *] xai ὁ σεμνὸς δὲ γάμος MU | (εἴ τις) * 

97 χεχτημένα M. | + ἀπαγορεύει) lies etwa ue9oóscev.* | ἀλλὰ M = tiv <M 
Epiphanius II. 26 

ey 

6 

9 D585 

4,1 
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τεταγμένην ἀγωγήν. παρϑενία γάρ ἐστιν ἀληϑῶς [ὡς] exeivn D ὑπὸ 

τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ἐπαινουμένη, ὅτι »ἡ παρϑένος καὶ ἡ ἄγαμος 

μεριμνᾷ τὰ τοῦ xvolov, πῶς ἀρέσει τῷ κυρίῳ, ἵνα ἢ ἁγία τῷ σώματι 
^ τῇ ψυχῇ, ἵνα ‚geisn ὅτι οὐδεμίαν αἰτίὰν ἀμπλακημάτων χἂν 
ὑπονοηϑῆναι ἡ μονότης ἐνδέχεται. ἀλλὰ καὶ κα τὸν Apgaauı οἴδαμεν 
παιδοποιοῦντα, φίλον δὲ orta τῷ κυρίῳ, Ἰσαὰκ δὲ xci Ἰακὼβ καὶ 
τοὺς καϑεξῆς" καὶ οὔτε ἑαυτοὺς ἐμόλυναν ἀϑεμίτοις roassoı, παρ- 

απτόμενοι μυσαρῶν καὶ « ovrt ἀντιϑέτως ἔσχον πρὸς τὴν ἐκ ϑεοῦ 
καλῶς τεταγμένην διὰ σεμνοῦ γάμου παιδοποιίαν οὐτε οἱ ἐν αὐτοῖς 

ἀγνείαν TE xal παρϑενίαν ἀσχήσαντες παρέφϑειραν τὸν ἀγῶνα καὶ 
ἑτέρως μετεποιήσαντο, ὡς διὰ κυβείας τὸν ἐνάρετον τῆς ἀϑλήσεως 
τρόπον ὑποδύντες. xol ᾿Πλίας μὲν παντελῶς ἐν πόλεσι τάχιον οὐχ 
εἰσήει οὐδὲ μετὰ γυναιχῶν συνόμιλος ἐγίνετο, ἐν δὲ ἐρημίαις δια- 

: 5 ^ c Dd 2 PS N , ^ , [4 , 

τελῶν υπῆρχε xci Elıooalos xai Ιωαννης xai πᾶντες οἱ vOv μέγαν 

τουτονὶ χαραχτῆρα τῆς τῶν ἀγγέλων μιμήσεως (ἐνδείξα»τες) καλῶς 
χατὰ τὴν εὔαγ γελικὴν διάταξιν τοῦ κυρίου ἑαυτοὺς διὰ βασιλείαν 
οὐρανῶν. εὐνούχισαν. 

Καὶ πολλὰ μὲν οὖν ἔχοντες περὶ τούτων λέγειν | καὶ ἐκ πολλῶν 
συστάσεων τῆς ϑείας γραφῆς τὴν αὐτῶν δυνάμενοι διελέγξαι διάνοιαν 
ὑπὸ | διαβόλου ἐμπαιζομένην, ἀρκούμεϑα τοῖς ὀλίγοις τούτοις᾽ ἐπειδὴ 
γὰρ παντὶ σαφές ἐστιν ὅτι οὐ συνέσεως παρ᾽ αὐτοῖς ἡ ἐργασία οὐδὲ 
ἐκ ϑεοῦ ἡ τοιαύτη γνῶσις, ἀλλὰ (ix) δαιμόνων ἐνεργείας ἡ χλεύη 
καὶ N πτῶσις αὐτῶν τῆς ἀϑεμίτου ἐργασίας γίνετα. καὶ αὐτὴν δὲ 
παρωσάμενοι, ὥσπερ τὴν δεινὴν σκυτάλην τὴν ἔχιδναν καλουμένην, 
οὖσαν μὲν τῷ σώματι βραχεῖαν, τῇ δὲ ἰοβολίᾳ δεινὸν ἀσϑμα ἐμπνέου- 
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σαν καὶ εἰς τοὺς πλησιάζοντας τὴν λύμην ἐμφυσῶσαν, ταύτην συν- 

, DIESEN x Cu » \ 2 x 2 , γ x 
τρίψαντες ἐπὶ τὰς ἑξῆς ἰῶμεν, ϑεὸοὸν agoyor ἐπικαλεσάμενοι εἰς τὴν 

- P € - - 

τῆς πασὴς πραγματείας ἡμῶν ἐν ϑεῷ ἐπαγγελίαν. 

2 I Kor. 7, 34 — 6 vgl. Jak. 2, 28 --- 16 vgl. Matth. 19, 12 2 

1 [os] * 5 μονητης ἢ M | x» etwa (Ev γάμῳ χρὴ σεμνόνητα παραᾶ- 

φυλάττειν" καὶ yàg) * 8 μυσερῶν M. | * etwa {(βορβορωδῶν) Jül. | ἀντίϑε- 

τον M. 12 ónoó)vtsc — U 15 (ἐνδείξαντες) * 19 συστάσεως M | 

δυνάμενοι <U | διελέγχουσαν U 20 ἐμπαιζομένην)] ἐμπνεομένην * 91 γὰρ 

«cU πάντηῦ 99 (Ex t 98 ταὐτηνῦ 27 ἀρρωγὸν U 
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Panarion haer. 63, 4, 1— 64, j^ 5 (Origenianer I u. Origenes) 403 

> , - ^ > , 3 $n ^—- ^ , TST 

Κατὰ ὡριγένους τοῦ xci Adauavriov ud, τῆς δὲ ἀκολουϑίας ξό. 

1. 2oıyevns, ὁ καὶ ᾿Αδαμάντιος ἐπικληϑείς, καϑεξῆς τούτοις ἀκο- 

λουϑεῖ. οὗτος παῖς μὲν ἣν Δεωνίδου τοῦ ἁγίου καὶ μακαρίτου μάρ- 

τυρος, καὶ αὐτὸς δὲ τὰ πλεῖστα διωχϑεὶς ἐν τῇ νέᾳ αὐτοῦ ἡλικίᾳ, 
ἀνὴρ ὧν κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων παιδείαν λόγιος καὶ ἐν ἐχκλησίᾳ 
ἀνατεϑραμμένος, ἐν χρόνοις Δεκίου τοῦ βασιλέως ἐγνωρίζετο ἐπὶ τῆς 
᾿“λεξανδρέων. ἢν γὰρ τῷ γένει μὲν Αἰγύπτιος, ἐν ᾿ΔΑλεξανδρείᾳ δὲ 
ἐσχηκὼς τὴν οἴχησιν καὶ ἀνατροφήν, τάχα δὲ καὶ ἐν ’Adnvaıg φοιτή- 
σὰς ἐν τοῖς παιδευτηρίοις χρόνῳ τινί. πολλὰ δὲ λέγεται πεπονϑέ- 
ναι ὑπὲρ τοῦ ἁγίου λόγου τῆς πίστεως καὶ ὀνόματος Χριστοῦ, τοῦτο 
μὲν ἐν τῇ πόλει πολλάκις συρόμενος, ὀνειδιζόμενος, βασάνοις ἀνηκέ- 
στοις ὑποβαλλόμενος. καὶ γὰρ καὶ καιρῷ ποτε, ὡς λόγος, ξυρήσαντες 
αὐτὸν οἱ ] Ἕλληνες πρὸς τῇ ἀναβάσει τοῦ Σαραπείου καλουμένου 
τεμένους τοῦ αὐτῶν εἰδώλου χαϑίσαντες αὐτὸν προσέταξαν ϑαλλοὺς 
φοινίχων ἐπιδιδόναι τοῖς ἐπὶ τὸ ἀϑεμιτουργεῖν καὶ προσκυνεῖν τῷ 
εἰδώλῳ ἀνιοῦσι᾽ τοιοῦτον γὰρ σχῆμα ἐπέχουσιν οἱ τῶν εἰδώλων αὖ- 
τῶν ἱερεῖς. ὁ δὲ λαβὼν | μεγάλῃ τῇ φωνῇ xci πεπαρρησιασμένῃ τῇ 

διανοίᾳ, οὐ δείσας οὐδὲ διστάσας ἐβόα λέγων »δεῦτε λάβετε οὐ τὸν 
ϑαλλὸν τοῦ εἰδώλου, ἀλλὰ τὸν ϑαλλὸν Χριστοῦ«. xci πολλὰ ἔστιν 
ἃ περὶ αὐτὸν ἀνδραγαϑήματα ἀναφέρουσιν οἱ παλαιοὶ κατὰ παράδοσιν. 

A 

3 über Adaudvrıog vgl. unten zu e. 73,1 — 6f die hier vorliegende Ver- 

schiebung der Lebenszeit des Origenes ist noch bestimmter ausgesprochen de 

mens. ae pond. 18,19; S. 171, 96 Lagarde ἐν δὲ τοῖς χρόνοις Δεχίου Ωριγένης 

ἐγνωρίζετο, ἀπὸ χρόνων Aexiov ἀχμάσας foc Γαλιηνοῦ xai Οὐολουσιανοῦ xal 

ἐπέχεινα — Sf über einen Aufenthalt des Origenes in Athen, der jedoch andern 

Zwecken galt, vgl. Eusebius ἢ. e. VI 12, 2; 8.586,19 Schwartz γενόμενος δὲ 

τηνιχάδε ἐν ᾿Αϑήναις περαίνει μὲν τὰ εἰς τὸν TeGexujA Hieronymus vir. ill. 54 cum 

iam mediae essel. aetatis et propter ecclesias Achavae, quae plurimis heresibus vexa- 

bantur, sub testimonto ecclesiasticae epistulae Athenas per Palaestinam. pergeret 

. U 2-6 frei wiedergegeben bei Georgios Presbyter Byz. Zeitschr. IX 16, 5ff 

91 Georg. mon. Chron. 457, 18 de Boor 

1 Überschrift: zar& Ὡριγένους τοῦ χαὶ (καὶ < Ὁ) ἀδαμαντίου ud ἢ καὶ &6 

MU 9.τοῦτον U ἃ Δεωνίδους Ὁ Bf τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ μαχαρίτου M 

τοῦ μαχαρίτου χαὶ ἁγίου μάρτυρος Ὁ >» τῶν — M 6 vor Δεκίον + de M 

10 vor Χριστοῦ + τοῦ U 12 xai? — U. 18 Σεραπίου U 14 τεμένους — U 

16 ἔχουσιν U 18 οὐ] οὐδὲ M | λέγων hinter δεῦτε M 90 αὐτὸν] τὸν ἄνδρα U 
26* 
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404 Epiphanius. 

9. AIR οὐκ ἔμεινεν αὐτῷ τὰ τοῦ βραβείου εἰς τέλος. διὰ γὰρ 2,1 
τὸ ἐξοχώτατον τῆς λογιότητος αὐτοῦ καὶ τῆς προπαιδείας ἐπὶ πλείστῳ 
φϑόνῳ διεβέβλητο καὶ μᾶλλον τοῦτο παρώξυνε τοὺς κατὰ χαιρὸν 
τότε τὴν ἐξουσιαστικὴν ἀρχὴν διέποντας. καχομηχανίᾳ γὰρ δια- 2 

5 βολικῇ ἐπενόησαν οἱ τῆς xaxiag ἐργάται αἰσχρότητα τῷ ἀνδρὶ ἐμ- 
ποιῆσαι | καὶ τιμωρίαν τοιαύτην ὁρίσαι, εἰς παράχρησιν δὴ τοῦ αὐτοῦ 0230 
σώματος Αἰϑίοπα αὐτῷ παρασχευάσαντες. ὁ δὲ μὴ φέρων τὴν το- 8 
σαύτην τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας ἐπίνοιαν ἔρρηξε φωνήν, τῶν ἀμ- 
φοτέρων προτεϑέντων αὐτῷ πραγμάτων ϑῦσαι μᾶλλον ἑλόμενος. 

10 οὐ μὴν δὲ ἑκουσίᾳ γνώμῃ πάλιν τοῦτο ἐπετέλεσεν, ὡς πολὺς ἄδεται 4 
5: ΔΩ ao , E = , - 

λογος᾽ ἀλλ ἐπειδὴ ὁλῶς καϑωμολογησε τοῦτο πρᾶξαι, βαλοντὲες ἐπὶ 

χεῖρας αὐτοῦ λίβανον εἰς τὴν τοῦ βωμοῦ πυρὰν καϑῆχαν. καὶ οὕτως 5 
τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ τῶν χρινάντων ὁμολογητῶν TE xoi μαρτύρων 
ἀπεβλήϑη τότε καὶ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἐξεώϑης ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 6 

15 δὲ τοῦτο ὑποστὰς xal μὴ δυνάμενος τὴν τῶν ὀνειδιζόντων χλεύην 
φέρειν ἀνεχώρησε καὶ τὴν Παλαιστινῶν, τούτεστι τῆς Ἰουδαίας xat- 

12 vgl. Photius bibl. 118 σύνοδος ἀϑροίζεται ἐπισχύπων xal τινων πρεσβυ- 

τέρων κατὰ ᾿Ωριγένους. 14 δέ, ὡς Ó Πάμφιλός φησιν, ψηφίζεται μεταστῆναι μὲν 

ἀπὸ ᾿ΔἈλεξανδρείας τὸν ᾿Ωριχένην xal μήτε διατρίβειν ἐν αὐτῇ μήτε διδάσχειν, τῆς 

μέντοι τοῦ ποεσβυτερίου τιμῆς οὐδαμῶς ἀποχεκχινῆσϑαι" ἀλλ᾽ ὕ γε Δημήτριος ἅμα 

τισὶν ἐπισκόποις Αἰγυπτίοις xal τῆς ἱερωσύνης ἀπεχήρυξε συνυπογραψάντων zal 

τῇ ἀποφάσει τῶν συμψήφων αὐτῷ γεγενημένων — 141f vgl. die ähnliche Be- 

gründung der Übersiedlung bei Marcion (haer. 42,1, 7; II 94, 188) u. Theodotus 

dem Schuster (haer. 54, 1, 4; II 317, 14ff) — 16 vgl. de mens. ac pond. 18,21; 

S. 171, 2ff Lagarde ἐλθὼν δὲ (sc. nach dem Martyrium in Alexandria unter Decius) 

εἰς Καισάρειαν τὴν Στράτωνος xal διατρίψας εἰς Ἱεροσόλυμα χρόνον ὀλίγον, εἶτα 

ἐλθὼν εἰς Τύρον κτξ. 

M  8- 8. 406,19 Georg. mon. Chron. 457, 20 Η de Boor u. Suidas s. v. ’Roı- 

γένης 111; 1281, 20ff Bernhardy 4 verwertet bei Nemesius de nat. hom. c. 30; 

Migne 40, 1218 

9f ἐπὶ πλεῖστον φϑόνον U 8--ἰ bei Georg. mon. zusammengezogen φϑόνῳ 

δὲ διαβληθεὶς πρὸς τοὺς τῆς ἐξουσίας ἄρχοντας, χαχομηχανίᾳ διαβολικῆς ἐπινοίας 

εἰς αἰσχρότατον ἄνδρα φασὶν ἐπινοηϑῆναι παρὰ τῶν τῆς καχίας ἐργατῶν. Αἰϑίοπα 

γὰρ αὐτῷ παρεσχεύασαν εἰς παράχρησιν τοῦ σώματος αὐτοῦ 4 yàg] de U 

5f ἐμποιῆσαι ἢ ἐπινοῆσαι MU 7 παρασχευάσαντες *] παρασχευάσαι MU: 

71 τοσαύτην <U 8 vc διαβολικῆς ἐνεργείας) βδελυρὰν Georg. ^ 9—11 μᾶλ- 

λον ἑλόμενος — λόγος ἀλλ᾽ « Georg. 10 πάλιν] μᾶλλον" 18 ὁμολογητῶν τε 

xal μαρτύρων < Georg. 14 τότε < Georg. 14—16 τὴν Ἀλεξάνδρειαν δὲ 

καταλιπὼν διὰ τὸν ὄνειδον τὴν Ἰουδαίαν κατέλαβεν Georg. 15 δὲ <M 
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οἰκεῖν γῆν εἵλατο. ἀνελϑὼν γοῦν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὡς τοιοῦ- 
τος ἐξηγητὴς καὶ λόγιος. προετρέπετο ἀπὸ τοῦ ἱερατείου ἐπὶ τῆς 
ἐκκλησίας εἰπεῖν" φασὶ γὰρ αὐτὸν καὶ πρεσβυτερίου κατηξιῶσϑαι τὸ 
πρίν, | πρὶν ἢ τοῦ ϑῦσαι. προτρεπομένων οὖν, ὡς ἔφην, αὐτὸν ἐπὶ 
τῆς ἐχκλησίας εἰπεῖν καὶ πολλὰ καταναγχασάντων τῶν τὸ τηνικαῦτα ἐν 

Ἱεροσολύμοις τὴν ἱερωσύνην τῆς ἁγίας ἐκκλησίας διεπόντων, ἀναστὰς 
ἐπὶ πόδας τὸ ῥητὸν μόνον τὸ τοῦ ψαλμοῦ τοῦ τεσσαρακοστοῦ ἐνάτου 

, X - « ς , - 

ἐπειπών, τὴν πᾶσαν διαστολὴν παρελϑών, Oc λέγει ὁ ψαλμός, »τῷ ! 
δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ ϑεός" ἵνα τί σὺ ἐχδιηγῇ τὰ δικαιώματά μου 
καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαϑήκην μου διὰ στόματός σου«; πτύξας τὸ 
βιβλίον ἐπέδοκε καὶ ἐχάϑισε μετὰ κλαυϑμοῦ καὶ ip τῶν πᾶν- 

TOV ὁμοῦ σὺν αὐτῷ κλαιόντων. 

3. Μετὰ χρόνον ἀπ᾽ ἐντεῦϑεν προτρεπομένων αὐτὸν πολλῶν καὶ 

ἀναγχαζόντων, Αμβροσίῳ | τινὶ συντυχὼν τῶν διαφανῶν ἐν αὐλαῖς βα- 
σιλικαῖς (τινὲς δὲ τοῦτον τὸν ᾿Αμβρόσιον ἔφασαν οἱ μὲν αρκιωνιστήν, 
οἱ δὲ Σαβελλιανόν) χατήχησε γοῦν τὸν αὐτὸν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως &x- 
κλῖναι καὶ ἀναϑεματίσαι καὶ τὴν πίστιν ἀναδέξασϑαι τῆς ἁγίας ϑεοῦ 
ἐχχλησίας᾽ ἣν γὰρ τότε ὁ αὐτὸς ᾿ῶριγένης τῆς ὀρϑῆς καὶ καϑολικῆς 

πίστεως. ο δὲ προειρημένος ᾿Αμβρόσιος ἐπειδὴ ἀπὸ ἄλλης αἱρέσεως 

8 Psal. 49, 16; vgl. Origenes selbst zu dieser Stelle Sel. in psalmos XII 848 Lom- 

matzsch ὅτι ov δεῖ ἁμαρτάνοντα dv διδασχάλου προχαϑέζεσϑαι τάξει --- 15 anders 

Eusebius ἢ. e. VI 18,1; S. 556,9 Schwartz ᾿Αμβρόσιος τὰ τῆς Οὐαλεντίνου φρο- 

γῶν αἱρέσεως πρὸς τῆς ὑπὸ “Φροιγένους πρεσβευομένης ἀληϑείας ἐλεγχϑείς, dagegen 

übereinstimmend (viell. weil aus Epiph. schöpfend) Hieronymus de vir. ill. 56 

Ambrosius primum Marcionites, dein ab Origene correctus; beides verbunden 

- bei Suidas s. v. Qoıyevng II, 1; 1277,20f Bernhardy Aufoóotoc .., ὃς... ἀπέστη τῆς 

Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος αἱρέσεως —- 19 vgl. Eusebius h. e. VI 23, 1; S. 568, 22 1 

Schwartz ἐξ éxsivov δὲ καὶ ᾿Ωριγένει τῶν εἰς τὰς ϑείας γραφὰς ὑπομνημάτων 

ἐγίνετο ἀρχή, Αμβροσίου παρορμῶντος αὐτὸν μυρίαις ὅσαις οὐ προτροπαῖς ταῖς 

διὰ λόγων χαὶ παραχλήσεσιν αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀφϑονωτάταις τῶν ἐπιτηδείων 

χορηγίαις. ταχυγράφοι τε γὰρ αὐτῷ πλείους ἢ ἑπτὰ τὸν ἀριϑμὸν παρῆσαν ὑπα- 

γορεύοντι, χρόνοις τεταγμένοις ἀλλήλους ἀμείβοντες, βιβλιογράφοι τε οὐχ ἥττους 

U 4-12 Georg. mon. (stark verkürzt) 

1 x«i] ergänze wohl (Ev ἐχχλησίᾳ ysvóusvog) * 9f ἐπὶ τῆς ἐχχλησίας εἰ- 

πεῖν Georg. - MU 4 προτρεπόμενοι U | οὖν <U ὅ τηνιχαῦτα U 7 τὸϊ] 

τὸν U 8 εἰπὼν" 1] τῶν — U 18 vor μετὰ - χαὶ U 16 Σαβέλλιον M 

17 ἀναλέξασϑαι U 18f ἦν γὰρ --- πίστεως < U 19 πίστεως Ἢ ἐχκλησίας M 

| ἄλλης] πολλῆς U 

-ι 
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406 Epiphanius 

ὑπῆρχε xci (oim) ἀνὴρ λόγιος xci σπουδαῖος περὶ τὰς [ϑείας] ἀνα- 
γνώσεις τῶν ϑείων γραφῶν, διὰ τὴν ἐν ταῖς ϑείαις βίβλοις βαϑύτητα 
τῶν νοημάτων ἠξίωσε τὸν αὐτὸν ᾿ὡριγένην φράσαι αὐτῷ. ὁ δὲ βου- ἃ  — 
λόμενος εἰς ἐχείνου καϑῆκον καὶ προτροπὴν πάσης γραφῆς oc εἰπεῖν 

5 ἑρμηνεὺς γενέσϑαι [καὶ] ἐξηγήσασϑαι ἐπετήδευσε xci ἐν τῇ Τύρῳ τῆς 
Φοινίκης, ος λόγος ἔχει, εἴκοσι ὀχτὼ ἔτη *, πολιτείᾳ μὲν ὑπερβαλ- 4 
λούσῃ xcl σχολῇ καὶ καμάτῳ *, τοῦ μὲν ᾿Αμβροσίου τὰ πρὸς τροφὰς 
αὐτῷ τε καὶ | τοῖς ὀξυγράφοις [καὶ] τοῖς ὑπηρετοῦσιν αὐτῷ ἐπαρ- 0232 

ἅμα zal κόραις ἐπὶ τὸ χαλλιγραφεῖν ἠσχημέναις᾽ ὧν ἁπάντων τὴν δέουσαν τῶν 

ἐπιτηδείων ἄφϑονον περιουσίαν ó AuBoóotoc παρεστήσατο" ναὶ μὴν καὶ ἐν τῇ περὶ 

τὰ ϑεῖα λόγια ἀσχήσει τε xal σπουδῇ προθυμίαν ἄφατον αὐτῷ συνεισέφερεν, ἣ καὶ 

μάλιστα αὐτὸν προὔτρεπεν ἐπὶ τὴν τῶν ὑπομνημάτων σύνταξιν 

5 vgl. de mens. ac pond. 18, 21; S. 171, 2ff Lagarde ἐλϑὼν δὲ εἰς Καισάρειαν 

τὴν Στράτωνος xal διατρίψας sic Ἱεροσόλυμα χρόνον ὀλίγον, εἶτα 249v sic Τύρον 

ἐπὶ ἔτη χη, ὡς ὁ λόγος ἔχει, τὴν μὲν πολιτείαν ἐνησχεῖτο, τὰς δὲ γραφὰς ἡρμή- 

γευσεν; darnach Suidas s. v. ᾿Δριγένης IL 1; 1279, 14 Bernhardy πᾶσαν δὲ ϑείαν γρα- 

qv ἡομήνευδεν ἐπὶ ἕτη. τὴ (lies wohl χη). — Die 28 Jahre als Zeit, über die sich 

die Auslegungstütigkeit des Origenes erstreckte, enthalten wohl gute. geschicht- 

liche Erinnerung. Denn nach dem Ausbruch der decianischen Verfolgung hat 

Origenes keine Schriften mehr verfaßt; andrerseits unterliegt es keinem Anstand, 

den Johanneskommentar, mit dem er begann, auf etwa 221 anzusetzen. Der Irr- 

tum des Epiph. liegt freilich darin, daß er den Origenes diese ganze Zeit in Tyrus 

zubringen läßt. — Der Tod in Tyrus ist außerdem bezeugt durch Hieronymus vir. 

ill. 54 mortuus est Tyri, in qua urbe et sepultus est u. ev. 84, €, 65 S. 130, 3f Hilberg 

centum et quinquaginta prope anni sunt, ex quo Origenes dormivit Tyri, sowie durch 

eine Überlieferung bei Photius cod. 118 φασὶ ὁὲ αὐτὸν ὕ τε Πάμφιλος μάρτυς καὶ 

ἕτεροι πλεῖστοι, οἵτινε: ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἑωραχότων ᾿Ωριγένην τὰ περὶ τοῦ ἀνδρὸς 

ἠκριβώσαντο διαβοήτῳ μαρτυρίῳ τοῦ βίου ἐξεληλυϑέναι ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς Καισαρείας, 

Δεκίου τὴν κατὰ τῶν Χριστιανῶν ὠμότητα πνέοντος. “οἱ δέ φασιν αὐτὸν ἕως Γάλ- 

λου xal Βολουσιανοῦ διαρχέσαντα καὶ ξξηκοστὸν Evatov ἔτος τῆς ἡλικίας ἄγοντα ἐν 

Τύρῳ xal τελευτῆσαι καὶ ταφῇ παραδοϑῆναι, vgl. Suidas s. v. "Roıyevng 11; 1277,12 

Bernhardy ἔζησε d& ἕως Γάλλου xai Βολουσιανοῦ τουτέστιν ἕως 9 καὶ & ἐτῶν τῆς 

ἡλικίας αὐτοῦ καὶ ἐχοιμήϑη ἐν Τύρῳ ἐν ἡ xal ἐτάφη. Die mittelalterlichen Zeug- 

nisse dafür bei Piper ZKG I 207 ff 

M U  7—8.407,8 Georg. mon. Chron. 456, 2—6 de Boor u. Suidas s. v. ’2eı- 
γένης 1L 1; 1279, 6ff Bernhardy 

1 (oia) * | [ϑείας] * 8 νοημάτων] ῥημάτων M 5 [xci] * | ἐπετήδευον U 

6 « {διέτριβεν * 4 * etwa (προσέχων) * | τροφὴν U 8 [xai] * 



Panarion haer. 64, 3, 2—5 (Origenes) 407 

- , \ Nr - > , \ m 2 , 
χοῦντος, χαρτὴν TE καὶ τὰ ἀλλα τῶν ἀναλώματῶων, καὶ τοῦ ὠριγενους 
px 2 , E \ : \ - 
ἔν τὲ ἀγρυπνίαις καὶ ἐν σχολῇ μεγίστῃ τὸν κάματον τὸν περὶ τῆς 

- , o ^ - 2 - - 

γραφῆς dıavvovroc. οϑεν τὸ πρῶτον | αὐτοῦ ἐπιμελῶς φιλοτιμη- 

ΘΙ Klarer u. richtiger als unsere Stelle, in der der Name Βξαπλᾶ (vgl. 

S. 408, 1f) auf die 6 griechischen Übersetzungen bezogen scheint, sind die ander- 

weitigen Angaben des Epiph. de mens. ac pond. 7, 3; 8.159, 6ff Lagarde τὰς γὰρ 
a [d D \ \ c PY IS .. > , AZN Foxy » - 
ES δρμηνείας χαὶ τὴν Efoatx?v γραφὴν Efoatxoig στοιχείοις xai ρήμασιν αὑτοῖς 
> ! MS M »! , 2 , > (q7 - \ , 
ἐν σελίδι μιᾷ συντεϑειχὼς ἄλλην σελίδα ἀντιπαρεϑετο δι λληνιχῶν μὲν γραμμα- 

ς ..- , , - , CEA - 
των, Ἑβραϊχῶν δὲ λέξεων πρὸς κατάληψιν τῶν μὴ εἰδότων Ἑβροαϊχὰ στοιχεῖα εἰς 

τὸ διὰ τῶν Ἑλληνικῶν εἰδέναι τῶν Ἑβραϊκῶν λογίων τὴν δύναμιν καὶ οὕτω τοῖς 
- - a - E , ς ^. , ' 

γενομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ Ἑξαπλοῖς ἢ Ὀχταπλοῖς τὰς μὲν δύο Ἑβοαϊχὰς σελίδας καὶ 
M «^ - € - >) , 2 4 , > , , 

τὰς εξ τῶν ἑρμηνευτῶν Ex παραλλήλου ἀντιπαραϑεὶς μεγάλην ὠφέλειαν γνώσεως 

ἔδωχε τοῖς φιλοχάλοις 18, 21; 5.111, δ τὰ Ἑξαπλᾷ καὶ τὰς δύο τῶν Efootxóv 
D - , ς - 

σελίδας Kvrızov ἐκ παραλλήλου μιᾶς ἑρμηνείας πρὸς τὴν ἑτέραν συνέϑηχεν, Ἐξαπλᾶ 

τὰς βίβλους ὀνομάσας .... εὑρὼν δὲ τῆς πέμπτης καὶ ἕχτης ἐχδόσεως τὰς βίβλους 

. ταῖς πρὸ αὐτῶν τέσσαρσιν ἀχολούϑως τῇ παραϑέσει συνυφήνας τὴν μίαν πέμπ- 

την ὠνόμασεν, ἐπιγράψας διὰ τοῦ πέμπτου στοιχείου τῆς πέμπτης τὸν ἀριϑμὸν 

xal δηλώσας τὸ ὄνομα" ὡσαύτως δὲ καὶ τῇ μετ᾽ -αΑὐτὴν τὸ ἐπίσημον ἐπιγράψας τὸ 

τῆς ἕχτης ἑρμηνείας ὄνομα ἐδήλωσεν ... Τετραπλᾶ γάρ εἶσι τὰ Ἑλληνιχά, ὅταν 

αἵ τοῦ ᾿Αχίλα xal Συμμάχου xal τῶν ἑβδομήκοντα δίο xal Θεοδοτίωγνος ἕξρμηνεῖαι 
, 5 - s , , - P -, . I “. - 

συντεταγμέναι ὠσι" τῶν τεσσάρων δὲ τούτων σελίδων ταῖς δυσὶ ταῖς Πβραϊχαῖς 
= Cr = > x »* EY SC , ace a C ? 

συναφϑεισών ÉGanAQ χαλεῖται" εὰν δὲ xai ἢ πέμπτη xoi ἢ ἕχτη ἑρμηνεία cvvaq- 

ϑῶσιν ἀχολούϑως τούτοις Ὀχταπλᾶ χαλεῖται .,.. τὰς δίο Ἑβραϊχὰς πρώτας xEı- 
, M , & [4 12. ? , I «a b 4 - 

μένας, μετὰ ταὐτας δὲ πρώτην τὴν τοῦ Αχύλα τεταγμένην, μεϑ' ἣν xai τὴν τοῦ 

Συμμάχου, ἔπειτα τὴν τῶν ἑβδομήχοντα δύο, ut9' ἃς 5j τοῦ Θεοδοτίωνος συντέ- 
ı €-z-— τὰ [A 4 C b ? , ^ - [4 D 

ταχται χαὶ ἑξῆς 5 πέμπτη TE xai Exın ... “δριγένης πυϑόμενος τὴν τῶν EBdoun- 
, 2r > - 5 , ET ? , cr N b) “- a 

κοντα δύο £xÓoow ἀχριβῆ εἰναι μεσηνξταύτην συνξϑηχεν, ὕπως τὰς εντεῦϑεν xa 

ὅ D589 

ἐντεῦϑεν ἑρμηνείας διελέγχῃ; beachte auch Panarion haer. 65, 4, 5ff zu Psal. 109, 8. ὁ 
o, 

ὡς οἱ ἑβδομήκοντα ἡρμήνεισαν" ὡς δὲ οἱ ἄλλοι ἐχδόται, ᾿Αχύλας uiv... Σύμμαχος 

ὁὲ... Θεοδοτίων δὲ... πέμπτη δὲ ἔχδοσις ... 5 δὲ ἕχτη ἔχδοσις ... ἐν δὲ τῷ 

“Ἑβραΐϊχῷ ... (doch beweist diese Stelle nicht sicher, daß Epiph. die Hexapla ge- 

sehen hat; Epiph. kann die Angaben auch aus dem Psalmenkommentar geschópft 

haben) — Damit in der Hauptsache überemstimmend Eusebius h. e. VI 16, 4; 

U Georg. mon. 

1 xai τοῦ] τοῦ δὲ Georg. 2 ἀγρυπνίας + καὶ πολιτείᾳ ὑπερβαλλούσῃ 

Georg. | é»?- Georg. | χάματον hinter διανύοντος Georg. 3 ἐπιμελὲς M 

Sf φιλοτιμησαμένου *] ἐφιλοτιμήσατο MU 
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σαμένου συναγαγεῖν τῶν ἕξ ἑρμηνειῶν, Axvıa Συμμάχου τῶν τε 
ἑβδομήκοντα δύο καὶ Θεοδοτίωνος, πέμπτης τε xol ἕχτης ἐχδόσεος 
(τὰς βίβλους i&édo xsv), μετὰ παραϑέσεως ἑκάστης λέξεως βραϊκῆς 
καὶ αὐτῶν ὁμοῦ τῶν (Eßoaixav) στοιχείων" ἐκ παραλλήλου δὲ ἂν- 
τίχρυς, δευτέρᾳ σελίδι χρώμενος κατὰ σύνϑεσιν βραϊκῆς μὲν τῆς 
λέξεως, δὲ Ῥλληνικῶν δὲ [τῶν] γραμμάτων ἑτέραν πάλιν πεποίηκε σύν- 
ϑεσιν" ὡς εἶναι μὲν ταῦτα καὶ χαλεῖσϑαι E&onAG, ἐπὶ (δὲ) τὰς Ῥλλη- 
νικὰς ἑρμηνείας {(γενέσϑαι) δύο ὁμοῦ παραϑέσεις, Ἑβραϊκῆς φύσει 

(Ἑβραϊχῶν) στοιχείων xoi Ἑβραϊκῆς δι Ἑλληνικῶν στοιχείων 
Ω 2. E - X E AY N 19 rc 1 > = ᾿ 
ὥστε εἶναι τὴν πᾶσαν παλαιὰν διαϑήχην δι βξαπλῶν xalovusvov 

καὶ διὰ τῶν δύο τῶν Ἑβραϊκῶν ῥημάτων. 

S. 554, 13ff Schwartz ταύτας δὲ ἁπάσας (sc. τὰς παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις φερομένας 

πρωτοτύπους αὐτοῖς Εβραίων στοιχείοις γραφᾶς, die vier geläufigen Übersetzungen 

u. die zwei neugefundenen) imi ταὐτὸν συναγαγὼν ... καὶ ἀντιπαραϑεὶς ἀλλήλαις 

μετὰ καὶ αὐτῆς τῆς “Ἑβραίων σημειώσεως, τὰ τῶν λεγομένων ᾿Εξαπλῶν ἡμῖν ἀντί- 

γραφα καταλέλοιπεν, ἰδίως τὴν AxbAov xol Συμμάχου καὶ Θεοδοτίωνος ἔχδοσιν ἅμα 

τῇ τῶν ἑβδομήκοντα ἐν τοῖς Τετρασσοῖς ἐπισχευάσας — Rufin ebenda S. 555, 10ff ?fa 

ut primo omnium Hebraea verba, Hebraeicis litteris poneret, secundo in loco per ordi- 

nem. Graecis lilleris e reyione Hebraea verba, describeret, terliam Aquilae editionem 

subiungeret, quartam Symmachi, quintam septuaginta interpretum .. . sextam Theo- 

dotionis conlocaret. et propter huiuscemodi compositionem exemplaria ipsa nominavit 

“Ἐξαπλᾶ, i. e. sextipliei ordine seripla. in psalterio autem. et aliis nonnullis inter- 

serit aliqua eliam de celeris 4stis editionibus, quas quonam. sine nomine auctorum 

reppererat, sextam et septimam. editionem nominavit Hieronymus in Tit. 3, 9; 

Migne 26, 595 B. Hexapla ... in quibus et ipsa Hebraea yroprüis sunt characteribus 

verba descripta et Graecis literis tramite expressa vicino. Aquila etiam. et Sym- 

machus, LXX quoque et Theodotio suum ordinem tenent. monnulli vero libri et 

maxime hi, qui apud Hebraeos versu composil? sunt, ires alias editiones additas 

habent, quam quintam et sextam. et septimam, translationem vocant; dazu Nestle, 

Zw' Theol. 1895 S. 231ff Mercati in Studi e Testi 5 (1901) S. 47 ff u. Serruys mel. 

d'archéol. et d'hist. t. 22 (1902) 

U 

2 χαὶ (vor Θεοδοτίωνος) <M | χαὶ ἕχτης <M 3 (τὰς βίβλους ἐξέδω- 

xtv) * 4 (Efoaixóv)* 5f “Εβραϊχῆς μὲν τῆς λέξεως, δι’ “Ελληνικῶν δὲ [τῶν] 

γραμμάτων  Ἑβοαϊχῇ (Eßvaixijv U) μὲν τῇ λέξει, “Ελληνιχῷ δὲ τῷ γράμματι 

MU 6f σύνϑεσιν) lies wohl παράϑεσιν 5 7 xai<M | (05* 8 {γενέσϑαι) * 

| vor Ἑβραϊκῆς + τῆς U 9 δι μετὰ M | (Efgeixóv) * | δι’ (EBoai- 

κῶν) --- -Ελληνικῶν στοιχείων) δι’ ᾿ Εβραϊχῶν xai ᾿Ελληνικῶν στοιχείων U 
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G m - n QU N ? 
Ταύτην ὁμοῦ πᾶσαν τὴν πραγματείαν ὁ ἀνὴρ μετὰ καματοῦυ 8 

, e > N 2 > , \ , > - 7 , 

πεφιλοτίμητο᾽ ἀλλὰ οὐκ εἰς τέλος TO κλέος αὑτοῦ ἄσβεστον διηνῦυσε. 
\ 2 ὦ = Ξ Ὁ > - 

συμβέβηκε γὰρ αὐτῷ τὸ τῆς πολυπειρίας εἰς μέγα πτῶμα. ἐξ αὐτοῦ 9 
^ - - , * - , - - b] 

γὰρ τοῦ σχοποῦ, βουλόμενος μηδὲν τῶν ϑείων γραφῶν ξᾶσαι ἀνερ- 
, € * , 

5 μήνευτον, εἰς ἐπαγωγὴν ἑαυτὸν περιέβαλεν ἁμαρτίας xoi ϑανασιμα 
, [4 > 2 

ἐξηγήσατο ῥήματα, ἐξ οὗπερ οἱ Φριγενιασταὶ καλούμενοι, οὐχ οἱ 10 
- \ > \ NN , < 

πρῶτοι οἱ τὴν αἰσχρουργίαν *' οὐ yoQ ἔχω περὶ ἐκείνων λέγειν, ὡς 
” = [4 - ) - Q2) d , - 

καὶ ἤδη προεῖπον, εἰ ἐκ tovtov τοῦ Φριγένους, τοῦ καὶ Adauav|tiov, P527 
, x > Ἁ B! , > x , 4 > \ 

ἐσχήκασι τὴν ἀρχὴν ἢ ἕτερον τινὰ ἀρχηγὸν ἐσχήχασιν, (xoi auto») 
> ’ s D - 2 , 

10 Q2oryévgv λεγόμενον. φασὶ δὲ xol τοῦτον τὸν ριγένην ἐπινενοηκχέ- 11 
c x x , hl 3 Ἁ - 

ναι (rt) ἑαυτῷ κατὰ τὸ σωματιον. οἱ μὲν (yag) λέγουσιν αὑτὸν νεῦρον 
2 M c - 29 πεν ΓΞ U - ἀποτετμηχέναι διὰ τὸ μὴ ἡδονῇ ὀχλεῖσϑαι μηδὲ ἐν ταῖς κινήσεσι ταῖς 

- , ^ Ἄς ^ > 

σωματικαῖς φλέγεσϑαί TE xol πυρπολεῖσϑαι. ἄλλοι δὲ οὐχί φασιν, 12 
32 ΡῚ , , EN Ὡς 4 2 -ν 

ἀλλ ἐπενοησέ τε φαρμακον ἐπιϑεῖναι τοῖς μορίοις καὶ ἀποξηρᾶναι. 
cr \ SP > DENEN > N - c [4 \ ’ 

15 ἕτεροι δὲ xal ἀλλα εἰς αὑτον ἀναφέρειν τολμῶσιν, ὡς οτι xai βοτα- 
τ M P 1 c 

vnv τινὰ ηὗρεν ἰατριχὴν μνήμης Evexa. xoi τὰ uiv ὑπέρογκα περὶ 13 
2 - , 2 , C 3 t gon ὧν 

αὐτοῦ λεγόμενα οὐ πάνυ πεπιστεύχαμεν, ὁμῶς τὰ λεγόμενα ἐξειπεῖν D590 
> 

οὐ παρελίπομεν. 
ς > - - - a L2 

4. 'H δὲ ἐξ αὐτοῦ φῦσα αἵρεσις πρῶτον μὲν ἐν τῇ τῶν Αἰγυπτίων 4,1 
€ , Ἁ -Φφ- EY ) > a 2d , Ly 

20 χώρα ὑπάρχουσα, τὰ νῦν δὲ παρ αὑτοῖς τοῖς ἐξοχωτάτοις καὶ δο- 
36 ^on βίον à οί X τοῖς φύσει Ὁ 231 xovot | vor μονήρη βίον ἀναδεδέχϑαι ζευρίσχεταιδ, παρὰ τοῖς φύσει 

10ff vgl. Eusebius h. e. VI 8, 1ff; S. 524, 14ff Schwartz, auch Hieronymus ep. 

84, 8, 1; 8. 180, 21 Hilberg voluptates in tantum. fugit, ut xelo dei, sed non secun- 

dum. scientiam. ferro truncaret genitalia, — 191f vgl. Panarion haer. 67, 1, 6 u. 2, 8 

M U  1—6 Georg. mon. Chron. 456, 6—8. 15—90 de Boor u. Suidas s. v. '29:- 

γένης 1I 1; 1280, 14ff Bernhardy 10—16 ebenda 457, 14—18 de Boor 

1f frei bei Georg. xai πᾶσαν τὴν χαλουμένην τῶν ἑξαπλῶν πραγματείαν 

xci τῶν λοιπῶν ὁ ἀνὴρ μετὰ χαμάτου πεφιλοτίμητο 2 πεφιλοτίμηται M. | ἀλλ΄ M 

| ̓ ἄσβεστον αὐτοῦ τὸ χλέος Georg. | διέμεινε Georg. 3 εἰς μέγα πτῶμα] δρα- 

στήριον πτῶμα ἐξαίσιον Georg. 8:1 ἐξ αὐτοῦ γὰρ τοῦ σχοποῦ < Georg. 4 fov- 

λόμενος + γὰρ Georg. ἐᾶσαι hinter μηδὲν Georg. 4 * ebwa (ἐπιτελοῦντες, 

τὰς προφάσεις ἔλαβονν * 8 τούτου < U IXzor αὐτὸ Is) 

(yàg) * | λέγουσιν αὐτὸν] ὅτι Georg. | αὐτὸν — U 19 παρενοχλεῖσϑαι 

Georg. 12—14 μηδὲ ἐν ταῖς --- Enerönoe τι] οἱ δὲ Georg. 13 πυρβολεῖσϑαι Ὁ 

- | φησν MU 15 ἄλλοι δὲ ἄλλα Georg. | ἀγαφέρειν τολμῶσιν] ἀναφέρουσιν 

Georg. 16 εὕρηχεν U | μνήμης ἕνεχα — um sein Gedächtnis xw stürken 

ὑπέρογγα M 19 φίσασα M | ἐν οὖν M 20 δὲ hinter παρ᾽ αὐτοῖς M 

91 (εὑρίσχεται) * | παρὰ τοῖς] παρ᾽ αὐτοῖς M | 



410 Epiphanius 

, 2 - P EY a > , 

χατὰ τὰς ἐρημίας ἀναχωροῦσί τε xol τὴν ἀχτημοσύγνην ἑλομένοις" 
M ‘N EY © \ - - - , € s M 

- δεινῃ Ó8 xai avın xol πασῶν ΤῸ παλαιῶν μοχϑηροτεέρα, ἡ καὶ GUP 

10 

M 

ἐκείνοις và ὅμοια φρονοῦσα. κἂν τε. γὰρ αἰσχρότητα ἐπιτελεῖν οὐ 
παρασχευάζῃ τοὺς αὐτῇ τος ἀλλ᾽ οὖν γε δεινοτέραν 

αἰσχρότητος T δεινὴν ὑπόνοιαν εἰς αὐτὸ τὸ ϑεῖον ἐνσκήπτει. ἐχ τού- 
rov γὰρ καὶ Apsıos τὰς προφάσεις eee xai οἱ χαϑεξῆς ᾿Ανόμοιοί 
τε xai οἱ ἄλλοι. 

Φάσχει γὰρ οὗτος, τολμήσας δῆϑεν περὶ τῶν ἀρχῶν λέγειν, πρῶ- 
τον μὲν ὁτι ὁ υἱὸς ὁ μονογενὴς ὁρᾶν τὸν πατέρα οὐ δύναται, ἀλλ 
οὔτε τὸ πνεῦμα τὸν υἱὸν δύναται ϑεάσασϑαι, οὔτε μὴν ἄγγελοι τὸ 
πνεῦμα οὔτε οἱ ἄνϑρωποι τοὺς ἀγγέλους. καὶ αὕτη πρώτη αὐτοῦ 
πτῶσις. ἐκ γὰρ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς οὐ ϑέλει εἶναι τὸν υἷόν, 
ἀλλὰ παντάπασιν ἀλλότριον πατρὸς τοῦτον εἰσηγεῖται, κτιστόν TE 
«ua. βούλεται Óà Oc κατὰ χάριν τὸ υἱὸν αὐτὸν καλεῖσϑαι λέγειν. 

9 vgl. haer. 76, 3,5 u. ep. ad Joh. episc. Hieros. = Hieronymus ep. 51, 3, 3 

S. 400, 9 Hilberg Arr?? patrem et aliarum hereseon radicem et parentem. laudare 

non debetis — 8ff vgl. Origenes περὲ ἀρχῶν 11, 8; S. 25, 16ff Koetschau; dazu Epi- 

phanius Ancoratus 63, 2ff; I 75, 28 Η u. ep. ad Joh. episc. Hieros. — Hieronymus ep. 

51,4, 2; S. 401, δ ff. sicut. emim incongruum est dicere, quod y.ossit filvus videre 

patrem, sic 4nconsequens est opinari, quod spiritus sanctus possit videre filium; 

wiederholt von Hieronymus c. Joh. Hieros. 7; Migne 23, 360B Justinian ep. ad 

Mennam; Mansi IX 489 C προστέϑειται δὲ καὶ τοῦτο τῇ ξαυτοῦ ἀσεβείᾳ εἰπὼν μηδὲ 

τὸν υἱὸν δύνασϑαι τὸν πατέρα ἰδεῖν μηδὲ τὸ ἅγιον πνεῦμα τὸν υἱόν; aus Epiph. schöpft 

Georgius Presb. Byz. Zeitschr. IX 10, 188 — 12ff vgl. Justinian ep. ad Mennam; 

Mansi IX 489 € ὅτι ὁ υἱὸς xal τὸ ἅγιον πνεῦμα ztiouaté εἰσιν ebenda 528 A ὅτι μετὰ 

τοῦ υἱοῦ xci τὸ ἅγιον πνεῦμα χτίσμα εἰπὼν συνηρίϑμησε toic ἔλλοις κτίσμασιν» 

U ὅ-- 8.411, 2 Georg. mon. Chron. 456, 20—451, 6 de Boor 

1 vor χατὰ + xoi M 9 δὲ] € U | ἡ xal] εἰ xai M 3 re «-U 

4 παρασχευάζει U | δεινοτέραν) δι U ὅ T δεινὴν) lies wohl χαχὴν * | ἐξ ac- 

τοῦ Georg. 6 vor Ἄρειος + 6 | προφάσεις] ἀφορμὰς Georg. | ἑξῆς M 

6f ἀνόμοιοί τε + ἀνόσιοι Georg. 7 οἱ « ὕ οἱ λοιποὶ πάντες Georg. 8. δῆ- 

ϑεν < Georg. | περὶ τῶν ἀρχῶν *] κατὰ τὴν ἀρχὴν MU Georg. | λέγειν < Georg. 

Sf πρῶτον μὲν < Georg. 9 ὁ μονογενὴς υἱὸς Georg. |  4&à24' « Georg. 

10 τὸ πνεῦμα + τὸ ἅγιον Georg. μὴν < Georg. | ot ἄγγελοι Georg. 117 xoi 

αὕτη --- πτῶσις < Georg. 12 vor πτῶσις 4- ; U 19 οὐ ϑέλει --- ἀλλότριον 

πατρὸ — U 18 ἀλλὰ παντάπασιν --- χαλεῖσϑαι λέγειν] ἀλλὰ κτίσμα καὶ χατὰ 

χάριν υἱὸν λέγεσθαι Georg. 14 ὡς « M | τὸ] τὸν U 



Panarion haer. 64, 4, 1—6 (Origenes) 411 

* » > - , ^ M ^ 2 : 

εἰσὶ δὲ xal ἄλλαι αὐτοῦ πτώσεις μείζους. τὴν ψυχὴν yoQ την ἀνϑροω- 
.. , > E x , » 

πείαν λέγει zmgoUzaGQystv, ἀγγέλους δὲ ταῦτας εἶναι xai δυνάμεις avo, 
« Y 2 , * , ) 

ἐν ἁμαρτίαις δὲ ἀμπλαχησάσας xoi τούτου ἕνεκεν εἰς τιμωρίαν Eic 
- Ἁ - * > \ - , 

τοῦτο τὸ σῶμα κατακεκλεισμένας. πέμπεσϑαι δὲ ἀπὸ 9:00 (xaro) 
\ , o 2 ^ , , c N ὃ , 

πρὸς τιμωρίαν, ὁπῶς ἐνταῦϑα πρώτην χρίσιν ὑποδέξωνται. ÖLONEO, 
- ^ x 2 

φησί, καὶ δέμας κέχληται τὸ σῶμα, διὰ τὸ δεδέσϑαι τὴν ψυχὴν Ev 

4 {Ὁ vgl. ep. ad Joh. episc. Hieros. = Hieronymus ep. 51, 4, 3ff; S. 401, 7ff Hil- 

berg lud quoque quis Origene dicente patiatur, quod animae angeli fuerint in 

caelis et postquam. peccaverint in supernis deiectas esse in istum mundum et quase 

in tumulos et sepulchra sie in eorpora ista relegatas poenas antiquorum luere pec- 

catorum. et corpora credentium. non templa, Christi esse, sed carceres damnatorum ? 

exin veritatem. historiae allegoriae depravans mendacio infinita verba, multiplicat et 

simplices quosque varia persuasione subplantans mune adserit animas. quxta, Grae- 

cam ἐτυμολογίαν ideirco vocatas, quia, de caelestibus ad inferiora vendentes calorem 

pristinum amiserint, nunc corpus hoc ob 4d 4uxia Graecos δέμας 9.06. vinculum 

séve duxia aliam proprietatem cadaver dici quia animae de caelo ruerint; a plerisque 

autem. secundum. variam. Graeci sermonis supellectilem. corpus σῆμα, hoc est me- 

moriam interpretari, eo quod ita animam, in se clausam habeat, quomodo sepulchra et 

tumuli eadavera mortuorum (darnach Hieronymus c. Joh. Hieros. 7; Migne 23, 3600 B^; 

dazu Justinian ep. ad Mennam; Mansi IX 492D 512 BC 513 BC 530E 536 DE ὅϑεν 

ὁ Πλάτων δέμας τὸ σῶμα καὶ σῆμα ἐχάλεσεν. ὡς οἱονεὶ τῆς ψυχῆς ἐν τούτῳ δεδεμέ- 

γῆς xal τεϑαμμένης — Origenes de princ. II ὃ, 8; S. 157, 14ff Koetschau requiren- 

dum. est, ne forte et nomen animae, quod graece dicitur wvyn, a refrigiscendo de 

statu diviniore ac meliore dictum. sit et translátum inde, quod ex calore llo naturali 

e! divino refrixisse videatur. et ideo im hoc quo mune est οἱ statu et vocabulo sıla 

sit; auch Theophilus ep. pasch. von 401 — Hieronymus ep. 96, 15, 1; S. 174, 9f Hil- 

berg de caelorum mansionibus animae ad inferiora delapsae ebenda 18/1; S. 118,1 

negans subsistere corpora, nisi prius antmae in cae'o peccaverint et inde prae- 

cipitatae quasi quibusdam ergastulis corporum vinclae fuerint ep. pasch. von 

402 = Hieronymus ep. 98, 10, 1; S. 194, 6 Hilberg ebenda 15, 1; S. 199, 15 an?- 

mam, hominis . .. sie vocatam ... ex eo quod quae prius mens et sensus erat 

frigus neglegentiae et énfidelitatis adsumpserit .ep. pasch. von 404 — Hieronymus 

ep. 100, 12, 1ff; 5.295, 6 

U Georg. mon. Chron. (bis Z. 2 mooöngeysır) 

1 εἰσὶ δὲ — μείζους « Georg. | εἰσὶ δὲ — M lf τὴν δὲ ἀνθρωπίνην 

ψυχὴν Georg. 2 προῦὐπάρχειν + χτὲ τῶν βλασφημιῶν αὐτοῦ Georg. | ταὐταε] 

rovtovc M 3 ἀναπλαχήσα: M A πεπέμφϑαι U | (κάτω). " 5 πρὸς] εἰς Ὁ 

6 δεδέσθαι] δέχεσϑαι M 

“- - 

6 



10 

419 Epiphanius 

τῷ σώματι" τὴν πάλαι EAAQvov μυϑώδη ὑπόνοιαν φανταζόμενος. εἰς 
ταῦτα de καὶ (ἄλλους) μύϑους ἐχτίϑεται. ψυχὴν yao qot διὰ τοῦτο xa- 
λοῦμεν, διὰ τὸ ἄνωϑεν ἐψύχϑαι. | μαρτυρίας δὲ χατὰ τὸν ἴδιον γοῦν 

ἐπιπλάσσεται ἀπὸ τῶν ϑείων γραφῶν, οὐχ οὕτως ἐχούσας οὐδὲ ov- 
voc ἐκδεδομένας. τὸ γὰρ εἰπεῖν, φησί, τὸν προφήτην »πρὶν ἢ τα- 
πεινωϑῆναί us ἐγὼ ἐπλημμέλησας, [ἐξ] αὑτῆς, φησί, τῆς ψυχῆς 0 
λόγος, ος ἄνω ἐν οὐρανῷ πλὴμ μελησάσης, ziv 7] ἐν TO σώματι 

τεταπεινῶσθϑαι" καὶ τὸ εἰπεῖν »ἐπίστρεψον 7) ψυχή μου εἰς τὴν ἀνά- 

παυσίν σους, ὡς τοῦ ἀνδραγαϑήσαντος ἐνταῦϑα ἐν ἀγαϑοεργίᾳ, ἐπι- 
στρέφοντος εἰς τὴν ἄνω ἀνάπαυσιν διὰ τὴν αὐτοῦ τῆς ἐργασίας δι- 
χκαιοπραγίαν. καὶ πολλὰ ἔστιν ἄλλα τοιαῦτα λέγειν. τὸ κατ᾽ εἴχόνα 
δέ φησιν ἀπολωλεκέναι τὸν Adau. ἐντεῦϑεν φησὶ καὶ τοὺς χιτῶνας 
τοὺς δερματίνους ἐπισημάνασϑαι τὴν γραφήν" ὅτι, φησίν, (τὸ) »ἐποίη- 
σεν αὐτοῖς χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς«ς τὸ σῶμα, φησίν, 
ἐστί. καὶ πολλή τίς ἐστι παρ᾽ αὐτῷ ἡ ἀδομένη χλεύη. τὴν δὲ τῶν 
νεχρῶν ἀνάστασιν ἐλλιπῆ ποιεῖται, πῆ μὲν λόγῳ συνιστῶν ταύτην, 

3ff vgl. ep. δὰ Joh. episc. Hieros. = Hieronymus ep. 51, 4, 7; S. 402, 1601 Hil- 

berg quamquam. istiusmodi nugas et deliramenta soleat 4lle scripturarum inter- 

pretatione perversa, et aliud. significante quam. verum est adfirmare dicens: »prvus- 

quam a malitia. humiliarer, ego deliqui«ct illud »revertere anima mea in requiem 

tuam« mec non et illud »edue de carcere animam meam« et in alio loco »confitebor 

domino in regione virorum«; darnach Hieronymus c. Joh. Hieros. (; Migne 23, 360 B 

vgl. Justinian ep. ad Mennam' Mansi IX 529 E — 5 Psal. 118, 67 — 8 Psal. 114, 7 

— 11 vgl. ep. ad Joh. episc. Hieros, — 

inter multa, enim ma!a, etiam. illud ausus est dicere perdidisse imaginem dei Adam, 

cum hoc in mullo penitus loco serijtura significet; auch Panarion h. 70,9, 4 — 

12 vgl. unten c. 683, 5ff; dazu Ancoratus c. 62, 1f; I 14, bff u. ep. ad Joh. episc. 

Hieros. — Hieronymus ep. 51, 5, 2; 8. 408, 11 ff Hilberg praetereo frivolam ews ex- 

positionem. super tunjcis pelliciis, quanto conatu quantisque egerit argumentis, ut 

tunicas pellicias humana esse corpora crederemus. qui inter multa, adt: »numquad 

coriarius aut scortiarius erat deus ut conficeret pelles animalium, et consueret ex eis 

tunicas pellicias Adam et Evae? manifestum est ergo, inquit, quod de corporibus nostris 

loquatur«. (darnach Hieronymus c. Joh. Hieros. 7; Migne 23, 360 BC) — 13 Gen. 3, 21 

— 15 vgl. Ancoratus c. 87, 2; 1107, 19ff u. ep. ad Joh. episc. Hieros. — Hieronymus 

ep. 51, 5, 4; S. 404, 2ff Hilberg quis. autem patienter ferat. Origenem lubricis argu- 

U 

2 (ἄλλους) * ἃ πεψύχϑαι U 4 ἐπιπλάττεται 5 0 [26] * 7 nimu- 

μελησάσης *] ἐπλημμέλησε MU 13 (0) 18:1 φησὶν hinter αὐτοῖς U 

155; «— M | δὲ] τε Ü 16 παριστῶν U 



Panarion haer. 64, 4, 6—5, 4 (Origenes) 415 

πῆ δὲ ἐξαρνούμενος τελειότατα, ἄλλοτε Ób καὶ μέρος ἐξ αὐτῆς avi- 
στασϑαι (λέγων). ἀλληγορεῖ δὲ λοιπὸν ὅσαπερ δύναται, τὸν TE 
παράδεισον τά τε τούτου ὕδατα καὶ τὰ ἐπάνω τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ 
ὕδωρ τὸ ὑποχάτω τῆς γῆς. ταῦτα δὲ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια φλυαρῶν 

2 » \ x , * - * A^ 

οὐ | διαλείπει. ndn δὲ xoi ἐν ἄλλοις τισὶ τόποις τὰ τοιαῦτα περὶ 

αὐτοῦ μνησϑέντες διεξεληλύϑαμεν. 
9. Οὐδὲν δὲ xoi νῦν λυπήσει αὐϑις ἐν τῇ xav αὐτὸν αἱρέσει 

περὶ τῆς αὑτῆς αἰτίας TE καὶ ὑποϑέσεως διηγήσασϑαι καὶ ἐξ αὐτῶν 
τῶν Un αὐτοῦ ὑποβαλλομένων τὴν ἀνατροπὴν ποιήσασϑαι. πολλὴ 

x € , o , P 10 γὰρ ἢ τούτου εἰς ὕστερον γενομένη ἀτοπία καὶ ἐπιτήδευσις παρα- 

15 

πεποιημένης ἐννοίας xoi ἔξω βεβηκυίας τῆς ἀληϑείας. ἔδοξε γὰρ 
χατὰ αἱρέσεων πασῶν τῶν πρὸ αὐτοῦ λέγειν καὶ ἀνατρέπειν ἑχάστην, 
ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸς αἵρεσιν οὐ τὴν τυχοῦσαν ταύτην τῷ βίῳ ἐξή- 
usos. χαὶ πρῶτον | uiv οὖν τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥηϑέντα εἰς ἔλεγχον 

τῆς αὐτοῦ παραπεποιημένης ἐπιπλάστου ἐννοίας παραϑήσομαι, ἔπειτα 
δὲ xai τὰ xav αὐτοῦ ῥηϑησόμενα παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος ὑπο- 

mentationibus resurrectionem carnis hutus negantem, sicut declarat mamifestissime 

in volumine explanationum primi psalmi et in aliis multis locis (darnach Hieronymus 

e. Joh. Hieros. 7; Migne 23, 360 C) — Theophilus ep. pasch. von 401 — Hieronymus 

ep. 96, 13, 1; S. 172, 88 Hilberg nam inter cetera etam. resurrectionem. a mortuis, 

quae spes salutis nostrae est, Τέω corrumqit et violat, ut audeat dicere eorpora nostra 

rursum, corruptioni et morti subiacentia suscitari ebenda 15, 1; S. 174, S Hilberg 

2 vgl. Ancoratus c. 54, 21f; 1 03, 10 u. ep. ad Joh. episc. Hieros. — Hiero- 

nymus ep. 51, 5, 1; S. 404, 5ff Hilberg aut quis audiat in tertio caelo donantem 

nobis Origenem paradisum et sllum quem scriptura, commemorat, de terra ad cae- 

lestia transferentem el omnes arbores, quae scribuntur in Genesi allegorice intelli- 

geniem, scilicet quod arbores angelicae fortitudénes sint? ebenda 7; S. 405, 121f 

il’as vero praestigias quis non statim, abiciat atque contemnat dicente Origene de 

aquis, quae super firmamentum. sunt, non esse aquas, sed fortitudines quasdam 

angelicae potestatis et rursum aquas, quae super terram. sunt, hoc est sub firma- 

mento, esse virtutes contrarias 4. e. daemones (darnach Hieronymus c. Joh. Hieros. 7; 

Migne 23,360 C) — 5 vgl. Ancoratus c. 54, 2ff c. 02, 1ff c. 87, 2#; 163, 101 

74,5ff. 107, 101 

U 

1 ἐξ αὐτῶν Ὁ. 2 (λέγων) *.| ἅπερ M 7 xar αὐτὴν U 8 αὖ- 

τῆς ἢ αὐτοῦ MU | αἰτίας τε] περιπετείας Ὁ | αὐτῶν ἢ αὐτοῦ MU 11 fe- 

PAnzviag M 19 λέγειν vor τῶν πρὸ αὐτοῦ U 18 ἐξέμεσε 14 oov <M 

16 x«oà < U 

11 

19 

4 D592 
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414 Epiphanius | 

δείξω. καὶ ἔστι τάδε, ὅσαπερ ἐν τῷ πρώτῳ ψαλμῷ εἰσηγήσατο τῷ 
βίῳ — ἐν πάσῃ γὰρ γραφῇ | ἀεὶ ὀλισϑαίνων κατὰ λέξιν ἐν τοῖς 
ἀναγκαίοις παρέπεσεν. ἐπειδὴ δὲ oyxoc πολύς ἔστι (λέγεται γὰρ 
πολλὴν πεποιηκέναι σύνταξιν εἰς ἑκάστην γραφήν, oc ἔφην), x οὐ 
παρῃτήσατο εἰπεῖν ἃ αὐτῷ ἔδοξε. καὶ ὅσα μὲν ἐν προσομιλίαις καὶ 
διὰ τῶν προοιμίων εἰς 705 τε καὶ εἰς φύσεις ζῴων τε χαὶ τῶν 
ἄλλων παρ᾽ αὐτοῦ εἴρηται, μέσος φερόμενος πολλάκις χαρίεντα διη- 

γήσατο᾽ 000 δὲ εἰς δόγματα ἐδογμάτισε καὶ περὶ πίστεως καὶ μείζονος 
ϑεωρίας, τῶν πάντων ἀτοπώτατος τῶν πρὸ αὐτοῦ καὶ μετ᾽ αὐτὸν 

€ i] -- A x 

EVOLOXETAL, πλὴν τῶν ἐν ταῖς αἱρέσεσιν αἰσχρουργιῶν. ἔδοξε γὰρ 
2 3 \ 2 \ - ς , 

αὑτὸς καὶ ἀσκητικὸν βίον ἐπανῃρῆσϑαι, ως καὶ ἄνω μοι προδεδηλω- 
ται διὸ χαὶ τὸν ϑώρακα αὐτοῦ φασί τινες ἀπὸ ὑπερβολῆς πολι-. 

τείας, ἀσιτίας ve καὶ ἀποχῆς ἐμψύχων πεπτωκέναι. φέρε δὴ οὖν αὐτὰς 

τὰς αὐτοῦ λέξεις παραϑησόμεϑα ἐκ τοῦ πρώτου ψαλμοῦ {μετὰ καὶ 

τῶν ἐν αὐτῷ ϑεωριῶν, [καὶ] ὧν ἐδογμάτισεν, αὑτοῖς τοῖς λόγοις, ἵνα 
μή τίνες εἴπωσι τὰ κατ᾽ αὐτοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενα σεσυχοφαντῆσϑαι. 
καὶ οὐχ ὅτι “πάντως μόνον ἐν τῷ πρώτῳ ψαλμῷ ἐξέπεσε τῆς ἀλη- 

ϑείας, ἀλλὰ o πολλάκις εἶπον, καὶ ἐν ἑχάστῃ ἐξηγήσει. διὰ δὲ τὸν 
0γκον τῆς αὐτοῦ πθαγμ ατείας ἀπὸ τοῦ προειρημένου ψαλμοῦ συλλέἕ- 
ξαντες ἐνταυϑοῖ, ἀπὸ [τῆς] μιᾶς ἢ δύο ἢ τριῶν λέξεων τὸ πᾶν τῆς 

9f vgl. S. 409, 81 — 11 vgl. S. 406, 81 — 19 vgl. Suidas s. v. Rouyeung 

IL 1; 1278, 17 ἐν τούτοις ἐπεχτεινόμενος ἐπί τε ἀγρυπνίᾳ καὶ ἀσιτίᾳ καὶ γυμνότητι 
ς 5 , - - , - a Eavrov ὑπωπιάζων τοσοῦτον χατεδάμασε τὴν ἀκμὴν τοῦ σώματος ὡς ὁρᾶσϑάι nav- 

τελῶς αὐτὸν ἀπεσχληχέναι᾽ οἴνου γὰρ καὶ ἐλαίου καὶ τῶν λοιπῶν ἀπεχόμενος 

ἀνατροπὴν τοῦ ϑώραχος μεγίστην ὑπέμεινεν 

U 4—13 Georg. mon. Chron. 457, 7—14 de Boor 

3f πολλὴν γοῦν πεποίηχε σύνταξιν εἰς &xdornv γραφήν, καὶ ὕσα xre, Georg. | 

3 ἐστι + {τῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων)  νρ]. Z.190 * 4 « etwa (ἀδύνατον ἅπαντα 

εἰς μέσον φέρειν" asi δὲ ἐξηγούμενος τὴν γραφὴν) ἢ 5 ἃ αὐτῷ] οὕτως M | » <M 

6 τῶν < Georg. | τῶν προοιμίων] [τῶν] παροιμιῶν Ὁ — 6f τῶν ἄλλων] ἀλόγων 

Georg. ^" παρ᾽ αὐτοῦ <U | χαριέστατα Μ Vf διηγήματα Georg. 8 εἰς δόγματα) 

περὶ πίστεως Georg. δ χαὶ περὶ ---ϑεωρίας < Georg. 9 ἀτοπώτατα Ὁ aro- 

πώτερος Georg. τῶν πρὸ--- ust αὐτὸν < Georg. 10 πλὴν --- αἰσχρουργιῶν 

« Georg. 10f γὰρ αὐτὸς] δὲ αὐτῷ Georg. 11 αὐτὸς < U | ἀσχητῶν U 

111 ὡς za --- διὸ χαὶ] τοιοῦτον ὡς xai Georg. 19} ἀπὸ ὑπερβολῆς---πεπτωχέναι] 

δι᾿ ὑπερβολὴν ἀσιτίας TE χαὶ σχληραγωγίας ἀνατραπῆναι Georg. 13 ἀσιτίας <M 

14 (μετὰ * 1 [καὶ] ἢ 18 ἀλλὰ ὡς πολλάχις εἶπον *] ὡς πολλάχις εἶπον. 

ἀλλὰ MU 20 ἐνταῦϑα U | [xoi]* | τῆς] v0 U 

9 

10 



Panarion haer. 64, 5, 4—0, 5 (Origenes) 415 

περὶ τὴν πίστιν μοχϑηρίας αὐτοῦ ἀποκαλύψωμεν xat αὐτῶν τε εἰ- 
πεῖν ἀναγχαίως ἐπιμελησώμεϑα. καὶ ἔστιν εὐϑὺς ἑκάστης λέξεως τὸ 11 

ἐδάφιον οὕτως, ὅπως γνῴης, ὦ φιλόχαλε ἀκροατᾶ, ὅτι φανερώτατα ἥ 

τὸν | υἱὸν τοῦ coU χτίσμα ἐδογμάτισε, καὶ ἀπὸ τῆς περὶ | τοῦ υἱοῦ or 

5 τόλμης γνῷς ὅτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον χτίσμα κτίσματος εἰσηγή- 

σατο. ἀπ᾿ ἀρχῆς οὖν ἀναλέξωμεν τὸν ψαλμόν, ἕως αὐτῆς τῆς 12 

λέξεως, ὡς αὐτὸς ᾿ὡριγένης ἔφη" 

τα > \ == E 2 , 
To» ὡριγένους εἰς vov a ψαλμον ἀρχή. 

6. Κεχλεῖσϑαι xoa! ἐσφραγίσϑαι τὰς ϑείας γραφὰς οἱ ϑεῖοί φασι λόγοι 6,1 
10 τῇ »χλειδὲ τοῦ Δαυίδς, τάχα δὲ χαὶ σφραγῖδι, περὶ Tg εἴρηται τό »ἐχτύπωμα 

σφραγῖδος, ἁγίασμα *opio«, τουτέστι τῇ δυνάμει τοῦ δεδωχότος αὐτὰς 

θεοῦ τῇ ἀπὸ τῆς σφραγῖδος δηλουμένῃ. | περὶ μὲν οὖν τοῦ χεχλεῖσϑιαι 2 P530 

xxi ἐσφραγίσϑαι ὃ ᾿Ιωάννης ἀναδιδάσχει ἐν τῇ Αποχαλύψει λέγων »χαὶ 
τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐχχλησίας γράψον᾽ τάδε λέγει 6 ἅγιος, ὃ 

15 ἀληϑινός, ὃ ἔχων τὴν χλεῖν τοῦ Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων xal οὐδεὶς κλείσει xol 
χλείων χαὶ ed ORE οἶδά cou τὰ ἔργα ἰδού, δέδωκα ϑύραν ἐνώπιόν 
σου ἀνεῳγμένην, ἢ» οὐδεὶς δύναται χλεῖσαι αὐτήνε. xal μετ᾽ ὀλίγα »χαὶ 3 
εἶδον ἐπὶ τὴν M τοῦ χαϑημένου ἐπὶ τὸν ϑρόνον βιβλίον γεγραμμένον 
ἔσωϑεν χαὶ E. χατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. χαὶ εἶδον ἄλλο; 

20 ἄγγελον ἰσχυρὸν χηρύσσοντα ἐν) φωνῇ μεγάλῃ; τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον 

xal λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; x«i οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε 4 
ἐπὶ τῆς γῆς οὔτε ὑποχάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 
xa ἔχλαιον, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέϑη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίο) οὔτε βλέπειν αὐτό. 

xa! εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει wor’ pj χλαῖε, ἰδού, ἐνίχησεν ὃ λέων 6 5 
25 ἐχ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ἡίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον χαὶ τὰς ἑπτὰ σφρα- 

10 Jes. 22,22 — Ex. 98,32 — 18. 17 Apok. 8,78 — 17—8.416,1 Apok. 5, 1—5 

M U 9--ῦ. 419, 15 Philocalia S. 36, 25—38, 9 Robinson 

1 vor μοχϑηρίας + vg; U | ἀποχαλύψαιμ᾽ ἂν M | χατ᾽ αὐτῶν] xai t«v- 

tóv U 9 ἐπιμελησόμεϑα U | λέξεως — M 3 γνόης U 4 υἱοῦ] Xeı- 

στοῦ M 9 γνώης U | vor τὸ πνεῦμα + xoi U | xrioua χτίσματος) κτι- 

στὸν U | χτίσματος + αὐτὸ M S ἀρχη <U 9 ϑείας <M 11 χυρίου M 

13 ἀπὸ Ἢ ὑπὸ MU Philoc. 14 γράφων U 16 ϑύραν hinter ἐνώπιον σου 

Philoe. 19 ózic9tv] ἔξωϑεν Philoc. | ἄλλον - MU 20» <ÜU 91 ἐδύ- 

vavo M 23 xal ἔχλαιον --- βλέπειν αὐτό — M 24 ἐχ — Philoe. | 6? < 

Philoc. 25 vor Aavid + τοῦ M 
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416 Epiphanius 

γῖδας αὐτοῦς. περὶ δὲ τοῦ Eoppaylodar: μόνου 6 "Hoatag οὕτως »χαὶ 
ἔσται ὑμῖν τὰ ῥύήμιατα πάντα ταῦτα ὡς οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ 
ἐσφραγισμένου, ὃ ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπισταμένῳ γράμ ματα, λέγον- 
zes’ ἀνάγνωϑι ταῦτα, καὶ épei" οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι, ἐσφράγισται γάρ. 
xal δοθήσεται τὸ βιβλίον τοῦτο εἰς χεῖρας ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου 
γράμματα, xai ἐρεῖ αὐτῷ ἀνάγνωϑι τοῦτο. Aal ἐρεῖ" obx ἐπίσταμαι γράμ- 
ματακ«. ταῦτα γὰρ οὐ μόνου περὶ τῆς ᾿Αποχαλύψεως ᾿Ιωάννου x«i τοῦ 
Ἠσαΐου νομιστέο) λέγεσθαι, ἀλλὰ x«i περὶ πάσης ϑείας γραφῆς, ὁμολο- 
γουμένως χἂν παρὰ τοῖς μετρίως ἐπαΐειν λόγων ϑείων δυναμένοις πε- 
πληρωμένης αἰνιγμάτων xai παραβολῶν, σχοτεινῶν τε λόγων χαὶ ἄλλων 
ποικίλων εἰδῶν ἀσαφείας, δυσλήπτων τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. ὅπερ διδάξαι 
βουλόμενος xai ὃ σωτήρ φησιν, ὡς τῆς χλειδὸς οὔσης παρὰ τοῖς γραμμα-. 
τεῦσι χαὶ Φαρισαίοις οὖκ ἀγωνιζομένοις τὴν ὁδὸν εὑρεῖν τοῦ ἀνοῖξαι, τό 
γοὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομιχοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν χλεῖδα τῆς γνώσεως" αὐτοὶ 00% 
εἰσήλϑετε, x«l τοὺς εἰσερχομένους οὐκ ἀφίετε εἰσελϑεῖνς«. | 

7. Ταῦτα δὲ ἡμῖν Ev προσιμίῳ λέλεχται, εἰς μέγιστον ἀγῶνα χαὶ o|xo- 

λογουμένως ὑπὲρ ἡμᾶς χαὶ | τὴν ἕξιν ἡμῶν ἀναγκαζομένοις ὑπὸ τῆς πολλῆς 

σου φιλομαϑείας xal δυσωπουμένοις ὑπὸ τῆς χρηστότητός cou xal τῆς 

μετριότητος, ἱερὲ ᾿Αμβρόσιε, κατελθεῖν. Aal ὅτι γε ἐπὶ πολὺ ἀναδυόμενόν 
ME, διὰ τὸ εἰδέναι τὸν χίνδυνον οὐ μόνον τοῦ λέγειν περὶ τῶν ἁγίων, ἀλλὰ 

πολλῷ. πλέον τοῦ γράφειν nal τοῖς ped ἡμᾶς χαταλιπεῖν, παντοδαπῶς 
χατεπάδων φιλικῶς xal χατὰ προτροπὴν ϑεότητος εἰς τοῦτο ἤγαγές [pe], 
μάρτυς ἔσῃ μοι πρὸς ϑεὸν μεῦ ὅλου τοῦ βίου καὶ περὶ τῶν ὑπηγορευμέ- 
yov ἐξεταζομένῳ, ποίᾳ τε προϑέσει τοῦτο γεγένηται. χαὶ πῆ μὲν ἐπι- 
τυγχάνομεν, πῆ δὲ ἤτοι βιαζόμεϑα βιαιότερο) ἢ « δοχοῦμεν x τι λέγειν. 
ἐξιχνεύσαμε) δὲ τὸ γεγραμμένον, οὐ καταφρονοῦντες τοῦ »ὅτε λέγεις περὶ 
ϑεοῦ, χρίνῃ ὑπὸ ϑεοῦς χαλῶς εἰρημένου, καὶ τοῦ »περὶ ϑεοῦ xal τἀληθῆ 
λέγειν χίνδυνος οὐ μιχρός«. | ἀξιοῦμεν τοίνυν, ἐπεὶ μηδὲν χωρὶς ϑεοῦ 
χαλὸν εἶναι δύναται χαὶ μάλιστα νόησις γραφῶν ϑεοπνεύστων, ὅπως τῷ 
VED xal πατρὶ τῶν ὅλων διὰ. τοῦ σωτῆρος ἡμῶν xo) ἀρχιερέως γενητοῦ. 

1—7 Jes. 20, 11f — 14 Luk. 11, 52 

U Philoe. (bis Z. 15) 

9 ταῦτα πάντα U 30 <M 5 μὴ ausradiert U 6 xai ἐρεῖ αὐτῷ 

--τοῖτο -, U 9 xàv] χαὶ U χἂν vor μετρίως Philoc. 14 vor αὐτοὶ + xai M 

19 ἐπὶ πλεῖον U 2% προχοπὴν U | [μὲ] * 23 ἔσο 24 ἐξεταζομένων M 

94} ἐγτυγχάνομεν U 25 « (ἄλλως) *- | * etwa {τολμηρότερον * 27 xai 

τοῦ] xal τὸ Ὁ 29 τῶ πατρὶ τῶν ὅλων ϑεῶ Ὁ 

6 

D594 — 

09240 Ὁ 

4; 8 
P531 

2 

3 

4 D595. 
* 
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ϑεοῦ προσιὼν αἰτήσῃς δοϑῆναι ἡμῖν πρῶτον καλῶς ζητεῖν, ἐπεὶ χεῖται 
τοῖς ζητοῦσιν ἐπαγγελία τοῦ εὑρίσχειν᾽ τάχα οὐδὲ τὴν ἀρχὴν εἰς ζητοῦντας 
λογιζομένων παρὰ ϑεῷ τῶν οὐχ ὁδῷ ἐπὶ τοῦτο προϊόντων. 

Ω τ DIO ANC , 

Ecc ads τὰ ano ὡριγένους. 

8. Ao δὲ μοι λέγειν πρὸς τὸν κομπώδη καὶ δοκήσει σοφὸν καὶ 

ἐρευνητὴν τῶν ἀνερευνήτων καὶ ἐχβιβαστὴν τῶν ἐπουρανίων του- 
τονί, τὸν φλυαρίας ἐμπλήσαντα τὸν βίον, ὡς καὶ ὁ κρείττων ἡμῶν 
κατ᾽ αὐτοῦ εἴρηκε, πρῶτον περὶ γενητοῦ ϑεοῦ. | καὶ ὅτι μὲν ὁμο- 

λεξίαι TE xoi ὁμωνυμίαι πολλαὶ ἐν τῷ βίῳ εἰσίν, παντί τῳ δῆλόν 

ἐστιν. καὶ εἰ μὲν ὑπὸ ἄλλου ἡ λέξις ἐλέγετο, nv εἰπεῖν ὅτι κατὰ 
ὀρϑὴν διάνοιαν καὶ τοῦτο εἴρηται. ὁπότε δὲ ἐν πολλοῖς τόποις εὕ- 
ραμεν αὐτὸν καχῶς τὸν μονογενῆ ϑεὸν ἀπαλλοτριοῦντα τῆς τοῦ 
πατρὸς ϑεότητός τε xal οὐσίας, ὁμοῦ δὲ καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, τού- 
του χάριν τῷ γενητὸν ϑεὸν εἰρηκέναι αὐτὸν σαφές ἐστιν ὅτι κτιστὸν 
ὁρίξεται. ] 

Ὡς γάρ τινες ἡμᾶς | βούλονται σοφίζεσϑαι καὶ λέγειν ἴσον τὸ 

γενητὸν εἶναι τῷ γεννητῷ, Ι οὐ παραδεχτέον «τοῦτολ᾽ * [de] ἐπὶ ϑεοῦ 
λέγειν ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὰ χτίσματα μόνον. ἕτερον γάρ ἐστι γενητὸν καὶ 
ἕτερόν ἐστι γεννητόν. εἰς τὸ γοῦν παρ᾽ αὐτῷ ῥηϑὲν χτιστὸν ἤτοι 
γενητὸν ϑεόν, πρῶτον ἐρωτῶμεν ποίοις τρόποις ἔχτισται ὁ παρὰ 
σοῦ διὰ τῆς λέξεως ταύτης τιμώμενος ϑεός, πῶς δέ ἐστι προσχυνη- 
τός, εἰ ἔστι ποιητός;: ἄφελε γὰρ τὴν μέμψιν τὴν παρὰ τῷ ἁγίῳ 
ἀποστόλῳ ἐπὶ τοῖς τὴν κτίσιν ϑεολογοῦσι | καὶ ἐπίδος μοι ϑεὸν προῦσ- 
κυνούμενον χτιστὸν κατὰ τὴν εὐσεβῆ πίστιν, τὴν μὴ τῇ κτίσει ztQoG- 

1 vgl. Matth. 7,7 — 7 wer? Unten c. 67 heißt Methodius ὁ χαλλίων ἡμῶν; 

vgl. auch S. 420, 22 — 211f vgl. Ancoratus c. 50, 4; I 59, 22 — 23 vgl. Röm. 1, 25 

U 

1 προσιέναι U | αἰτήσεις M | ἐπεὶ χεῖται] ἐπίχειται γὰρ U 9 xau- 

πώδη M | δοχήσει σοφὸν] δοχησίσοφον Dind.; aber δοχησίσοφος ist noch nirgends 

sicher als echte Form nachgewiesen 4 φλυαρία M 8f ὁμολεξίαι] ὁμο- 

do&iaıM 9 πολλαὶ ἐν] πολλὰ ἣν M | Bio] βιβλίω M. | παντί τῳ] πάντη τοῦτο U 

11 εὕρομεν U 12 xaxóoc < U 13 δὲ] τε U | τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον U 

14 τῷ Dind.Óh.] τὸ MU 17 (rovro) * | ἡ ergänze etwa {τὸ μὲν γὰρ χρὴ 

μόνον ἐπὶ ϑεοῦ λέγειν, τὸ δὲ οὐχ ἐνδέχεται * | [δὲ] * 18 γενητὸν] yervn- 

τὸν M 19 ἐστι < U | γεννητὸν] ἀγέννητον M. | εἰς *17M «- Οἱ] χκειστὸν 

ἘΞ pg 90 παρὰ coi U 21 ἐστι] ἔτι U 91f προσχυνητὸς + ἔσται Ὁ 

99. ἔστι] ἔσται U 23 xal) — M | ἐπίδος] ἐπεὶ δὸς M 24 μὴ τῇ] μηχέτι U 
Epiphanius II. ἢ 

8,1 

6 

D 596 
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χυνοῦσαν ἀλλὰ τῷ χτίσαντι, καὶ ἔσται παρὰ σοὶ EVAoyog ἡ τοῦ πε- 

πλανημένου σου λόγου ἀπὸ τῆς τῶν πατέρῶν εὐσεβείας ἀχολουϑία. 

ἀλλὰ οὐ μὴν δύνασαι τοῦτο παραστῆσαι. εἰ Ó8 χαὶ ἐτόλμας ἀπο- 

συλῆσαί ποϑεν καὶ βιάσασϑαι, οὐδὲ ἐν τούτῳ τὸν EvAoyov λογισμὸν 

τῶν ϑεοσεβῶν παρεχτρέπειν. εἰς τοσαύτην φαυλότητα δυνήσῃ, ὦ ϑεή- 

λατε.. ἀντιμάχεται γάρ σοι καὶ τὸ φρόνημα καὶ 0 λόγος. πᾶν γὰρ 
τὸ χτιστὸν οὐ προσχυνητόν, ὡς ἔφην. εἰ δὲ ὁλως προσχυνητόν, πολ- 
λῶν ἄλλων ὑπαρχόντων χτιστῶν οὐδὲν ἂν διοίσει τὸ καὶ ἡμᾶς μετὰ 
τοῦ ἑνὸς χτιστοῦ τὰ 04a προσχυνεῖν, σύνδουλα Ovra καὶ τῇ αὐτῇ 
ἀγωγῇ τῆς ὀνομασίας ὑποπεπτωχότα. 

9. Ἴδωμεν δὲ διὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων, δι᾿ ὧν τὴν πᾶσαν 
ἡμῶν ζωὴν φκχονόμησεν ἐλϑὼν ὁ ϑεὸς Λόγος, εἴ που εἴρηκεν ὁ Χρι- 
στός »0 ϑεός μὲ ἔχτισενκ« ἢ »ὁ πατήρ μου ἔχτισέ use. ἴδωμεν δὲ εἰ 
καὶ ὁ πατὴρ ἀπεφήνατο ἐν ἑνὶ τῶν εὐαγγελίων ὅτι »ἔχτισα τὸν υἱὸν 
xal ἀπέσταλκα ὑμῖν«. ἀλλὰ περὶ τούτου ἕως ὧδε τὰ νῦν ἐχέτω. 
περὶ γὰρ μαρτυριῶν πολλάχις xarà τῶν τὸ κτίσμα παρεισαγόντων 
πολλὰ ἐξεϑέμεϑα. οὐδὲν δὲ λυπῆσει καὶ ἐν τῷ παρόντι δεῖξαι τὸ 
EVANATOV τοῦ λόγου καὶ εἰπεῖν πρὸς τοῦτον τὸν ἐϑελόσοφον" πῶς 
δύναται χτιστὸς εἶναι, ὦ οὗτος, ὁ λέγων »ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ 
πατὴρ ἐν ἐμοί, καὶ οἱ δύο ἕν ἐσμεν;« πῶς δὲ δύναται ἀλλοῖος εἶναι 

ὁ τὴν ἴσην τιμὴν πρὸς τὸν πατέρα ἔχων; »οὐδεὶς γὰρ οἷδε τὸν υἱὸν 
δἰ μὴ 6 πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός« καί »0 ἑωρακὼς ἐμὲ 
ἑώρακε τὸν πατέρας. 

Πάλιν δὲ ὡσαύτως, ὅσα αὐτῷ περὶ ἀναστάσεως ἀμφιβάλλεται, 
ἐπιλαβόμενοι τῆς ἀχολουϑίας αὖϑις ἐροῦμεν ἐκ τῶν αὐτοῦ ῥητῶν. 
ἀπὸ μιᾶς δὲ λέξεως τὸ πᾶν τῆς γνώμης αὐτοῦ ἀποδείξωμεν καὶ τὸ 
ἄπιστον τῆς δόξης | τοῦ αὐτοῦ δόγματος ἀποχαλύψωμεν. εἰ (yaQ) 
καὶ διὰ πλάτους αὐτῷ εἴρηται πολλάκις περὶ τούτου χαὶ ἐν πολλαῖς 

βίβλοις | πεφλυάρηται, ὅμως τὴν ἔλεγξιν παραϑήσομαι ap ὧν ἐν τῷ 
πρώτῳ ψαλμῷ ἐξηγήσατο κατὰ τῶν τὴν ἀνάστασιν τῆς βεβαίας ἐλ- 

11ff vgl. Ancoratus c. 50,06; 159, 208 — 19 Joh. 14, 10; 10, 30 — 91 Matth. 
11,97 — 22 Joh. 14,9 : 

es 

ὃ μὴν <M 5 δυνήσῃ ἢ) ἠδύνασο M <U 6 σοι xai] ἔοιχε Μ 14 ἐν 

τῶ εὐαγγελέω M. 16 xarà *] περὶ MU 18 ἄληπτον M 19 ὦ οὗτος 

εἶναι U 90 ἀλλοῖος] ἄλλος U 21 πρὸς τὸν πατέρα] πρὸς πατρὸς U 

22 xal + ro U 26 ἀποδείξομεν U 27 ἀποχαλύψομεν U | (yàg) * 
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πίδος ἡμῶν πεπιστευκότων. 10. Koi ἔστιν οὕτως" λέγϑι »διὰ τοῦτο 10,1 
οὐκ ἀναστήσονται οἱ ἀσεβεῖς ἐν xolosıs. εἶτα (ὡς ἔϑος ἐστὶν αὐτῷ 
ἀπὸ τῶν ἐκδόσεων φαντάζει») ὁμοίως, φησί, Θεοδοτίων "Ax)Alac 
Σύμμαχος. εἶτα ἐπιφέρει κατὰ τῶν υἱῶν τῆς ἀληϑείας σκωπτωδῶς᾽" 

5 ᾿Εντεῦϑιεν, φησίν, oi ἁπλούστεροι τῶν πεπιστευχότων ὁρμώμενοι νομί- 2 
ζουσι τοὺς ἀσεβεῖς τῆς ἀναστάσεως μὴ τεύξεσϑαι xal τῆς ϑείας χρίσεως 

μὴ καταξιοῦσϑαι" τί νοοῦντες τὴν ἀνάστασιν xal ποταπὴν τὴν χρίσιν φαν- 
ταζόμενοι, οὐ πάνυ σαφηνίζοντες. χἂν γὰρ δοχῶσι περὶ τούτων ἀποφαί- 3 

γεσϑαι, Y) βάσανος αὐτοὺς διελέγξει τὸ ἑξῆς ἀκόλουϑον σῴζειν οὐ δυνα- 
10 μένους, μὴ χεχρατηχότας τὸν περὶ ἀναστάσεως χαὶ χρίσεως τρόπον. ἐὰν 4 

οὖν πυνϑανώμεϑα αὐτῶν, τίνος Y, ἀνάστασις γίνεται, ἀποκρίνονται, φησίν, 

ὅτι τῶν σωμάτων X νῦν περιχείμεϑια. εἶτα προσεπερωτησάντων ἡμῶν: 
πότερον τῆς οὐσίας ὅλης ἢ οὐχί, πρὶν βασανίσαι λέγουσι) ὅτι ὅλης. ἐὰν 5 
δὲ προσαπορήσωμεν, συμπεριφερόμενοι τῇ ἀχεραιότητι αὐτῶν Aal οὐδὲν 

15 περὶ τοῦ ῥευστὴν εἶναι τὴν οὐσίαν *, ἐξετάζ οντες᾽ εἰ συναναστήσονται τὰ 
ἀπορρεύσαντα ἐν φλεβοτομίαις αἵματα χαὶ αἱ ἐχταχεῖσαι ἐν νόσοις σάρχες 

χαὶ τρίχες πᾶσαι αἱ πώποτε γενόμεναι ἡμῶν ἡ μόναι αἱ ἐπὶ τῷ τέλει πρὸς 
τῇ ἐξόδῳ, ϑ'λιβόμενοι ὁτὲ μὲν προσχόπτουσι [χαὶ] τῇ γινομένῃ ἐξετάσει, 6 

1 Psal. 1, 5 

M U 5—8.420,6 aus Methodius wiederholt S. 421, 2-- 422, 1 (= Method.; dazu 

der von Bonwetsch in seiner früheren Ausgabe S. 88, 34ff übersetzte slavische 

Text — Method.slav.; den an unserer Stelle vorliegenden Text hat Epiph. jedoch 

unmittelbar aus Origenes geschöpft 

1 οὕτως ὡς MU | λέγει 4- (γοῦν * 9 o —U 4 σχωπωλῶς M 

9 φησίν — Method. 6 τοὺς ἀσεβεῖς-- U Οἵ xal τῆς --- χαταξιοῦσϑαι < Method. 

7f χαὶ ποταπὴν — σαφηνίζοντες < Method. 8 γὰρ < U | δοχῶσι] προσδο- 

χῶσι M δόξωσι Ὁ 9 ἡ βάσανος] ἣ ἀνάστασις Method.slav. | διελέγχει Method.slav. 

| τὸ ξξῆς ἀχόλουθον τὸ ξξῆς ἀχολούϑως MU τὰ ξξῆς ἀχολούϑως Method. das 

Weitere dem entsprechend Method.slav. | οὐ] μὴ Method. 10 μὴ κεχρατηχότας 

- τρόπον < Method. | τόπων M 11 οὖν] δὲ Method. aber mur Method.slav. | 

αὐτῶν, τίνος] αὐτῶν — MU τινὸς αὐτῶν Method.slav. | ἀποχοίνονται < Method.slav. 

| φησίν < Method. 19 ἃ νῦν] ov U ὧν νῦν Method. 18 πότερον] wieder 

Method.slav. | οὐσίας + αὐτῶν Method.slav.  14f xai οὐδὲν --- ἐξετάζοντες < Me- 

thod. 14 [χαὶ] ὃ * 15 » etwa (x«raAaufavovvov) * | συναναστήσεται Method. 

16 xai] ἢ Method.slav. | αἱ ἐχταχεῖσαι ἔν νόσοις < Method. 17 πᾶσαι < Me- 

thod. | αἱ πώποτε γενόμεναι] die einstmals ausgefallenen Method.slav. | ἡμῶν 

< Method. | ἐπὲ τῷ τέλει < U Method. 18 ἐξόδῳ + Haare u. Fleisch Me- 

thod.slav. | ϑλιβόμεναι Method. (in U)  18—8. 420, 3 ὁτὲ μὲν — συναναστήσεσϑαι) 

εἰς τὸ τῷ ϑεῷ «(ἐξεῖναι ἜΣ ποιεῖν ὃ βούλεται προστρέχουσιν Method. so nehmen 

sie ihre Zuflucht zu dem Willen wu. der Macht Gottes Method.slav. 18 [xai] * 
27* 
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οἰόμενοι δεῖν ἐπιτρέπειν τῷ ϑεῷ ὃ βούλεται περὶ τούτων ποιεῖν, OTE δὲ 
δοχοῦντες συγχαταβαίνειν τὰς ἐπὶ τέλει ταύτης τῆς ζωῆς τρίχας φασὶν 

ἡμῖν συναναϊστήσεσθιαι. οἱ δὲ γενναιότεροι αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται 7 D598. ἢ 

τὰ αἵματα αὐτῶν συνάγειν τῷ λόγῳ τὰ πολλάχις ἀπεχχριϑέντα τῶν σωμά- P534 
των ἡμῶν xal τὰς μεταβαλλούσας σάρχας ἐν νόσοις (εἰς) ἱδρῶτας Y) οἵαν 
δήποτε ὕλην, φασὶ τὸ ἐπὶ τέλει ἡμῶν ἀνίστασϑαι σῶμα. 

11. Ταῦτά ἐστι τὰ τοῦ προειρημένου ἐϑελοσόφου ἐπαπορητιχὰ 11,1 
πρὸς τὴν ἀλήϑειαν λεξίδια, ἃ ἀναγκαίως παρεϑέμην εἰς παράστασιν 
τοῖς βουλομένοις εἰδέναι τὸν πάντα νοῦν αὐτοῦ τῆς περὶ ἀναστάσεως 
ἀπιστίας. καὶ γὰρ καὶ ἄλλα ἔχει μεϑ᾽ ἕτερα x πολλὰ ἐν ταύτῃ τῇ τοῦ 
ψαλμοῦ axoAovüig. φάσχει γάρ »διὰ τοῦτο οὐχ ἀναστήσονται οἱ 9 
ἀσεβεῖς ἐν κρίσει«" ἐντεῦϑεν δὲ ἐπιλαμβάνεται καὶ ἐπέχεινα (xarà) 
τῶν τὴν ἀσφαλῆ ἀνάστασιν ὁριζόντων xal τὴν βεβαίαν ἐλπίδα τῆς 
τῶν νεχρῶν ἀναστάσεως πιστευόντων, OG ἀχεραίων OrvrOV, πολλὰ ' 
μοχϑηρὰ ἐπειπὼν καὶ σοφιστικήν τινα ὑπόνοιαν ὑφηγησάμενος, οὔτε 3 0246 — 
πιστικόν, ἀλλὰ συλλογιστικὸν πᾶν ὁτιοῦν εἰς καταστροφὴν τῶν αὐτῷ 
πεισϑέντων x, ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ἡμῖν συμβαιν ὄντων ἀνατρέψαι 

ἐπειράϑη τῆς αὐτῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἐν ἀληϑείᾳ ἐλπίδος τὴν ὁμο- 

λογίαν. 

᾿Εγὼ δὲ τῶν καλῶς ἤδη xtxugxóror xci δικαιότατα ἀνατρε- 4 

φάντων τὴν πᾶσαν αὐτοῦ ἐπινενοημένην ῥητορικὴν καχουργίαν μὴ 
ἐν τόλμῃ καλλίων βουλόμενος εἶναι, οἷα δὴ βραχὺς ὑπάρχων, ἀρ- 
κεσϑῆναι ἐνόμισα καλῶς ἔχειν τοῖς ὑπὸ τοῦ μακαρίτου Μεϑοδίου εἰς 
τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως λόγον κατὰ τοῦ αὐτοῦ ᾿Ὡριγένους εἰρημέ- 
yoıs, ἅτινα ἐνταῦϑα κατὰ λέξιν παραϑήσομαι. xci ἔστι τὰ ὑπὸ Me- 
ϑοδίου οὕτως, ὡς καὶ αὐτὸς ἐτάξατο"! Ὁ 599 

11 581: 1. Ὁ 

U Method. (bis Z. 6) 

3 τὰς] ταῖς M ὃ ἀναγχάζονται MU 4 τὰ αἵματα αὐτῶν] τὰ αὐτὰ ot- 

ματα Method. | ovvayayeiv Method. (in M) | τὰ πολλάχις ἀπεχχριϑέντα) ἃ 

πολλάκις ἀπεχχριϑῆναι (ἀποχριϑῆναι in U) . .. ovr&ßn Method. Π| ἀπεκχ- y 

κριϑέντα] ἀποχριϑέντα M ἀποχχριϑέντα U 51 χαὶ τὰς --- ὕλην < Method. 

5 (εἰς) Pet. 6 τὸ] τὰ U τῶ Method. | ἡμῶν < Method.slav. | ἀναστήσεσθαι 

Method. 9 αὐτῶν 10 « etwa (499607) * 12 (xarà) *. 17 κα etwa 

(προφέρων) * 18 ἐπειράϑη] περιϑεὶς M | vor τῆς αὐτῆς + τὴν M 90 δι- 

χαιώτατα U 22% χαλλίω M 98 μαχαριστοῦ M 94f εἰρημένους M 25 τὰ] 

vó M 26 ἔταξα M 
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1 Bi > — Tov Φριγένους ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Μεϑοδίου. 

12. ᾿Εντεῦϑεν ot ἁπλούστεροι τῶν πεπιστευκότων ὁρμώμενοι νομίζουσι 
τοὺς ἀσεβεῖς τῆς ἀναστάσεως μὴ τεύξεσϑιαι x, τί vooüyveg τὴν ἀνάστασιν x. 
χἂν γὰρ δοχῶσι περὶ τούτων ἀποφαίνεσθαι, Y) βάσανος αὐτοὺς διελέγξει, : 

SEN 

5 τὰ ἑξῆς ἀχολούϑως σῴζειν μὴ δυναμένους, x. ἐὰν οὖν πυνϑιανώμεϑα αὐὖ- 

τῶν, τίνος N ἀ)άστασις γίνεται, ἀπο χρίνονται ὅτι τῶν σωμάτων & νῦν 
περιχείμεϑα. εἶτα προσεπερωτησάντων ἡμῶν" πότερον τῆς οὐσίας ὅλης ἡ 
οὐχί, πρὶν βασανίσαι λέγουσιν ὅτι ὅλης. ἐὰν δὲ προσαπορήσωμεν, συμπερι- 

φερόμενοι τῇ ἀχεραιότητι αὐτῶν x, εἰ συναναστήσεται τὰ ἀπορρεύσαντα ἐν 

10 φλεβοτομίαις αἵματα χαὶ σάρχες xo τρίχες al πώποτε γενόμεναι ἣ μόναι 
αἱ πρὸς τῇ ἐξόδῳ, ϑλιβόμενοι εἰς τὸ τῷ ϑεῷ (ἐξεῖναι) ποιεῖν ἃ βούλεται 

προστρέχουσιν᾽ οἱ δὲ γενναιότεροι αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναγχάζωνται τὰ αὐτὰ 

αἵματα συνάγειν τῷ λόγῳ, ἃ πολλάκις ἀπεχκχριϑῆναι τῶν σωμάτων ἡμῶν 

M U Methodius de resurr. 1 208; S. 242, 1 ff Bonwetsch (dazu die deutsche Über- 

setzung des Slaven in der früheren Methodiusausgabe von Bonwetsch 8.88,331f — S) 

2—S. 423, 1 = S8. 419, 5—420, 6 (— Epiph.!) 

2 ἐντεῦϑεν + φησίν Epiph. 8 τοὺς ἀσεβεῖς < Epipu.! (Ὁ) | * (xai τῆς 

ϑείας χρίσεως μὴ καταξιοῦσϑαιΣ Epiph.! | * (xal ποταπὴν τὴν κρίσιν φανταζόμε- 

vou οὐ σαφηνίζοντες») Epiph.! 4 doxoücı U προσδοχῶσι u. δόξωσι Epiph.! | βά- 

cavoc] die Auferstehung S | διελέγχει M (y auf Rasur) Epiph.! 9 τὰ ξξῆς ἀκο- 

λούϑως]) das Weitere dem entsprechend S τὸ ἑξῆς ἀχολούϑως Epiph.!; lies wohl τὸ 

ἑξῆς ἀχόλουθον * | μὴ] o? Epiph.! | * (μὴ χεχρατηχότας τὸν περὶ ἀναστάσεως 

χαὶ χρίσεως τρόπον) Epiph.! | oov] δὲ M aber mun S — 5f αὐτῶν, τίνος] αὐτῶν 

— Epiph.! τινὸς αὐτῶν Ὁ einen von ihnen S 6 ἀποχρίνονται ὅτι — S | ἀποχρί- 

γονται + φησίν, Epiph.! | ἃ] ὧν U | νῦν — Epiph.! 7 πότερον] wieder S | oi- 

σίας + αὐτῶν MU 9 x ([xai] οὐδὲν περὲ τοῦ δευστὴν εἶναι τὴν οὐσίαν (καταλαμ- 

βανόντων), ἐξετάζοντες) Epiph. | συναναστήσονται Epiph.! 10 zei!] ἢ S | vor 

σάρχες 4 αἱ ἐχταχεῖσαι ἔν νόσοις Epiph.! | vor τρίχες + et U | τρίχες + .mà- 

σαι Epiph. | αἱ πώποτε γενόμεναι] die einstmals ausgefallenen S | γενόμεναι 

+ ἡμῶν Epiph.!(U) 11 αἱ + ἐπὶ τῷ τέλει Epiph.!(M) | ἐξόδῳ + Haare u. 

Fleisch S | ϑλιβόμεναι U 11 εἰς τὸ τῷ ϑεῷ (ἐξεῖναι *) ποιεῖν προστρέχουσιν 

(προτρέχουσι M)] so nehmen sie ihre Zuflucht xw dem Willen u. der Macht Gottes S 

ὁτὲ uiv προσχόπτουσι [καὶ] τῇ γινομένῃ ἐξετάσει, οἰόμενοι δεῖν ἐπιτρέπειν τῷ ϑεῷ 

ὃ βούλεται περὶ τούτων ποιεῖν, ὁτὲ δὲ δοχοῦντες συγχαταβαίνειν τὰς ἐπὶ τέλει 

ταύτης τῆς ζωῆς τρίχας φασὶ ἡμῖν συναναστήσεσϑαι Epiph.! (U) 12 ἀναγχάζονται 

Epiph.! 19} τὰ αὐτὰ αἵματα] τὰ αἵματα αὐτῶν Epiph.! 18 συναγαγεῖν Μ 

181 & ... ἀπεχχριϑῆναι ... συνέβη] τὰ ... ἀπεχχριϑέντα Epiph.! 13 ἀποχρι- 

θῆται Ὁ ἡμῶν <S 
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429 Epiphanius 

συνέβη x, φασὶ τὸ ἐπὶ τέλει ἡμῶν ἀναστήσεσθαι σῶμα. προσηπορήσαμεν 6 
δέ, διὰ τὸ τρεπτὴν εἶναι τὴν σωματικὴν φύσιν xal τοιαῦτα᾽ ὥσπερ εἰς τὸ 
ἡμέτερον σῶμα αἱ τροφαὶ χατατάττονται χαὶ μεταβάλλουσι τὰς ὁμοιότητας, 
οὕτως χαὶ τὰ ἡμέτερα σώματα. μεταβάλλονται ἐν τοῖς σαρχοβόροις οἴω- 7 

νοῖς xal ϑηρίοις χαὶ γίγνεται μέρη τῶν ἐχείνων σωμάτων, xal πάλιν 
ἐχεῖνα ὑπὸ ἀνθρώπων ἣ ἑτέρων ζῴων ἐσϑιόμενα ἀντιμεταβάλλεται xal 

γίγνεται ἀνθρώπων ἣ ἑτέρων ζῴων σώματα. xxi τούτου | ἐπὶ πολὺ γι- 8 Ὁ 248 
γνομένου ἀνάγχη τὸ αὐτὸ σῶμα πλειόνων ἀνθρώπων πολλάχις γίγνεσθαι 
uépoc. τίνος οὖν ἔσται σῶμα ἐν τῇ ἀναστάσει: χαὶ οὕτως εἰς βυϑὸν ἡμᾶς 
φλυαρίας ἀλόγου συμβήσεται ἐμπίπτειν. | D 600 

13. Καὶ μετὰ ταύτας τὰς &moplag ἐπὶ τὸ πάντα εἶναι δυνατὰ τῷ ϑεῷ 19,1 
χαταφεύγουσι xai λέξεις τῶν γραφῶν δυναμένας χατὰ τὴν πρόχειρον ἐχ- 

δοχὴν ὑποβάλλειν τὸ νοούμενον αὐτοῖς προφέρονται᾽ οἷον τὴν ἐν τῷ eGe- 9 
Al »χαὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ χυρίου xal ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι χαὶ 
ἔϑηκέ pe ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου xai τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνϑιρωπίνων. 
xai περιήγαγέ με En αὐτὰ κυχλόϑεν χύχλῳ᾽ xai ἰδού, πολλὰ σφόδρα ἐπὶ 
προσώπου τοῦ πεδίου, χαὶ ἰδού, αὐτὰ ξηρὰ λίαν. xai εἶπεν πρός με΄ υἱὲ 8 

ἀνϑιρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ ταῦτα; x«l εἶπον χύριε ὃ ϑεός, σὺ ἐπί- 
στασαι ταῦτα. χαὶ εἶπε πρός ME’ προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου: xai ἐρεῖς 4 

πρὸς αὐτά" τὰ ὀστέα τὰ ξηρὰ ταῦτα, ἀχούσατε λόγον χυρίου. τάδε λέγει 
᾿Αδωναὶ χύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις" ἰδού, ἐγὼ εἰσάγω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα 
ζωῆς xal δώσω ἐφ᾽ ὑμᾶς νεῦρα wai ἐπάξω ἐφ΄ ὑμᾶς σάρχας χαὶ ἐχτενῶ 
&p | ὑμᾶς δέρμα. xal δώσω τὸ πνεῦμά μου ἐφ᾽ ὑμᾶς xai ζήσεσϑε, x«l P536 
ϑήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, xol γνώσεσϑε ὅτι ἐγώ εἶμι χύριος«. 
τούτῳ μὲν οὖν (wg) πιϑανωτέρῳ χρῶνται τῷ ῥητῷ. xai ἄλλα δὲ (ζσυλ)λέγουσιν 5 

114—921 Ezech. 37, 1—6 

U S Epiph.! (bis Z. 1 ooa) 

1x (xai τὰς μεταβαλλούσας σάρκας ἐν γόσοις (sig) ἱδρῶτας ἢ οἵαν δήποτε 

ὕλην) Epipht | Στὸ] τῶ M τὰ Ἐρῃῃ.: (Ὁ | ἡμῶν <S | ἀνίστασϑαι 

Epiph.! | ἠπορήσαμεν M. προηπορήσαμεν S — 9f εἰς τὸ ἡμέτερον] oben gesagt ὃ 

4 vor ἐν toic + xal U 4 οἰωνοῖς xal — S 5 «di? « MU | γίγνονται U 

6 ἑτέρων ζῴων ἢ ἀνϑρώπων S | ἀντιμεταβάλλει U 7 γίνεται M | ἑἕτέρων 

ζῴων ἢ ἀνϑρώπων S | καὶ] aber S (f γινομένου M 8 πολλάχις <S | 

γενέσϑαι M. γίνεσϑαι U 9 μέρος] Leib S | 9f φλυαρίας ἡμᾶς U 10 ἀλόγους 

11 ταύτας + πάσας S | δυνατὰ εἶναι U 13 οἷον — ὃ 15 ἀνθρώπων U 

16—93 xoi περιήγαγε --- ἐφ᾽ ὑμᾶς δέρμα <S 16 χύχλωϑθεν U 17 σφόδρα M 

18 ὀστέα U 19 ἐρεῖς] εἶπον 22 ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς ὑμᾶς U 24 εἰμὶ <M 25 (ὡς) ὃ 

| πιϑανοτέξω M 25 {συλ)λέγουσιν *, nach S fügen sie diesen bei] λέγουσιν MU 
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Panarion haer. 64, 12, 5—14, 6 (Origenes) I 423 

εὐαγγελικά, oto) [ὡς] τό »éxst ἔσται 6 χλαυϑμὲς xai ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν- 
τῶωνε xai τό »φοβήϑ'ητε τὸν δυνάμενον xal ψυχὴν χαὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν 
Γεέννῃς xa) τὸ ἐν τῷ Παύλῳ »ζωοποιήσει τὰ ϑνητὰ ὑμῶν σώματα διὰ 

τοῦ ἐνοιχοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν Opiy«. 
14. Χρὴ δὲ πάντα τὸν φιλαλήϑη χατὰ ταὐτὸν τούτοις τὸν. νοῦν ἐπι- 

στήσαντα περὶ τῆς ἀναστάσεως ἀγωνίσασθαι, σῶσαί τε χαὶ τὴν τῶν ἀρ- 

χαίων παράδοσιν καὶ φυλάξασϑαι μὴ ἐμπεσεῖν εἰς φλυαρίαν πτωχῶν νοη- 

μάτων, ἀδυνάτων τε ἅμα χαὶ ϑεοῦ ἀναξίων. τοῦτο οὖν εἰς τὸν τόπον 

τοῦτον διχληπτέον, ὅτι πᾶν σῶμα ὑπὸ φύσεως συνεχόμενον τῆς χατατατ- 
τούσης ἔξωϑέν | τινα δίκην τροφῆς εἰς αὐτὸ xal ἀπεχχρινούσης ἀντὶ τῶν 
ἐπεισαγομένων ἕτερα, ὥσπερ τὰ τῶν φυτῶν xal τῶν ζῴων, τὸ ὑλικὸν ὑπο- 
χείμενον οὐδέποτε ἔχει ταυτόν. διόπερ οὐ χαχῶς ποταμὸς ὠνόμασται. τὸ 
σῶμα, διότι ὃς πρὸς τὸ ἀχριβὲς τάχα οὐδὲ δύο ἡμερῶν τὸ πρῶτον ὗπο- 
χείμενον ταὐτόν ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἡμῶν, χαίτοι γε τοῦ οἱονεὶ Παύλου 
ἢ Πέτρου ἀεὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντος, (οὐ [τοῦ] κατὰ ψυχὴν μόνον, ἧς ἡ οὐσία 
οὔτε ῥεῖ nad ἡμᾶς οὔτ᾽ ἐπεισαγόμενόν τι | ἔχει ποτέ), x&v ῥευστὴ 7) ἡ φύσις 

τοῦ σώματος, τῷ τὸ εἶδος τὸ χαρακχτηρίζον τὸ σῶμα ταὐτὸν εἶναι, ὡς χαὶ 
τοὺς τύπους μένειν τοὺς αὐτοὺς τοὺς τὴν ποιότητα llévpou xai Παύλου 
τὴν σωματικὴν παριστάνοντας, Xo ἣν ποιότητα χαὶ οὐλαὶ Er παίδων 
παραμένουσι τοῖς σώμασι χαὶ ἄλλα τινὰ ἰδιώματα, (Oc) φακχοὶ xal ἐπὶ 
τούτοις εἴ τί ἐστιν ὅμοιον' τοῦτο τὸ εἶδος, nad ὃ εἰδοποιεῖται ὁ Ἰ]έτρος 
xxi 6 llaóAoc, τὸ σωματικόν, [ὃ] ἐν τῇ ἀναστάσει περιτίϑεται πάλιν τῇ 

ψυχῇ, ἐπὶ τὸ xpetvvov μεταβάλλον, οὐ πάντως τόδε τὸ ἐχτεταγμένον τὸ 
χατὰ τὴν πρώτην ὑποχείμενον. ὥσπερ δὲ τὸ εἶδος (ταὐτόν) ἐστιν Er βρέ- 

“ε" 

1 Matth. ὃ, 12 — 2 Matth. 10, 28 — ὃ Róm. 8, 11 

ES 

1 [oc]* 2 τό] das er sagte S | ἀπωλέσαι Ὁ 3 τὸ] τῶ Ὁ | ἐν τῷ Παύλῳ] 

im Sendschreiben des Faulus S | ἡμῶν U 8: διὰ τὸ ἐνοιχοῦν αὐτοῦ πνεῦμα U 

4 ἐν ἡμῖν 5 χατὰ ταὐτὸν] κατ᾽ αὐτὸν U diesem gemäß S | τούτοις — S8 

6 τες-Μ 4 μὴ <U 9 τοῦτον -- MU 10 ἀποχρινούσης U 11 τῶν 

ζῴων der übrigen Geschöpfe S 12 xaxóg U 13 διότι] διὸ Μ 14 οἷον ἢ ὕ 

15 [τοῦ] * | μόνον Jahn] μόνου MU | ἧς <M 16 οὔτε ῥεῖ] ὑστερεῖ M — S 

| ποτέ] μήποτε δὲ (nach vorher gesetztem Punkt) M wann aber munmS | ἢ Jahn] 

mw MU 17 τὸ χαραχτηρίζον τὸ σῶμα] τοῦ χαραχτηρίζοντος σῶμα Μ 18 τοὺς 

τύπους] αὐτὸς τύπους M | τοὺς τὴν] εἰς τὴν U 20 (ὡς) * | φάσχοι M 

91 εἴ τι-- Μ 21f ὁ Παῦλος καὶ ὁ Πέτρος M 99 [0] Mendelssohn | πάλιν 

<S 98 τόδε τὸ Bonwetsch nach S] τόδε τι M τόδε ἔτι U | &xrerayusvor] 

ἐντεταγμένον U 94 ὑποκείμενον) Alter S; vgl. zu S. 424, 12 | (ταὐτὸν) Rufin 

14,1 

LO 

D 601 

0250 

4 

6 



10 

15 

20 

25 

494 Epiphanius 

qoue μέχρι τοῦ πρεσβυτέρου, x&v οἱ χαραχτῆρες δοχῶσι πολλὴν ἔχειν 
παϊραλλαγῆν, οὕτως νοητέον xai τὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶδος ταὐτὸν εἶναι 
τῷ μέλλοντι, πλείστης ὅσης ἐσομένης τῆς ἐπὶ τὸ χάλλιον μεταβολῆς. 
ἀναγχαῖον γὰρ τὴν ψυχὴν ἐν τόποις σωματιχοῖς ὑπάρχουσαν χεχρῆσϑαι 

σώμασι χαταλλήλοις τοῖς τόποις. χαὶ ὥσπερ ἐν ϑαλάσσῃ ζῆν ἡμᾶς ἐνύ- 
ὄρους γενομένους εἰ ἐχρῆν, πάντως ἂν ἡμᾶς ἔδει βράγχια ἔχειν nal τὴν 
ἄλλην ἰχϑύων κατάστασιν, οὕτως μέλλοντας χληρονομεῖν βασιλείαν οὐρα- 
γῶν xal ἐν τόποις διαφέρουσιν ἔσεσϑαι ἀναγκαῖον χρῆσϑαι σώμασι πνευ- 
ματικοῖς᾽ οὐχὶ τοῦ εἴδους τοῦ προτέρου ἀφανιζομένου, κἂν ἐπὶ τὸ ἐνδοξό- 
τερον γένηται αὐτοῦ ἣ τροπή, ὥσπερ ἦν τὸ ᾿Ιησοῦ εἶδος xa! | Μωυσέως 
xai Ἠλίου οὐχ ἕτερον ἐν τῇ μεταμορφώσει παρ᾽ ὃ ἦν. 

M [2 , 3 EN “- τ e r » [4 * 15. Μὴ πρόσχοπτε τοίνυν, εἰ τὸ πρῶτον ὑποχείμενον ἄν τις λέγοι μὴ 
ἔσεσθαι ταὐτὸν τότε, ὅπου 6 λόγος τοῖς ἐφιστάνειν δυναμένοις δείκνυσιν 
ὅτι οὐδὲ νῦν δύναται δύο ἡμερῶν ταὐτὸν εἶναι τὸ πρῶτον ὑποχείμενον. 
ἄξιον δὲ" ἐπιστῆσαι xo? τὸ ἑτεροῖον μὲν σπείρεσϑαι, Etepoloy δὲ ἀνίστασθαι" 
»σπείρεται γὰρ σῶμα duytxóv, ἐγείρεται σῶμα πνευματιχόνςε, καὶ ἐπιφέρει 

πάλιν ὃ ἀπόστολος, σχεδὸν τὴν γηΐνην ποιότητα {πᾶσαν διδάσκων ἄπο- 
τίϑεσθϑαι μέλλειν ἡμᾶς τοῦ εἴδους σῳζομένου χατὰ τὴν ἀνάστασιν" »τοῦτο 
δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ xo? αἶμα βασιλείαν ϑεοῦ χληρονομῆσαι οὐ 

, 5» OY c Χ A 9 , » \ M » \ \ δύνανται οὐδὲ Y) φϑορὰ τὴν ἀφϑαρσίανε. ἴσως μὲν γὰρ ἔσται περὶ τὸν 

ἅγιον (cipia) διαχρατούμενον ὑπὸ τοῦ εἰδοποιοῦντός ποτε τὴν σάρχα, σὰρξ 
δὲ οὐχέτι, ἀλλ᾽ ὅπερ ποτὲ ἐχαϊραχτηρίζετο &) τῇ σαρχί, τοῦτο χαραχτης 
οἰσθήσεται ἐν τῷ πνευματιχῷ σώματι. 

Καὶ πρὸς τὰ ῥήματα δὲ τῶν γραφῶν, ἃ παρατίϑενται οἱ ἄδελφο: 
ἡμῶν, ταῦτα ἔστιν εἰπεῖν. χαὶ πρῶτόν γε {πρὸς) τὰ ἐν τῷ ᾿ΪΙεζεχιήλ, 

10f vgl. Matth. 17, 2. 3 — 16 I Kor. 15, 44 — 18 I Kor. 15, 50 

US 

Oral uM Ta EU 3 πλείστης ὕσης --- μεταβολῆς] viel besser als die 

ersie S | τὸ <U 5 τρόποις U | ἡμᾶς <U ὃ δεῖ M | βρυγχιαὶ nooa- 

πλησίαν U 8 διαφόροις M besseren S 10 Mocéoc U 12 ὑποχείμενον] 

Alter S, vgl. S. 493, 94. | λέγει Μ 13 ἐπιστάναι Μ 14 δύο ἡμερῶν] xiei Teile S 

| ταυτὸν < U 15 zo} dieses u. + gleichwie S | é&vsgotov ... Eregotov] eines 

anderen ist ..., eines andern ὃ 17 πάλιν] πᾶσιν U | σχεδὸν —S | (ndcav) *, 

wieder ὃ 18 ἡμᾶς vor διδάσκων (Z.17) U | χατὰ τὴν ἀνάστασιν] der Auferstehung S 

18f τοῦτο δὲ φημι, αδελφοί] zu diesem aber, was er spricht S 19 χληρονομῆσαι 

οὐ δύνανται] werden nicht empfangen ὃ 20 δίναται M | coc] σῶμα Bon- 

wetsch — S 91 (oöu«) * | ἰδιοποιοῦντος U 22f χαραχτηριασϑήσεται MU 

24 δὲ <M | & vor zxoóc M 25 ys và < U | (zo0c) *, nach Ὁ 
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DES 
ἐφ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτοις BobAo,tar x ol ἁπλούστεροι᾽ xav τὰς λέξεις ταύτας οὐδὲ 

ἀνάστασις σαρχῶν ἔσται, ἀλλὰ ὀστέων μόνον χαὶ δερμάτων καὶ veopo ). 

ἅμα δὲ nal ὑποδεικτέον αὐτοῖς ὅτι συναρπάζο)ται ὡς μὴ νενοηχότες τὸ 
γεγραμμένον. οὐ γὰρ εἰ ὀστᾶ Övondlerat, πάντως τὰ ὀστᾶ ταῦτα νοητέο», 

ὥσπερ οὐδὲ ἐν τῷ »ἐσχορπίσϑη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν Ἅιδηνε, xat 
»ἐσχορπίσϑη πάντα τὰ | ὀστᾶ μους xat »ἴασαί με, ὅτι ἐταράχϑη τὰ ὀστᾶ 
μους, φανεροῦ ὄντος τοῦ μὴ λέγεσϑιαι τὰ ὀστᾶ χατὰ τὴν χοινὴν ἐχδοχῆν. 

ἐπιφέρεται γοῦν τῷ λόγῳ ὅτι »αὐτο λέγουσιν ὅτι ξηρὰ γέγο)ε τὰ ὀστᾶ 
ἡμῶνε. ἀρά γε λέγουσι »ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστέα ἡμῶν«, ϑέλοντες ἀνίστα- 
σθαι συναχϑέντα; ἀλλὰ | τοῦτο ἀμήχανον. λέγοιεν δ᾽ ἄν" »ξηρὰ γέγονε 
τὰ ὀστᾶ ἡμῶνς«, ἐν αἰχμαλωσίαις γενόμενοι καὶ πᾶσαν ζωτιχὴν νοτίδα ἀπο- 

βεβληκότες᾽ ἐπιφέρουσι γοῦν τό »ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκα- 
μενς, οὐχοῦν vy ἐπαγγελία τῆς ἀναστάσεως τοῦ λαοῦ ἐστιν ἀπὸ τοῦ πτώ- 
ματος χαὶ τῆς οἷονεὶ νεχρότητος ἣν νενέχρωνται διὰ τὰ ἁμαρτήματα τοῖς 
ἐχϑροῖς παραδοϑέντες. ^ xxi οἱ ἁμαρτωλοὶ δὲ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος λέγονται 
εἶναι »τάφοι γέμοντες ὀστέων νεχρῶν xa) πάσης ἀχαϑαρσίας«. πρέπει δὲ 
τῷ ϑεῷ ἀνοίγειν τὰ μνημεῖα ἑχάστου χαὶ ἐξάγειν ἐκ τῶν μνημείων ἡμᾶς 

ἐζωοποιημένους, ὥσπερ ὃ σωτὴρ τὸν Λάζαρον εἴλχυσεν ἔξω. 
10. Τὸ δέ »ἐχεῖ ἔσται ὃ χλαυϑιμὸς xol o βρυγμὸς τῶν ὀδόντων« πρὸς 

αὐτοὺς ἀπορητέον ὅτι ὡς ἐν τούτῳ τῷ βίῳ πᾶν μέλος εἴς τινα χρείαν ὁ 

δημιουργὸς χατεσχεύασεν, οὕτως χαὶ τοὺς ὀδόντας εἰς τὸ διακόπτεσθιαι 

τὴν στερεὰν τροφήν. τίς οὖν χρεία τοῖς χολαζομένοις ὀδόντων; οὗ γὰρ εἰς 
τὴν Τ᾿ ἐεννᾶν ὄντες xav ^ αὐτοὺς φαγονται. xai δειχτέον ὅτι οὐ πάντα 
παραλαμβάνεσϑαι δεῖ χατὰ τὸ χείμενον. »ὀδόντας γοῦν ἁμαρτωλῶν«, φη- 

ὁ Psal 140, 7 — 6 Psal. 21,15 — Psal. 6,3 — 8. 12 Ezech. 37, 11 — 

16 Matth. 23,27 — 19 Matth. 8,12 — 24 Psal. 5, 8 

ES 

1 ἐφ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτοις "| ini τὸ ὕσον ἐφ᾽ oig MU so viel wie S [ἐπὶ τὸ 000v] 

ἐφ᾽ ὕσον Bonwetsch κα etwa (ἐπερείδεσϑαι * 3 μὴ <M 4 οὐ <, daher 

der Satz als Frage gefaßt S | εἰ ὀστᾶ] eis aM | πάντως] etwa? 8 5 ἐν τῷ 

<S | διεσχορπίσϑη U 5f ἡμῶν — πάντα τὰ ὀστᾶ < Ὁ 6 πάντα - S8 

8 0r? - M 9 γε] γὰο Μ 10 λέγοιεν δ᾽ ἂν] sie sagen aber nunS 11 ὀστέα U 

| yw ὀμενοι M. 12f διαπεφωνήχαμεν] wir sind verloren gegangen S 18 τῆς 

ἀναστάσεως toU λαοῦ] der Menschen S 15 σωτῆρος) Herrn S 16 τάφοι y&- 

uovres ὀστέων νεχρῶν] gleich Totengebeinen S | νεχρῶν <U 17 Exaorov xai] 

u. jeden von euch S ἡμᾶς] euch S 19 τὸ δὲ] u. was er sagt S | éxst] wo S 

20 εἰς τινα χρείαν] zu ihrem Dienst 8 24 xarà τὸ χείμενον) nach dem in den 

Worten Vorliegenden S | γοῦν] γὰρ M 24f φησὶν ἁμαρτωλῶν U 

D235 

8 D604 

16, 1 
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σίν, »συνέτριψας« χαὶ »τὰς μύλας τῶν λεόντων covétAacey χύριος«. τίς 
δὲ οὕτως ἡλίϑιος ὡς ὑπολαμβάνειν ὅτι τηρῶν τὰ σώματα τῶν ἁμαρτωλῶν 
ὃ ϑεὸς τοὺς ὀδόντας αὐτῶν μόνον συντρίβει: ὥσπερ οὖν εἴ τις ϑέλων 
ταῦϑ'᾽᾽ οὕτως ἔχειν ϑλιβόμενος εἴλχετο | ἐπ᾽ ἀλληγορίαν, οὕτως ζητητέον C 
τῶν χολαζομένων τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων, τῆς ψυχῆς δύναμιν poney 

ἐχούσης, ἥτις ἐν χαιρῷ τοῦ ἐλέγχου περὶ τῶν ἁμαρτημάτων χατὰ τὸν συγ- 
χρουσμὸὼν τῶν T ὀδόντων ὧν ἐφρόνησε βρύξει τοὺς ὀδόντας. τὸ δὲ »φο- 
βήϑητε τὸν δυνάμενον xai τὴν Ψυχὴν x«i τὸ σῶμα ἀπολέσαι ἐν Tecvvn« 
τάχα μὲν διδάσχει ὅτι ἀσώματος ἡ Ψυχή, τάχα δὲ χαὶ δηλοὶ ὅτι χωρὶς 

σώματος οὐ χολασϑήσεται᾽ περὶ οὗ φυσιολογοῦν]τες τὰ περὶ τοῦ εἴδους χαὶ 
τοῦ πρώ του ὑποχειμένου εἰρήχαμεν. χαὶ τὸ παρὰ τῷ ἀποστόλῳ δέ 
»ζωοποιήσει xal τὰ ϑνητὰ ὑμῶν σώματας, ϑιγητοῦ ὄντος τοῦ σώματος xol 
οὗ μετέχοντος τῆς ἀληϑινῆς ζωῆς, δύναται παριστάνειν ὅτι τὸ σωματικὸν 
εἶδος περὶ οὗ εἰρήκαμεν, τῇ φύσει ϑνητὸν ὄν, »ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωϑῇ; 
ἡ ζωὴ ἡμῶν«, xai αὐτὸ μεταβάλλει ἀπὸ τοῦ εἶναι »σῶμα ϑανάτους, ζωο- 
ποιηϑὲν διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ζωοποιοῦντος, ἐκ τοῦ (GapxtXo0) πνευμα- 
τικὸν γεγονός. χαὶ τό »&psi δέ τις, πῶς ἐγείρονται οἱ νεχροί, ποίῳ δὲ σώματι 
ἔρχονται:« γυμνῶς παρίστησιν ὅτι τὸ πρῶτον ὑποχείμενον οὐκ ἀναστήσεται. 

εἰ γὰρ χαλῶς ἐλάβομεν τὸ παράδειγμα, τηρητέον ὅτι ὃ σπερματιχὸς λόγος 
ἐν τῷ χόχχῳ τοῦ σίτου δραξάμενος τῆς παραχειμένης ὕλης xal OU ὅλης 
αὐτῆς χωρήσας, περιδραξάμενός (TE) αὐτῆς τοῦ αὐτοῦ εἴδους, ὧν ἔχει δυ- 

1 Psal 57, ? — 71 Matth. 10,28 — 19 Röm. 8. 11 -- 14 Kol.3, 4 — 

15 vgl. Róm. 7, 24 — 17 I Kor. 15, 35 

τ 8 

1 vor χύριος - 0 M ὃ μόνον <S | συντρίβει μόνον U | & «S 

4 ταῦτα U | En’ ἀλληγορίαν) zur Jagd 8 7 T ὀδόντων] der Ordnungen S; lies 

wohl φρονημάτων * ὧν) ὡς U | τὸ δὲ] u. was er sagt S 8 cv « U 

Isévvg] Feuer S 9 χαὶ δηλοῖ *, nach S] δηλοῖ xai MU 10 περὲ τοῦ εἰδους 

über die Form d. ἢ. über die Wesensform ὃ | 11 χαὶ « ὃ. | τὐ]τῶμ 12 ἡμῶν 

18 0c] ὅπου U 14 0v — M | ὁ cU 15 ἀπὸ τοῦ εἶναι σῶμα ϑανάτου) 

von der Sterblichkeit S 16 διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ζωοποιοῦντος διὰ τὸ πνεῦμα 

τὸ ζωοποιοῦν MU durch den Geist, < τοῦ ζωοποιοῦντος S | ἐκ τοῦ (cagzixov) 

πνευματιχὸν γεγονός  ἐχ τοῦ πνευματικὸν γεγονέναι MU deshalb weil sie geistig 

geworden S 17 xai τό] und was er sagt, dann aber sagt der Apostel | τις 8) 

-— MU 18 ὑποχείμενον) Leib S 19 εἰ yàg] οὐ γὰρ M | τηρητέον Bon- 

wetsch] v ρητέον (D Buchstaben nach z freigelassen) M ῥητέον U so sollen wur 

beachten S 90 ἐν τῷ xóxxo τοῦ σίτου] im Samen u. im Korn des Weixens S 

21 (te), * nach S . | τοῦ αὐτοῦ] lies τοῦ ὕλου * 
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γάμεων ἐπιτίϑησι τῇ ποτε γῇ xal ὕδατι x«l ἀέρι nal πυρί, nal vınnoas 

τὰς ἐχείνων ποιότητας μεταβάλλει ἐπὶ ταύτην ἧς ἐστιν αὐτὸς δημιουργός" 
χαὶ οὕτως συμπληροῦται ὃ στάχυς, εἰς ὑπερβολὴν διαφέρων τοῦ ἐξ ἀρχῆς 

χόχχου μεγέθει καὶ σχήματι wo ποιχιλίᾳ. 

’ - > - 

5 IlooxAov τοῦ avrov. 

17. A μὲν οὖν 'Qptyévmc sig τὴν περὶ τῆς ἀναστάσεως ἐγχειρῶν 17,1 
πραγματείαν ἐσπούδασε, ποιχιλωτάτην ἐπιδεικνύμενος ϑεωρίαν, τοσαῦτα 

ὡς ἐν ἐπιτομῇ ἐνθυμοῦ δὲ χαὶ τὰ τούτοις ἀχόλουϑα ἐφεξῆς. λείπεται 
γὰρ τὰς ἀπὸ τῶν γραφῶν ἔτι πρὸς τοῖς εἰρημένοι: μαρτυρίας παραλαβεῖν, 

10 t; ὥσπερ ἀνδριὰς πάντα τὰ μέρη συμμέτρως ζέχουσα, οὕτωςΣ ὁ λόγος | οὗ- 0256 
τος (συμμετρίαν) λαβὼν ὅλος ἐκ πλήρους ἢ κατεσχευασμένος, [ἀλλὰ] μηδὲν 
ἔχων ἐνδεὲς τῶν εἰς σχῆμα nal κάλλος συναγομένων. τί οὖν αἱ γραφαὶ 8 
συνάδουσι τούτοις, ἐπιχρατύνουσαι πρὸς συμπλήρωσιν | διαγωγῆς χρείττονος D605 
τὸν ἄνθρωπον, φραστέον. ταῦτα γὰρ ἐάν τις οἷός τε Tj, μὴ παραχόπτων 

15 τοῦ δέοντος, ἀχριβῶς νοεῖν, εἴσεται τὴν ἀ)γάστασιν ἐπὶ τούτου μὴ χρῆναι 

παραλαμβάνεσϑαι τοῦ σώματος, ἅτε ἀδυνατοῦντος ἀτρέπτου δι᾿ αἰῶνος μέ- 

very, ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ πνευματικοῦ, ἐν ᾧ αὐτὸς 6 xal νῦν ἐν τούτῳ διασῳ ζό- P540 
μενος χαραχτὴρ τηρηϑήσεται, ἵν ἕχαστος ἡμῶν xol χατὰ τὴν μορφὴν ὁ 
αὐτὸς T, χαϑάπερ ἐλέχϑη χαὶ ᾿ὡριγένει. οὕτω γὰρ ἐχεῖνος ἔσεσθαι τί- 4 

20 ὕεται τὴν ἀνάστασιν. ἐευστοῦ γὰρ ὄντος τοῦ σώματος τοῦ ὑλιχοῦ «al 
᾿ μηδέποτε μένοντος ἐφ᾽ ἑαυτῷ χἂν τὸ βραχύ, ἀλλὰ προσγι(γ)νομένου xal ἀπο- 

γιζγ)νομένου περὶ τὸ εἶδος τὸ χαραχτηρίζον τὸν ἄνθρωπον, oq οὗ χαὶ συγχρα- 

KO 

M U (hinter ἀνάγχη 2.23 — Schluß von f. 117" — Quaternionenversetzung; vgl. 

TU B.36H.2 8.47) S 

1 χαὶ <U 6 tc—U 7 Emidexviusvoc+ εἰς avtóv M | vor τοσαῦτα 

+ εἰσὶ U 8 ἀχόλουθα *, naeh S das Folgende] ἀναϑεωρῶν MU | λείπεται) 

es ist ihm nötig S 9 πρὸς τοῖς εἰρημένοις < ὃ 10 ἵνα M | «ἔχουσα, ov- 

voc) *, nach S ebenmäpig seiend, so auch ὁ λόγος οὗτος ὁ λόγος éavcot 

MU diese Verhandlung S 11 (ovuustolav) * | (συμμετρίαν) λαβὼν — χατε- 

σχευασμένος) ganz ebenmäßig werde S | ws U | [ἀλλὰ] * 19 εἰς σχῆμα] 

«ur Güte u. Gestalt S | γραφαὶ + (λέγουσι) u. dann συνάδουσαι * 13 πρὸς 

συμπλήρωσιν διαγωγῆς κρείττονος) Zu besserem Wandel S 14 goaoréov] πλα- 

otéov M. | zaizacs(!) U | παραχόπτων] lies παραπίπτων Ὁ * 15 τοῦ δέοντος) 

das Verständnis S | ἀκχριβῶς < S 16 ἅτε] an’ M 17 vor αὐτὸς -ἰ ὁ M 

18 &xacroc) ἔχδετος M 19 Ὡριγένη M. 21 χἂν τὸ βραχὺ] auch nicht eine 

kleine Stunde S | τὸ] τῶ M 22 χαραχτηριάζον M. 
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τεῖται τὸ σχῆμα, ἀνάγχη, | φησί, τὴν ἄνάστασιν ἐπὶ μόνου τοῦ εἴδους σῴ- 
ἵεσθαι δεῖ) προσδοχᾶν. χαὶ ἵνα μὴ εἴπῃς ὅτι οὐ μανϑάνω᾽ σχο]τεινῶς 
ἐχεῖνος γὰρ τοῦτο διέλαβεν, ἐγὼ δέ σοι σαφέστερο) ὧδε τὸν νοῦν τούτων 
ἐξηγήσομαι. ἤδη γὰρ πάντως ἑώραχας δέρμα ζῴου Y| ἄλλο τι τοιοῦτο 
γεμισϑὲν ὕδατος, ὅπως ἐὰν πρὸς ὀλίγον χενούμενον πρὸς ὀλίγον πληροῖτο, 
ἀεὶ τὸ εἶδος τὸ αὐτὸ δείκνυσιν. οἷον γὰρ ἂν ἢ τὸ περιέχον, ἀνάγκη πρὸς 
αὐτὸ χαὶ τὸ ἐντὸς σχηματίζεσθαι. φέρε γὰρ ὑπεχρέοντος τοῦ ὕδατος, 

εἴ τις προσβάλλοι τοσοῦτον ὅσον ἐχχεῖται, UN ἐῶν τὸν ἀσχὸν ἀϑρόως χε- 
γωϑῆναι τοῦ ὕδατος, εἰ UN τοιοῦτο ἀνάγκη φαίνεσθαι τὸ προστιϑέμενον 
οἷον χαὶ τὸ πρότερον, διὰ τὸ εἶναι χαὶ τὸ περιέχον τὸ αὐτὸ περὶ ὃ εἰσρεῖ 

χαὶ ἀπορρεῖ τὸ ὕδωρ. xai δὴ xol τὸ σῶμα τούτοις 6 ἐϑέλων ἀπειχάζειν 
00% αἰδεσϑήσεται. ὡσαύτως γὰρ χαὶ τὰ ἀπὸ τῆς τροφῆς ἀντεισαγόμενα 
ἀντὶ τῶν ὑπεξεωϑεισῶν σαρχῶν εἰς τὸ σχῆμα τοῦ περιέχοντος εἴδους μετα- 
βαλοῦνται, xal ὁπόσον μὲν ἂν χατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς διαχυϑῆ, τοῖς ὀφϑαλ- 
μοῖς ἔοικεν, ὁπόσον δὲ χατὰ τὸ πρόσωπον, τῷ προσώπῳ, ὁπόσο) CE χατὰ 
τὰ ἕτερα, | τούτοις ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχαστον φαίνεσϑαι, οὖχ οὐσῶν τῶν 
σαρκῶν ἐν αὐτῷ τῶν πρῶτον ὑποχειμένων, ἀλλὰ τοῦ εἴδους, xa) ὃ εἰδο- 

ποιοῦνται τὰ προσγιγνόμενα. χαὶ τοίνυν εἰ μὴ ἐσμεν οἱ αὐτοὶ xày ἐπ᾿ 
ὀλίγας ἡμέρας τῷ σώματι, ἀλλὰ τῷ εἴδει τῷ ἐν τῷ σώματι (τοῦτο γὰρ 
μόνον ἕστηχεν ἀπὸ γενέσεως), πολλῷ | μᾶλλον οὐδὲ τότε oi αὐτοὶ χατὰ 
τὴν αὐτὴν σάρχα ἐσόμεθα, ἀλλὰ χατὰ τὸ εἶδος τὸ xxi νῦν (xal) dei δια- 
σῳζόμενον ἐν ἡμῖν χαὶ μένον. ὃ γὰρ ἐχεῖ τὸ δέρμα, τοῦτο τὸ εἶδος ἐν- 
ϑάδε ὃ δὲ ἐχεῖ τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς εἰκόνος, τοῦτο ἐνταῦϑα τὸ προσγιγνό- 

μενον xal ἀπογιγνόμιενον. ὥσπερ οὖν νῦν τοῦ σώματος οὐκ ὄντος τοῦ 

IUS 

lf σῴζεσϑαι — S 9 δεῖ U — 8 | o uav8évo *, vgl. S. 435, 1] xai 

᾿λανϑάνει M. οὐχ ἀεὶ μανϑάνει Ὁ — 8 σχοτεινῶς)] σχοπεῖν ὡς M 8 γὰρ-- 8 
( >) 7 0 

| διέλαβεν] δὲ ἔλαϑεν M | ὧδε < S | τοὐτων] τοῦτον U 4 πάντως] nav- 

τὸς S. | vc «M. erototroy Ὁ <—S 407006 CIS 7 φέρε] lies viell. ὅρα 

(wegen εἰ μὴ 2.9) * 9 ἀνάγχη τοιοῦτο U 10 τὸ πρότερον *, nach S das 

Frühere) τὸ này MU | τὸ εἶναι xal — S | τὸ αὐτὸ — S | περὶ ὃ εἰσρεῖ} 

περιϑεὶς δεῖ U 18 ὑπεξωϑεισῶν M 14 vor àv + oiv M 15f χατὰ τὰ 

ἕτερα] einem andern Glied 8 16 τούτοις] ebensoviel ὃ 16f οὐχ οὐσῶν — ὑποχει- 

μένων] wührend nicht dasselbe Fleisch 4st S 17 ἐν αὐτῷ] ἐν ταυτῶ U | τῶν 

— ὑποχειμένων «- S | πρῶτον πρώτων MU 18 προσγινόμενα Ὁ | eu. 

ἐσμὲν «Ξ S | οἱ αὐτοὶ] ἐν αὐτοῖς M | &ui U 19 v9? < U 90 vor μᾶλλον 

-- οὖν U | τότε <S | χατὰ — M 91 (xol)* | ἀεὶ <S 90 xol nenn 

<S | εἶδος + schien S 28 προσγινόμενον U 94 zal ἀπογιγνόμενον — M 

| vor ὥσπερ + und S | viv « 8 

30 

D608 

9 

0958 - 
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αὐτοῦ, ὅμως ὁ χαραχτὴρ χατὰ τὴν αὐτὴν μορφὴν ὃ αὐτὸς σῴζεται, οὑτωσὶ 
xa! τότε 00% ὄντος τοῦ σώματος τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐνδοξότερον τὸ εἶδος 
αὐξηϑὲν οὐχέτι ἐ) φϑαρτῷ, ἀλλ᾽ ἐν ἀπαϑεῖ xal πνευματικῷ δειχϑ'ήσεται 

σώματι, ὥσπερ οἷον τὸ Ἰησοῦ χατὰ τὴν μεταμόρφωσι»ν ἦν, ὅτε εἰς τὸ 
5 ὅρος ἀνέβη μετὰ Πέτρου, χαὶ τὸ Μωυσέως χαὶ τὸ Ἠλίου τῶν ὀφϑέν- 

τῶν αὐτῷ. 

18. Καὶ ταῦτα μὲν οὖν μέχρι τοσούτου διεσχέφϑω᾽" οὗτος γὰρ ὡς ἐν 18,1 
χεφαλαίῳ τῶν ᾿ϑὡριγένους δογματισμῶν ὁ νοῦς. ἐὰν δέ τις τῶν ἀμφισβη- 3 
τούντων προβαλλόμενος τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, | διὰ τὸ »πρωτότοχκον τῶν P565 

10 νεχρῶνε xai »ἀπαρχὴν« αὐτὸν εἰρῆσϑαι »τῶν χεχοιμημένωνς, λέγοι ὅτι 
χαϑάπερ &xel)og ἀνέστη, χαὶ τὰ πάντων (σώματα) ὡσαύτως ἐχείνῳ δεῖν 
προσδοχᾶν ἀναστήσεσθαι, ἵνα ὥσπερ Χριστὸς ἐγήγερται, »οὕτως ὁ ϑεὸς 

τοὺς χοιμηϑέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷς, ἐγήγερται δὲ τὸ τοῦ 
"Insod {σῶμαν, καὶ τὰς σάρχας ἔχον ἃς εἶχε καὶ τὰ ὀστᾶ, χαϑάπερ ἐπείσθη 

15 xai Θωμᾶς, λέξομεν: ἀλλὰ τὸ τοῦ Χριστοῦ σῶμα οὖχ ἦν »ἐκ θελήματος ὃ 
ἀ)δρός«, »ἡδο)γῇς ὕπνῳ συνελϑιούσης«, »ἐν Gyoutatz συλληφϑὲν Aal xtcoT- 
ϑὲν Ev ἁμαρτίαιςς, ἀλλὰ »ἐχ πνεύματος ἁγίου xai δυνάμεως ὑψίστου x«i D607 
παρϑένους, τὸ δὲ σὸν ὕπνος ἐστὶ καὶ ἡδονὴ χαὶ ῥύπος. χαὶ διὰ τοῦτο καὶ 4 
ὃ σοφὸς Σειράχ »ἐν γὰρ τῷ ἀποϑνύήσχειν ἄνθρωπον -ἀποφϑθέγγεται- χλης- 

20 ρονομήσει ἑρπετὰ «oi ϑηρία x«i σχώληχαςς, x«i {(Δαυ δὲ Ev ὀγδοηκοστῷ 
ἑβδόμῳ Ψψαλμῷ »μὴ τοῖς νεχροῖς ποιήσεις ϑαυμάσια ἣ ἰατροὶ ἀναστήσουσι 
xo) ἐξομολογήσονταί cot; μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου xal τὴν 

4 Matth. 17, 1—3 — 9 Kol 1, 18; Apok. 1,5 — 10 I Kor. 15,20 — 

12 I Thess. 4, 14 — 14f vgl. Joh. 20, 27f — 15 Joh. 1, 13 — 16 Weis. Sal. 7, 2 

= 72.0597 - 17 τρὶ. buk 1,95 — 19 Sir. 10. 11 — 90 Psal. 87, 11-13 

MUB 

1 χαραχτὴρ + ὁ U | χατὰ τὴν αὐτὴν μορφήν ὁ αὐτὸς] von derselben Ähn- 

lichkeit S | οὑτωσὶ Jahn] οὕτως εἰ MU 2 τότε οὐχ «-: U 9 ἀλλὰ M | 

ἀπαϑεῖ] wnverweslch S 4 τὸ Ἰησοῦ *] τοῦ Ἰησοῦ M cà Ἰησοῦ U 5 τὸ 

beidemale *] τοῦ MU | καὶ τὸ Ἠλίου — ὃ 7 οὖν «:Ὁ | οὗτος Ausgg.] 

οὕτως Μῦ 8 ὁ νοῦς] haben wir erwähnt S — 9 To σῶμα If τῶν νεχρῶν 

— 8 10 εἰρῆσϑαι] sie S 11 xai τὰ] κατὰ M | (oouera) Bonwetsch nach S 

| éxsivo U 18 διὰ τοῦ Ἰησοῦ] mit Jesus S 14 {(σῶμαλ * nach S. | ἔχον 

«Ὁ | ἐπείσϑη) sagte S 15 λέξομεν Ἢ Aé&ousv MU so sagen wir S 16 vor 

ἡδονῆς + xai S | ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης] der Vereinigung eines Mannes S | 

vor ἐν ἀνομίαις -1- oder S | «ci]oder S 18 παρϑένου + sehr heiligen u. reinen S 

WuaLt <— S 19 ἀποφϑέγγεται — S 20 (Aavid) * nach S | £v ὀγδοηχοστῶ 

ψαλμῶ ἑβδόμω U 51 ποιήσεις * nach S] ποιήσῃς MU 92 τις —S | ἐν-ε τῶν 



430 Epiphanius 

ἀλήϑειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; [νὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σχότει τὰ ϑαυμάσιά 

σου xal Y, δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ ;« χαὶ ἕτερα δὲ ῥήματα 
τοιαῦτα τῷ βουλομένῳ συνάγειν &x τῶν γραφῶν πάρεστιν ἃ x ἵνα μὴ 
πάντων ἡμεῖς εἰς πλῆϑος μνημονεύοντες πολυπλασίονα τῶν εἰρημένων αὖ- 

δ ξήσωμεν τὸν λόγον. | 

Aoırnov Ms9odiov' 

19. Ὡς οὖν ἐπαύσατο μόγις 6 ἸΙρόχλος xai σιγὴ τῶν παρόντων ἦν 
ἐπὶ πολύ, χαταβληϑέντων ἱχανῶς πρὸς ἀπιστίαν, xal ἐγὼ ἠσθόμην ὅτι τῷ 
ὄντι πεπαυμένος εἴη, ἠρέμα τὴν χεφαλὴν ἐπάρας χαὶ ἀναπνεύσας ὥσπερ 

10 οἱ πλέοντες τοῦ χύματος Non λωφῶντος, ὑποτρέμων ἔτι xai σχοτιζόμενος 
(ἐβεβλήμην γάρ, ὡς πρὸς ὑμᾶς εἰρήσϑ'ω, | τῇ δεινότητι χατη)τλημένος τῶν 
λόγων) τρέπομαι πρὸς τὸν Αὐξέντιον χαὶ καλέσας αὐτόν ὦ Αὐξέντιε, νο- 
po, ἔφην, μὴ μάτην AeAéyVat τὸ ποιητικόν »σύν τε δύ᾽ ἐρχομένως. xai 
γὰρ οἱ ἀνταγωνισταὶ δύο. »διὸ σϑένος ἀμφότεροι ἀμφοτέρων περ σχῶμενκ. 

18 συναντιλήπτορα γὰρ καὶ συναγωνιστὴν αἱροῦμιαί σε τῆς πρὸς αὐτοὺς μάχης, po] 

ἡμῖν ὃ ᾿Αγλαοφῶν μετὰ llpóxAou xai ᾿ωριγένους τοῖς ἀνατρεπτιχοῖς Rad 
ἡμῶν ὡπλισμένος λόγοις ἐχπέρσῃ τὴν ἀνάστασιν. ἄγε οὖν ἀντιπαρα- 
ταξώμεϑα τοῖς σοφίσμασιν αὐτῶν, μηδὲν τῶν ἀντιϊλογικῶν, οἷς oi δειλοὶ 
βάλλονται, φοβηϑέντες᾽ xal γὰρ οὐδὲν Ev | αὐτοῖς ὑγιὲς ὅλως οὐδὲ πάγιον, 

20 ἀλλὰ φαντασία μόνον εὐπρεπὴς ῥημάτων πρὸς χατάπληξιν τῶν ἀκουόντων 
Kal πειϑὼ χατεσχευασμένη, οὐ τῆς ἀληϑείας xol τοῦ συμφέροντος χάριν, 

13 Ilias 10, 224 — 14 Ilias 21, 308f 

ΜΞ 

3 τοιαῦτα] eiele S | ἃ Bonwetsch nach S] ὅσα MU | κ (ἐῶμεν) Mendels- 

sohn 4 uvnuoveloavres U 5 τὸν <U 7 μόλις M | vor ὁ Πρόκλος 

+ x«i U 8 ἐπὶ πολύ <S | ἱχανῶν 8 9 εἴην U | ἠρέμα τὴν] ἠρεματι- 

χὴν Ν 10 τοῦ κύματος] aus den Wellen ὃ 11 ἐβεβλήμην γὰρ - und S | 

χατηντλημένος < S8 111 χατηντλημένος τῶ λόγω M τῶν λόγων κατηντλημέ- 

νος U 18 τὸ ποιητιχόν] jenes Wort S | σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω) σὺν τε δύο ἐρ- 

χομένω M σύν τε δυοῖν ἐρχομένοιν U 14 διὸ σϑένος) von Diosthenos S | au- 

φότεροι <M | meo σχῶμεν) ἐπέχομεν U 15 ἐροῖμαι U 16f τοῖς àva- 

τρεπτιχοῖς — λόγοις < S 16 ἁματρεπτιχοῖς U 17 ἐχπέση U 17f ἀντι- 

παρατασσώμεϑα M. 18 τῶν σοφισμάτων M | a <U 19 βάλλονται] 

fürchten S | φοβηϑέντες βάλλονται M. | ξαυτοῖς M | ὅλως < US 20 πρὸς 

χατάπληξιν + nur S | ἀχουόντων + τῶν M 91 χατεσχευασμένων M | vor 

οὐ + und S | χαὶ] οὐδὲ U " 
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Panarion haer. 64, 18, 4—20, 1 (Origenes) 431 

ἀλλὰ τοῦ δόξαι τοῖς παροῦσι σοφοὺς .τοὺς λόγους. ἐντεῦϑεν γοῦν τοῖς 

πολλοῖς οἱ Ex τῶν εἰχότων ἔσϑ'᾽ ὅτε λόγοι πρὸς κάλλος χαὶ ἡδονὴν πε- 
ποιχιλμένοι μᾶλλον τῶν εἰς ἀχρίβειαν ἐξητασμένων νομίζονται. σπουδαιό- 
τεροι, τῶν διδασκάλων οὐ πρὸς τὸ βέλτιον ἁμιλλωμένων ἔτι xal σεμνόν, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀρέσαι χαὶ εὐημερῆσαι, χαϑάπερ οἱ σοφισταί, οἱ μισϑὸν 
αἱροῦνται τῶν λόγων, ἐπευωνιζόμενοι τὴν σοφίαν ἐπαίνοις. τὸ μὲν οὖν 
παλαιὸν βραχὺ παντελῶς τὸ περὶ τὴν ἐξήγησιν ἦν, φιλοτιμουμένων μὴ τέρ- 
πεῖν, ἀλλὰ ὠφελεῖν τοὺς παρόντας τῶν τότε᾽ ἀφ᾽ οὗ δὲ λοιπὸν εἰς ῥᾳστώ- 
νην ἐπετράπη πᾶσιν ἑρμηνεύειν ἐξεῖναι τὰς γραφάς, [xo7] πάντες εἰς τὸ 
ποιῆσαι μὲν τὸ χαλὸν ἡμβλύνθησαν. πλησϑέντες οἴήματος, περὶ τὸ λογι- 
χεύεσθαι. δὲ προέχοψαν χαλλωπιζόμενοι, ὡς πάντα γινώσχειν ὑπάρχοντες 
δεινοί, διδάσχεσϑαι μὲν ὁμολογεῖν χρύήζειν αἰδεσϑέντες, φιλονειχεῖν δὲ μᾶλ- 
λον χαὶ προπηδᾶν, ὡς οἱ διδάσχαλο. x. ϑρασυνθϑέντες γοῦν ἐντεῦϑεν τοῦ 
μὲν εὐλαβοῦς xal πρῴου xai πάντα δύνασϑιαι ποιεῖν τὸν ϑεὸν ὡς ἐπηγγεί- 
λατο πιστεύειν ὠλίσϑησαν, εἰς δὲ ζητήσεις χενὰς χαὶ βλασφημίας ἥκασι, 
UN νοήσαντες ὡς οὐ τὰ ἔργα τῶν λόγων ἐπετηδεύϑη χάριν, ἀλλὰ τῶν ἔρ- 
Ywv οἱ λόγοι, ὥσπερ (ἐπ᾽) ἰατρικῆς, GU ἧς τοὺς χάμνοντας σῴζεσθαι δεῖ 
τῶν λόγων ἔργοις χυρουμένων, ty ἡρμιοσμένων ἡμῶν πάντα σύμφωνος 6 
γοῦς εἴη τοῖς ἀρίστοις λόγοις, τὰ ἤϑη τῇ γλώσσῃ συνῳδὰ παρέχων δί- 
Xv» | λύρας, ἀλλὰ μὴ ἄμουσα χαὶ ἀσύμφωνα. ἐπὶ γὰρ τῷ χτήσασϑαι κατὰ 
ἀλήϑειαν ἀγωνίζεσθαι δεῖ τὸ δίχαιον ἀσχεῖν χαὶ οὖκ ἐπὶ τῷ Öoxelv, χω- 

λῶς ἐπιβαίνοντα σοφίας χαὶ πρὸς δόξαν μᾶλλον Y) πρὸς ἀλήϑειαν  ἅμιλ- 
λώμενον, πρόϑυρα χαὶ προσχήματα χαὶ πᾶσαν ὑποδυσάμενον τῆς ὑποχρί- 
σεως τὴν σχευΐήν. | 

20. Εἰσὶ γάρ, εἰσὶν οἱ λόγων τραγικῶς χεχοσμημένων προσβολαῖς, 

U S (bis Z. 4 τῶν διδασχάλων; das Folgende bis 8.434, 13 αὐτὴν αὖϑις 

ausgefallen) 

1 δόξαι] δεῖξαι U | τοῖς παροῦσι] den Hörenden S | τοὺς λόγους σοφοὺς U 

11 τοῖς πολλοῖς — ὃ 9 ἔσϑ᾽ Orte <S 4 τῶν διδασχάλων]) zum Lehrer S | 

οὐ] οὔτε Ὁ | βέλτιστον U 6 αἱροῦνται ἢ αἴρονται M ἐροῦνται U | τὴν σο- 

φίαν ἢ τῆς σοφίας MU | ἐπαίνοις — M | μὲν ovv] μέντοι Μ 9 ἐτράπη ΜΝ | 

[eservaı]? * | [xoi] * 10 μὲν hinter πάντες M 18 [oti]? *.| κα etwa (quAo- 

τιμηϑέντες) * 14 ὡς] ὧν U 15 vor πιστεύειν + τὸ U | xoewéàcM 16 μὴ] 

οὐ M 17 (ἐπ) * | à ἧς Ἢ δι ὧν MU | δεῖ σώζεσϑαι Ὁ | δεῖν M 18 ἵν 

-— M | σύμφωνος ἢ συμφωνως MU 19 ein] ἐπὶ M 20f lies wohl χατὰ 

ἀλήϑειαν {τὴν σοφίαν) ἀγωνίζεσϑαι δεῖ τὸ δίχαιον ἀσχοῦντα * 21 τὸ δοχεῖν Μ 

99 ἐπιβαίνοντας M — 29f ἁμιλλώμενον aus ἁμιλλωμένων Ὁ 28 f ὑποδυσάμε- 

γος U 95 προβολαῖς Pet. Bonwetsch 

> * 

6 

8 0962 

D 609 

P564 

20,1 
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432 Epiphanius 

χαϑάπερ γυναῖχες ἔξωϑεν ὡραϊζόμεναι πρὸς ἀπάτη" ἐντέχνως, x ἐὰν μή 
τις πεφυλαγμένως αὐτοῖς τῶν ἔτι νεωτέρων προσβλέψῃ τῇ πίστει χαὶ νη- 
πτιχῶς. ὅϑεν εὐλαβητέον πρὸ τοῦ χαταμαϑεῖν ἀσφαλῶς εἰς τὴν χαρδίαν 
εἰσδέξασϑιαι τὸν τοιοῦτον λόγον᾽ xal γὰρ φϑ'άνουσι"ν οἱ ἐξαπατῶντες πολ- 
λάχις τοὺς διστάζοντας, χαϑάπερ δὴ χαὶ αἱ Σειρῆνες τοὺς φεύγοντας 

αὐτάς, χρύπτουσαι μαχρόϑεν τὸ μισάνϑρωπον τῇ χαλλιφωνίᾳ. N πῶς, 
ὦ Αὐξέντιε, ἔφην ἐγώ, (Goxsi) σοὶ ταῦτα τίϑεσϑαι; 

xa! ὃς ἀπεχρίνατο: Οὕτως χαϑάπερ xal σοί. 

Οὐχοῦν πάντως τῶν ἑτεροδόξων τοὺς σοφιστὰς μιμητὰς εἰδώλων ἀλης- 
ϑείας εἶναι λέγωμεν, ἀλήϑειαν μὴ γινώσχοντας, χαϑάπερ ζωγράφους; xai 
γὰρ οὗτοι μιμεῖσθαι μὲν ναυπηγοὺς χαὶ πλοῖα χαὶ χυβερνήτας ἐπιχειροῦσι, 
γαυπηγεῖ) xai κυβερνᾶν οὐ γινώσχοντες. οὐχοῦν ἀποξέουτες (eU) ϑέλεις 
τὰ χρώματα πείϑωμεν αὐτῶν τὰ ϑαυμάζοντα τὰς τοιαύτας γραφὰς παιδία, 
ὅτι οὔτε τὸ πλοῖον τοῦτο πλοῖόν ἐστιν οὔτε ὁ χυβερνήτης κυβερνήτης; 
ἀλλὰ τοῖχος ἔξωϑεν πρὸς τέρψιν χρώμασι χαὶ γραφαῖς χεχοσμημένος χαὶ 
ὅτι μιμνηταὶ μὲν εἰδώλου πλοίου χαὶ χυβερνήτου οἱ δημιουργήσαντές εἰσι) 
ἀπὸ τῶν χρωμάτων ταῦτα, xa od πλοίου: 

Μαχρὸν τῷ ἀχοῦσαι ποϑοῦντι τὸ προοίμιον. 
AA” ὠφέλιμον, ἔφη», ὦ ἄριστε. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ϑεοπνεύστων γραμ- 

μάτων ῥήματα, οἷς ἐπιχρωματίζοντες ποιχίλλουσιν ἑαυτῶν πρὸς ἀπάτην 
οὗτοι τὴν δόξαν, διχαι)σύνην αὐϑαδῶς χαὶ ἀλήϑειαν ὀνομάζοντες, οὗ γινώ- 
σχοντες ὅλως δικαιοσύνην, εἴ τις ἀφέλοιτο, πόσον οἴει γυμνωϑέντας αὐτοὺς" 

τῶν τοιούτων ὀνομάτων χλευασϑήσεσθαι: 
IIZvo πολύ, ἔφη. Ξ 
Ilötepov οὖν, ὦ Αὐξέντιε, ἦν δὲ ἐγώ, σὺ βούλει ταύτης | ἡγεμονεύειν 

τῆς ὁδοῦ Y) ἐγὼ ἡγήσωμαι; 
Atxatoc, ἔφη, σὺ ἡγεῖσθαι: σὺ γὰρ xai κατάρχεις τοῦ λόγου. 

U 9. 1 — Sacra Parallela Bruchst. 413 Holl (— Pa) 

1 vor ἔξωϑεν + ai U | x etwa (ἐξαπατῶσι τοὺς ἁπλουστέρους) * 2 av- 

τοῖς Jahn] αὐταῖς MU | νεοτέρων U 4 τὸν — M 5 διστάζοντας *] διδά- 

σχοντας MU | Y — U 6 χρύπτουσαι *] χρύπτουσι M U 4 (δοχεῖ) *, vgl. 

"8. 433, 28; σὺ ταῦτα τίϑεσαι Gataker 8 ἀπεχρίνετο M | σοί ἢ av MU 

9 πάντας M Pa 10 λέγομεν UPa | λέγομεν εἶναι Pa 12 οὐ] μὴ U | γι- 

νώσχοντες) λεγόμενοι Pa | (εἶ) * | ϑέλεις] ὅσα εἰς M. — Pa 13 αὐτῶ M. w- 

τοὺς Pa | τὰ ϑαυμάζοντα) ϑαυμάζοντας Pa 14 τοῖτο <U 15 χεχοσμη- 

μένα U 16 xai] ἢ Pa 17—19 xal o? — ἄριστε — Pa 18 zo] ro U 

19 ἀλλὰ | pn MU 19 γραφῶν U 21 ἀλήϑειαν)] ἀληϑινῶς Pa 26 ἡγή- 

σωμαι *] ἤγομαι M. ἡγήσομαι U 27 δίχαιον U 



Panarion haer. 64, 20, 1—21, 8 (Origenes) 433 

21. Οὐχοῦν ἐλέγετο — φέρε γὰρ πρὸς μέρος ἐξ ἀρχῆς ἀχολούϑως 21,1 
τὸν ᾿Αγλαοφῶντος ἐξετάσωμεν γοῦν --- ἣ ψυχὴ τὸ σῶμα διὰ τὴν παράβασιν 
Q περιχείμεϑια τοῦτο ἀνειληφέναι, χρόνοις τοῖς ἄνω χωρὶς αὐτοῦ μακαρίως 
διάξασα. τοὺς γὰρ δερματίνους εἶναι χιτῶνας σώματα (ἔφη) εἰς ἃ ἐνεῖρ- 2 

9 χϑαι | συνέβη τὰς ψυχάς, δίκην ὅπως ὧν ἔδρασαν νεχροφοροῦσαι παρά- P505 

σχωῶσιν. ἣ οὐ ταῦτα πρῶτον ἦν ἐν ἀρχῇ τὰ λεχϑέντα ὑπὸ σοῦ, ἰατρέ: 
ἀλλ ἴϑι, ὑπόμνησον, ἐάν τί cot μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. 

Οὐδὲν νῦν ὑπομνήσεως εἰς τοῦτο δέῃ" αὐτὰ ταῦτα γὰρ ἦν ἐν πρώτοις 3 
ἡμῖν τὰ εἰρημένα. 

10 Τί δέ; οὐχὶ χαὶ τοῦτο ἐν τοῖς ἑξῆς ἐλέγετο πολλαχῶς ὑπὸ σοῦ, Gc 
ἐμποδὼὴν πρὸς τὴν χατάληψιν ἡμῖν τὸ σῶμα τῶν ὄντως ὄντων xal γνῶσιν 

διὰ τὰς πρὸς τὸ χοσμεῖν ἀσχολίας αὐτὸ χαὶ ϑεραπεύειν γίγνεται χαὶ τὰς 

ἄλλας τὰς περὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς γαστρὸς προσβολάς, ἔτι τε βλασφημιῶν 
xal παντοίων αἴτιον ἁμαρτημάτων διὰ τὸ μὴ δύνασθαι χαϑ' ἑαυτὴν δίχα 

18 σώματος ὅλως ἁμαρτῆσαι ψυχήν" χαὶ διὰ τοῦτο, μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἀπο- 9 

δημίαν ἐχτὸς ἁμαρτήματος ὅπως ἔσοιτο xal παραχοῆς ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ἔνϑα Kal τὰς. διατριβὰς ἕξει μετὰ τῶν ἀγγέλων, ἐλευϑέραν αὐτὴν xoi 
γυμνὴν χρῆναι διαμεῖναι σώματος, ἐπειδήπερ τὸ σῶμα τοῦ χραίνεσθ'αι 
τοῦτο «al ἁμαρτάνειν παραίτιον αὐτῇ xal συνεργὸν γίγνεται: ἄνευ γὰρ 6 

20 σώματος ὁμήχανον ἁμαρτῆσαι ψυχήν. ὅϑεν ἵνα τὸν ἄπειρον ἀναμάρτητος 

αἰῶνα τηρηϑῇ, obxétt τὸ ταλαντεῦον αὐτὴν εἰς τὴν φϑορὰν χάτω xal τὴν 
ἀδιχίαν σῶμα λήψεσθαι. 

AM’ ἐλέχϑη Xo) τοῦτο. 1 
Tt δέ; xal X. λῶς cot τοῦτο xal ὀρϑῶς, ἔφην, ἥγησαι λελέχϑαι; 

25 Καὶ τί cot, ἔφη, τοῦτο διαφέρει: ἀλλὰ οὐκ ἐξελέγχεις τὸν λόγον. 

Οὐδέν, ἦν SE ἐγώ, ἀλλὰ δι΄ ἃ εἴρηκας ὅπως ἐξετάζηται 6 λόγος. 8 D611 
Καλῶς xol ὀρθῶς, ἔφη. 
Καλῶς δέ σοι δοκεῖ τίϑεσθιαι xol ὀρϑῶς ὁ ἑαυτῷ τἀναντία λέγων xai 

ἀσύμφωνα: 
80 Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 

NL Ἢ : 

4 qq * 5 ὕπως ὧν) ὁπόσων M 5f παράσχουσν M 7 i9: ὑπόμνη- 

σον] εἰς ὑπόμνησιν Ὁ | τις U | φαίνομαι() μὴ U 8. οὐδὲνμ 11 ἔμποδον M 

ἐμπόδιον Dind. Bonwetsch 19 γίγνεται] γίνεται MU 13 ἔτι ve] seite M 

14 διὰ τὸ μὴ] ὧν οὐ M 15 vor ψυχὴν + τὴν U 16 ἁμαρτημάτων U | 

σέσοιτο M 18 vor ἐπειδήπερ + tva M 19 γίνεται U 23 a2. < U 

20 διαφέρειν M | ἐλέγξεις U 26 οὐδέν, v] οὐδὲ ψυχὴν U 28 ὁ] 0c U | 

τὰ évavtia U 
Epiphanius II. 28 
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434 |. Epiphanius 

᾿Αμούσως γὰρ οὗτός cot φαίνεται τὴν ἀλήϑειαν ὑποχρίνεσθϑιαι; 
Πάντων μάλιστα, ἔφη. 
Οὐκ ἄρα ἀποδέχῃ τὸν τὰς ἁρμονίας ἐντείνοντα πρὸς τὸ ψευδὲς μέλος 

τῶν λόγων: 
Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 
Οὐχοῦν οὐδὲ σεαυτοῦ λέγοντος ἀμούσως οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀποδέξῃ. δοὺς 10 

γὰρ ἀσωμάτως ἡμαρτηκέναι τὰς ψυχὰς ἀπο σφαλείσας τῆς ἐντολῆς xol 
φράσας διὰ τὴν ἀνομίαν τοὺς χιτῶνας αὐταῖς ὕστερον τοὺς δερμαπυοῦς 
δεδωκέναι τὸν ϑεόν, ἵνα Σίκην νεχροφοροῦσαι παράσχωσι, χιτῶνας τὰ σώ- 

ματα φράσας, προϊόντος τοῦ λόγου ἐπιλαθόμενος ἃ τὸ πρῶτον ὑπέϑου μὴ 
δύνασθαι xo ἑαυτὴν τὴν ψυχὴν ἁμαρτῆσαι λέγεις. o0 πεφυχέναι 
γὰρ ὅλως πρὸς τοῦτο, ἀλλὰ παραίτιον αὐτῇ παντοίων χαχῶν τὸ σῶμα γε- 
γονέναι. ὅϑεν πρὸς τὸ μὴ παρορμηϑ'ῆναι πρὸς ἀδικίαν αὐτὴν αὖϑις, χαϑά- 

περ συνέβη χαὶ πρόσϑεν ὑπὸ τοῦ σώματος, οὕτως εἰς τοὺς αἰῶνας αὐτὴν 

ἔσεσϑιαι χωρὶς τοῦ χαίτοι πρῶτον εἰπὼν ἐν τῷ παραδείσῳ πρὸ τοῦ σώ- 
ματος τὴν ψυχήν, ὁπότε ἔτι μακαρία xal ἀναλγὴς ἦν, ἡμαρτηχέναι" παρα- 
βάσῃ γὰρ τὴν ἐντολήν, χεχρατυμμένης ἤδη διὰ τὴν πρὸς τὸν ὄφιν πειϑὼ 
τῆς ἁμαρτίας, δεσμὸν αὐτῇ τὸ σῶμα δεδόσϑιαι τιμωρόν. ὥστε ἡ τὸ πρό- 
τερον 7| τὸ ὕστερον οὖχ ὀρϑῶς ἔχει. - ἤτοι γὰρ πρὸ σώματος ἥμαρτε xai 
οὐδέν τι μᾶλλον χἂν μὴ λάβῃ σῶμα ἁμαρτήσεται, καὶ μάταιος ἣ περὶ τοῦ 
μὴ ἀνίστασθαι τὸ σῶμα περισσολογία᾽ Y) μετὰ σώματος, xoi οὐ δύνανται 
σῶμα οἱ χιτῶνες νομίζεσϑ'αι εἶναι ot δερμάτινοι. εὑρίσκεται γὰρ πρὸ τῆς 
χατασχευῆΐς αὐτῶν ἀϑετήσας 6 ἄνθρωπος τὴν ϑείαν ἐντολήν οὗ xad χάριν 
οἱ χιτῶνες χατασχευάζονται, τὴν γύμνωσιν τὴν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν 

προσγενομένην χαλύψοντες. ἀλλὰ πότερον πείϑω σε | xol ὁρᾷς ὡς 
ἑαυτῷ μαχόμενα ὑπέϑου Aal σοὶ τοῦτο γεγένηται σαφὲς Y) οὐδέπω μαν- 

ϑάνεις, ὦ Αγλαοφῶν, ἔφην, ὃ λέγω; 

U S (voniZ. 13f χαϑάπερ συνέβη an) 

1 οὕτω U 93. ἔφην M 5 οὐδ᾽] oty M 10 ἃ] πρῶτον M 18 ὅϑεν 

-- uj; M 14 οὕτως « M 16 ἀναλγὴς] tadellos S 10 παραβάσῃ Dind. Óh.] 

παραβάσει M ebenso u. zum Vorhergehenden gezogen S παραβᾶσα U 17 γὰρ 

« S8 | χεχρατυμμένης ἤδη — S 18 vor τιμωρόν + und S 19 oix — S | 

ἔχει] hast du gesagt S | ἤτοι] wenn sie auch S 20 περὲ τοῦ] περὶ αὐτοῦ M 

22 γνομίζεοϑαι εἶναι] genannt werden S 23 ἀϑετήσας ... τὴν ϑείαν ἐντολήν] 

der gesündigt hat S | vor τὴν 9. ἐντολὴν + πρὸς U 24 τὴν ἀπὸ] τῆς ἀπὸ M 

| αὐτῶν] ihn S 95 χαλύψαντες M | πότερον] wie S 26 ἑαυτῷ Pet.] 

ξαυτῶν MU | ἀχόμενα U | γένηται Μ 27 ἔφην] sprach er S 

Ó 205 

11 P56 

13 

14 

15 D61 
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- 

Μανϑάνω, ἔφη, xal οὐδέν τι δέομαι δεύτερον ἀκοῦσαι, ἀλλὰ ἔλαϑιον 

ἐμαυτὸν οὐχ ὀρϑῶς εἰπών. ἀνάγχη γάρ μοι δεδωχότι τοὺς δερματίνους 
χιτῶνας εἶναι τὰ σώματα ὁμολογεῖν, καὶ πρὶν εἰς τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν 
2 , , ΟῚ » T * ^3 - - , 

ἐληλυϑέναι ἡμαρτηκέναι, G9 ὧν πρὸ τῆς χατασχευῆς αὐτῶν Y] παρᾶ- 
βασις ἐγένετο, — διὰ τὴν παράβασιν γὰρ οἱ χιτῶνες αὐτοῖς χατασκχευά- 
ζονται xal οὐχ Y) παράβασις διὰ τοὺς χιτῶνας γίγνεται --- nal ἐκ ταύτης 
τῆς ὁμολογίας συγχατατίϑεσϑαι ὡς οὐ τὸ σῶμα τοῦτο παραίτιον χαχίας 

ἐστίν, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἣ ψυχὴ ἐν ἑαυτῇ. διὸ χἂν μὴ λάβῃ τὸ σῶμα, ἅμαρ- 
τήσεται, ἐπειδήπερ καὶ πρόσϑεν ἥμαρτεν “χωρὶς σώματος. καὶ ἀνόητον τὸ 
λέγειν ἀναβιῶναι μὴ δύνασϑαι τὸ σῶμα διὰ τοῦτο, ἵνα μὴ παραίτιον τῇ 
ψυχῇ τοῦ ἁμαρτῆσαι γενηϑῇ. ἁμαρτήσεται γάρ, ὥσπερ xai πρὸ τοῦ σώ- 
ματος ἥμαρτεν, οὕτως xal μετὰ τὴν τοῦ σώματος ἀπόϑεσιν, χἂν μὴ αὐϑις 

τὸ σῶμα ἀπολάβῃ. ὅϑεν ἀνάγχη μοι διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ μήτε ἄλλου 

ἀποδέχεσϑαι λέγοντος | τοὺς δερματίϊνους χιτῶνας εἶναι τὰ σώματα. εἰ δὲ 
9 ἀποδεξαίμην, ὁμολογεῖν χρή με χαὶ τὰ εἰρημένα. 

22. Τί δέ, οὐχὶ κἀκεῖνο, ἔφην, ὦ ̓ Αγλαοφῶν, δοχεῖ σοι μὴ ὀρϑῶς ἔχειν; 
Τὸ ποῖον: 
Τὸ λέγειν, ἦν δὲ ἐγώ, δεσμὸν xal πέδας τὸ σῶμα μεμηχανῆσϑαι κατὰ 

τῆς ψυχῆς, χαὶ ὅτι χαὶ 6 προφήτης »δεσμίους γῆς« ἔφη ἡμᾶς διὰ τοῦτο 

χαὶ ὃ Δαυὶδ »πεπεδημένους«. 
Καὶ ὅς" οὐκ ἔχω σοι προχείρως ἀποχρίνασϑαι, ἔφη. ἀλλὰ τί ἄλλῳ 

οὐ διαλέγῃ; 
F » Καὶ ἐγώ — ἠσϑόμην γὰρ ἐρυϑιριᾶν αὐτόν, φεύγοντα ἐλεγχϑ'ῆναι τῷ 

19 Klagel. Jerem. 3, 84 — 90 Psal. 145; 7 

US 

1 μανϑάνω] ich habe gelernt S οὐδέν τι] οὐχέτι U | ἀχοῦσαι Dind.] 

ἀχούσθϑαι M, ἀχούσεσθϑαι U 2 δεδοχότι M. δεδοχότι U 4 <M ὅ διὰ 

τὴν --- αὑτοῖς] denn deshalb sind sie ὃ 5f χατασχευάζονται] καὶ δι’ αὐτῶν 3, 

τούτων αὐτοῖς χκατασχείασις U 6 τοὺς χιτῶνας] jener Kleider S | γίνεται M. 

8 ἀλλὰ M. | αὐτὴ] αὕτη M. | ἐν ξαυτῇ — M sich selbst S 10 ἀναβιῶναι μὴ 

δύνασθαι] stehe nicht auf S | τὸ σῶμα] χωρὶς σώματος M | διὰ τοῦτο + τὴν 

σάρκα MU 1Π΄γεννηϑὴῆ Ὁ | ὥσπερ] ὡς Ὁ | vov? <M 18 διὰ ταῦτα — ὃ 

| weder einen andern noch mir ὃ 14 λέγοντος + dieses S |. εἰ de) ἢ, < de U 

16 τί δέ --- ἔχειν] Jenes stimmt S 18 τὸ! + δὲ M | τὸ λέγειν, ἦν δὲ ἐγώ] 

was ich sage S | χαὶ πέδας — S | μεμηχανῆσϑαι) haltet ihr S 19 χαὶ ὅτι] 

wie S | ἔφη <M | διὰ τοῦτο <IS 91f ἔφη --- διαλέγῃ — ὃ 2% διαλέγει U 

23 go9óugv .. ἐρυϑριᾶν αὐτὸν] ich erkannte, denn ich bemerkte S 98 ἐλεγχϑῆ- 

ναι τῷ λόγῳ] das Wort der Widerlegung S | τῷ λόγῳ Ἢ τὸν λόγον MU 
: og* ; 

17 

18 

19 

P 567 
Ó 268 

22, 1 

19 
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λόγῳ -- οἴει γάρ με. κατὰ φϑόνον ἐπιχειρεῖν σε ἐλέγξαι, ἔφην, xol μὴ 
τὸ προχείμενον χαταφανὲς φιλονειχεῖν ποιῆσαι; ἀλλ᾽, ὦ ἀγαϑέ, μὴ ἀπο- 
χάμῃς ἀνερωτώμενος. ὁρᾷς γὰρ ὡς o0 περὶ μικρῶν | ἡμῖν εἰσιν οἱ λόγοι, 
ἀλλ᾽ οὖν τίνα τρόπον χρὴ πεπιστευχέναι" wi γὰρ οὐδὲν οἶμαι τοσοῦτον 
χαχὸν ἀνθρώπῳ γενέσθαι ὅσον ἀπὸ τῶν ἀναγχαίων, ὁπόταν ψευδῆ περὶ 
αὐτῶν δοξαζοι. (üt οὖν προϑύμως πρὸς τὰ ἐρωτώμενα" ἀποσάφει xal 
ἐάν τί σοι λέγειν ἀληϑὲς μὴ δοχῶ, μᾶλλον τῆς ἀληϑείας φροντίσας Y, 

ἐμοῦ, ἔλεγξον. μεῖζον γὰρ ἀγαϑὸν τὸ ἐλεγχϑῆναι τοῦ ἐλέγξαι νομί. ὦ, ὅσῳ 
μεῖζόν ἐστι τὸ αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι χαχκοῦ τοῦ ἄλλον ἀπαλλάξαι. φέρε 
οὖν παραλλήλους παραβάλλοντες τοὺς λόγους σχεπτώμεϑια εἴ τι διοίσουσιν 
ἀλλήλων. AA γὰρ. τυγχάνει περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμιχρὰ ὄντα, 
ἀλλὰ περὶ ὧν εἰδέναι τε κάλλιον, μὴ εἰδέναι τε αἰσχρόν. οὐχοῦν σὺ μὲν 
οὗ νομίζεις ἀναβιῶναι τὸ σῶμα, νομίζω δὲ ἐγώ. 

Πάνυ μὲν οὖν, Eon, xal Ov & elpyxa. 
Καὶ σὺ δέ, ἦν δὲ ἐγώ, δεσμὸν αὐτὸ wal φυλαχὴν xal σῆμα xal Gy Voc 

xal πέδας εἶναι ἔφης, ἐγὼ, δὲ οὐ φημί. 
᾿Αληϑῆ, ἔφη, μοι λέγεις. 
Καὶ μὴν xal ἀχολασίας χαὶ πλάνης x«i λύπης χαὶ ϑυμοῦ xal συλ- 

λήβδην τῶν ἄλλων ἁπάντων εἶναι παραίτιον αὐτὸ χακῶν ἔφης, ἃ ἐμποδί- 

ζουσιν ἡμῶν τὴν πρὸς τὸ χάλλιον δρμιὴν τῆς Ψυχῆς, UN ἐῶντα τῶν ὄντως 

ὄντων εἰς χατάληψιν ἡμᾶς xai γνῶσιν παρελϑεῖν. χἂν γὰρ ἐπιχειρήσωμεν 
Ἢ. 

Us 8 μεῖζον --- ἀπαλλάξαι Sacra Parall. Bruchst. 414 Holl (— Pa) 

1 μὲ] μὴ Ὁ | émysosiv-—S | ἕφην — S . 1 xal μὴ --- ποιῆσαι] damit 

ich eine Widerlegung des Worts bereite S 9 Anoxauoıc U 3 ἂν ἐρωτώμε- 

γος U mit Fragen S | μικρὸν M | εἰσὶν ἡμῖν U | οἱ λόγοι] die Verhandlung S 

4 οὖν τίνα] óvtwa Ὁ | χρὴ τρόπον U | οὐδὲν — M | οἶμαι — 8 4f co- 

covtov xaxov U 5 ἀπὸ τῶν — ὁπόταν « ὃ 5f ψευδῆ — δοξάζοι) nicht nach 

der Wahrheit glaubt S 6 i9] welcher S | ἀποσαφὲς M «— S | καὶ] aber S 

7 λέγειν . . μὴ óoxó] nicht sage S. — Vf φροντίσας ἢ ἐμοῦ] φρόνη ἐμοῦ Μ᾿ 8 vor 

μεῖζον + um Vieles S | μείζονα M | ἐλεγχϑῆναι τοῦ <M | νομίζω — ὃ 

9 τὸ αὐτὸ M 10 παραλλήλους] παρ᾽ ἄλλους M | παραβαλόντεςι Μ 18 τε 

κάλλιον] das Gute S | τε αἰσχρόν] das,Böse S 13 γομίζης M 14 ἔφηνῦ | 

δι ἃ] δὴ M | εἴρηκα] was er sagte ϑ 18 xai o? δὲ --- ἐγὼ] du aber nun, ich 

auch 8 | ἦν. δὲ] gv μὲν U | xai φυλαχὴν xai σῆμα < S 16 ἔφης] φῇς ὃ | 

ἐγὼ δὲ + ἔφη S8 17 λέγεις + hierüber jetzt S 18 xai?] δι U 19 ἁπάν- 

tov + ὧν U | xaxövM | φής S | «<U 19 ἐμποδίζον U 20 ἡμῖν US 

| vor un ἐῶντα + und S | μὴ ἐῶντα τῶν] μὴ ἐὸν τὸν U 21. χαὶ γνῶσιν 

<S | ἐπιχειρήσωμεν]) ich versuche S 

4 D613- 

Su 
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ϑηρεῦσαί τι τῶν ὄντων, ἀεὶ παρεμπίπτων ζόφος ζοφοῖ τὸν λογισμόν, μὴ 
ἐπιτρέπων ἡμᾶς ἐπισχοπῆσαι τὸ ἀληϑὲς τρανῶς. ἀπάτης μὲν γὰρ ἡ διὰ 
τῶν ὥτων ἡμῶν πεπλήρωται σχέψις, ὡς ἔφης; | ἀπάτης δὲ καὶ ἡ διὰ τῆς P 568 

ὄψεως, ἀπάτης xxi ἣ διὰ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων. 
5 "Op&c, ἔφη, ὦ Εὐβούλιε, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός εἰμί σε ἐπαινεῖν, ὁπόταν ὀὁρ- 8 

Vc διασαφῇς τοὺς λόγους: 

23. Ἄρα οὖν, ἵνα δὴ pe καὶ μᾶλλον ἐπαινέσῃς, εἰ δεσμὸς τὸ σῶμα 29,1 
XX ὑμᾶς δοχεῖ, οὐ δύναται κακίας ὑπαίτιον εἶναι νομίζεσϑαι τῇ | ψυχῇ, 0210 
xal ἀδιχίας ἔτι, ἀλλὰ σωφροσύνης ἀντιστρόφως xa) παιδείας. ὧδε δὲ | 2 Ὁ 614 

10 σχόπει᾽ οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον ἀκολουϑήσειας. ποῖ ἄγομεν τοὺς τὰ σώματα 
χάμνοντας; OO παρὰ τοὺς ἰατρούς: 

Δῆλον, ἔφη. 
Ποῖ δὲ τοὺς ἁμαρτάνοντας; οὐ παρὰ τοὺς δικαστάς: 5 
᾿Ανάγχη. : 

15 Οὐχοῦν δίχην ὧν ἔδρασαν δώσοντας, ἔφην, δικαίως: = 
Net. 
To δὲ δίκαιον πάγχαλον: 
Ὡμολόγει. 
Ὁ δὲ δικαίως χρίνων χαλῶς ποιεῖ᾽ δικαίως γὰρ χρίνει; 

20 Συνέφη.. | 
To δὲ χαλὸν ὠφέλιμον; 
Φαίνεται. 

᾿ωφελοῦνται ἄρα oi χρινόμενοι. ἀναιρεῖται γὰρ αὐτῶν ταῖς βασάνοις 4 
ἣ πονηρία χωλυομένη, καϑάπερ xxi πρὸς τῶν ἰατρῶν τομαῖς nal φαρμά- 

25 xotg al νόσοι. τὸ γὰρ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἐπανορϑοῦσϑαι τὴν ψυχὴν 
ἐστι, τὴν μεγάλην νόσον ἀδικίαν ἀποβάλλοντα. 

Ὡμολόγει. | 
Τί δέ; ob κατὰ ἀναλογίαν τῶν ἁμαρτηϑέντων τὰς xoAdostg τοῖς χολα- 3. 

ζομένοις δικαίως προσφέρεσθαι φῇς, χαϑάπερ χαὶ τοῖς ἰατρευομένοις κατὰ 
80 ἀναλογίαν τῶν τραυμάτων τὰς Yeıpoupylac; 

"Eméysvosv. 

a US 

1 ἀεὶ <S | παρεμπίπτον MU | ζόφος — S | ζοφοῖ — M 2 ἐπιτρά- 

nov M | uiv cU ὃ ἡμῶν —M | ὡς ἔφης - S 4 ὄψεως] Schauen der 
Augen S | 7 διὰ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων) die übrigen Sinne 8 4 δεσμὸς + der 
Seele ὃ 9 xal ἀδικίας ἔτι — S 10 ὅποι M. | τὰ σώματα-- ὃ 19 δῆλον, 
ἔφη-- S 18 δὲ — S 1ὅ δίχην — 8 | ἔφην«--ὃ 17 πάγχαλλον M πᾶν 
χαλόν U 18 ὁμολόγει M ὁμολογεῖ U 19 δὲ — S | δικαίως γὰρ χρίτει -- S 
20 συνέφη] auch ich sage es S 24 χωλυομένη — ὃ 26 τὴν μεγάλην νόσον 
E US 27 ὁμολόγει Ὁ «S 28:1 τοῖς κολαζομένοις διχαίως < S 



438 Epiphanius 

Οὐκοῦν ὁ μὲν δράσας ἄξια ϑανάτου τιμᾶται ϑανάτῳ τὴν δίκην; ὁ δὲ 6 
πληγῶν πληγαῖς, 6 δὲ δεσμῶν δεσμοῖς; : 

Ὡμολόγει. 

Ζημιοῦται δὲ 6 ὀφλήσας, ἔφην, δεσμοῖς Y, πληγαῖς ἢ ἄλλῃ τινὶ τοιχύτῃ 7 

5 τιμωρίᾳ, ὅπως παύσηται μεταγνοὺς τοῦ ἀδικεῖν, ξύλον χαϑιάπερ a: 
μένον Baodvors εὐϑυνόμενος; 

᾿Αληϑέστατα, ἔφη, λέγεις. 
Τιμωρεῖται γὰρ αὐτὸν οὐ τοῦ παρεληλυϑότος ἐγχλήματος ἕνεχα 6 δι- 8 

χαστής, ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος, ὅπως p) xo) αὖϑις ποιήσῃ τοῦτο. 
10 Δῆλον, ἔφη. 

'O γὰρ δεσμὸς αὐτῷ δῆλον ὡς τὴν πρὸς τὸ ἀδικεῖν ὁρμὴν ἀναιρεῖ, μὴ 9 
ἐπιτρέπων ποιεῖν ἃ ϑέλει. 

᾿Αληϑές. 
Οὐχοῦν εἴργεται τοῦ ἁμαρτάνειν, τῶν δεσμῶν μὴ ἐώντων ἐλευϑεριά- 10 

15 ζοντα χρῆσϑαι ταῖς ἡδοναῖς, ἀλλὰ συστελλόντων xal τὸ δίχαιον διδασχόν- 
tov τιμᾶν ἔστ᾽ ἂν αὐτὸς pd) νουϑετούμενος σωφρονεῖν 

Φαίνεται, ἔφη. 
Οὐδὲ τοίνυν παραίτιος ὁ δεσμὸς γίγνεται τοῦ πλημμελεῖν. 11 P 569 
"Eotxe. 

20 Σωφρονίζει γὰρ καὶ ποιεῖ δικαιοτέρους ἀλεξιφάρμακον ὧν | Ψυχῆς, «2- D615 
στηρὸν μὲν xal δηκτικόν, ἀλλ᾽ ἰατικόν. 3 

Δῆλον, ἔφη. 

Τί γάρ; φέρε, ἐξετάζωμεν πάλιν τὰ ἔμπροσϑεν. οὐ δεσμὸν τὸ σῶμα 12 

διὰ τὴν παράβασιν δέδωχας εἶναι τῆς ψυχῆς: 
25 Καὶ δίδωμι, ἔφη. 

Ξ ei Un 

1 ϑανάτου vor δράσας Ὁ | ἄξια ϑανάτου)] Handlungen des Todes S 2 πλη- 

γῶν) πλήττων M 3 ὁμολόγει U — S 46<M 4f ἔφην — τιμωρίᾳ — S8 

4 τοιαύτῃ <M 5 ὕπως — toU ἀδικεῖν] der Besserung halber S 6 βασάνοις 

<S | sb98vvóusvoc] gerade gemacht gebessert «wird (auf ξύλον bezogen) 5 7 ἔφη 

«8 Sf gvexa ὁ δικαστής — ὃ 9 μὴ καὶ] καὶ μὴ Μ | ποιῇ U 11 δῆλον 

ὡς —S8 | τὴν πρὸς τὸ] πρὸς τὴν τὸ M 15f ἀλλὰ συστελλόντων — σωφρο- : 

ve» < S 16 αὐτὸς *] αὐτὸ MU 17 φαίνεται ἕφη) auch ich sage es S 

18 οὔτε MU | παραίτιον Μ | γίνεται M 19 vor ἔοιχε + ὡς U 90 xai 

ποιεῖ---ὧν ψυχῆς < S | δικαιωτέρους U 21 δεχτιχὸν U | ἀλλὰ 22 δῆ- 

λον, ἔφη] Ja, ich sage es ὃ 23 φέρε + γὰρ U | ἐξετάζομεν M 24 διὰ τὴν 

παράβασιν — ὃ 25 xci] Ja S 
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᾿Αμαρτάνειν δὲ τὴν ψυχὴν μετὰ σώματος, εἴπερ τὸ μοιχᾶσϑιαι φονεύειν 13 
τε χαὶ ἀσεβεῖν ἁμαρτία σοι δοχεῖ, ἃ μετὰ τοῦ σώματος ἣ ψυχὴ ποιεῖ; 

"Emévevoev. | 

ἸΑλλὰ τὸν δεσμώτην ὡμολογήσαμεν μὴ δύνασϑαι ἀδικεῖν; 14 

5 ὡμολογήσαμεν, ἔφη. 
Κωλύεσθαι δὲ ἀλγυνόμενον ὑπὸ τῶν δεσμῶν; 
Nat. 

Δεσμὸς δὲ ἣ σὰρξ τῆς ψυχῆς; 
᾿Εἰπένευσεν. 

10 ᾿Αλλὰ ἁμαρτάνομεν ὄντες ἐν σαρχί, | ὁμοδοξούσης ἡμῖν εἰς τοῦτο τῆς 15 ὁ 272 

σαρκός: 
᾿Αμαρτάνομεν, ἔφη. 
'O δὲ πεπεδημένος οὐ δύναται ἁμαρτάνειν: 16 

Καὶ ἐνταῦϑα ἐπένευσεν. 

15 ΓΑγχεται γάρ: 
Ναί. 
Μὴ ἐώμενος ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ: 
Δῆλον. 
᾿Αλλὰ τὸ μὲν σῶμα πρὸς τὸ ἁμαρτῆσαι συνεργόν: 17 

20 Ναί. 
Eipyst δὲ 6 δεσμός; 
Συνέφη. 

Οὐχ ἄρα τὸ σῶμα δεσμός, οὔτε χατὰ σὲ οὔτε χατὰ ἄλλον, ἔφην, ὦ 18 
᾿Αγλαοφῶν,ἀλλὰ πρὸς ἑχάτερον τῇ ψυχῇ συνεργόν, εἴτε πρὸς τὸ ἀγαϑὸν 

-95 εἴτε πρὸς τὸ χαχόν. 
Συνεχώρει. 
24. Οὐχοῦν οὕτω δὴ τούτων ἐχόντων ἀπολόγησαι, ὦ ᾿Αγλαοφῶν, πρὸς 94, 1 

& πρῶτον ὑπέϑου. ἔφης γὰρ δεσμὸν xal εἱρχτὴν χαὶ πέδας τὸ σῶμα τῆς 

Ψυχῆς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν. χαὶ ὁρᾷς ὡς οὐ συνάδουσι τούτοις ἃ ἔφης; πῶς 9 
30 γὰρ συνάδοιεν, εἴπερ γε ἀνάγκη, ὦ ἄριστε, δεσμὸν μὲν τὴν σάρχα νομί- 

ζεσθαι, τὴν δὲ Ψυχὴν συνεργῷ πρὸς ἀδικίαν χρῆσϑαι xal συμπράχτορι τῷ 

Μοῦ “5 

1 vor ἁμαρτάνειν + nicht 8 1 φονεύειν τε — σοι δοχεῖ, ἃ] u. eine andere 

Sünde, welche 8; lies wohl εἰπερ τῷ μοιχᾶσϑαι φονεύειν τε xol ἀσεβεῖν (ἢ ἀλλῃ) 

ἁμαρτίᾳ συνευδοκχεῖ, ἣν * 4 τὸν δεσμώτην) die Fessel S 4 ναί + sagte er S 

9 ἐπένευσεν — S 10 ἡμῶν M 18 δῆλον — S8 20 vai] ich sage Ja S 

51 Ὁ εἴργει δὲ — συνέφη < 8 23 vor δεσμός + 0 U | χατὰ ἄλλων M | ἔφη 

M-—S 92:17 πρὸς ἃ] wie S 98 xal πέδας <S 81 τὴν δὲ --- χρῆσϑαι — M 

de] und S — 31f xal συμπράχτορι τῷ δεσμῷ < ὃ 
j 
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δεσμῷ, ὅπερ ἀδύνατον: εἰ γὰρ διὰ τὴν ἁμαρτίαν βασανιστήριον &669, 
πρὸς τὸ ἀλγυνθεῖσαν εἰς τὸ τιμᾶν τὸν eov παιδευϑῆναι τὴν ψυχήν, πῶς 
συνεργεῖ x«i συναγωνίζεται τὸ σῶμα αὐτῇ πρὸς τὸ ἀδικεῖν; δεσμοὶ γὰρ 
xal φυλαχαὶ xo πέδαι xo) συλλήβδην αἱ τοιαῦται πᾶσαι πρὸς ἐπανόρϑωσιν 

5 τιμωροὶ μηχαναὶ ἐφεχτικαὶ τοῦ ἀδικεῖν xol ἁμαρτάνειν τοῖς χολαζομένοις 

γίγνονται. od γὰρ ὅπως | ὁ ἀδικήσας ἀδικήσῃ πλέον, συνεργὸς αὐτῷ πρὲς 
τὸ ἀδιχεῖν ὃ δεσμὸς δίδοται, ἀλλ᾽ ὅπως λήξῃ τοῦ | ἀδικεῖν, βασανιζόμενος 
διὰ τῶν δεσμῶν. xal γὰρ οἱ δικασταὶ ταύτῃ πεδοῦσι τοὺς φαύλους. χω- 
λύονται γάρ, wA» μὴ βούλωνται, καχοποιεῖν ὑπὸ τῶν δεσμῶν" ἐλευϑερίια- 

10 ζόντων δὲ τὸ χακουργεῖν ἐστι xol ζώντων ἀφυλάχτως, ἀλλ᾽ οὐ πεπεδημέ- 
νων. ὁ δὲ ἄνθρωπος πρῶτον μὲν ἐφόνευσε χατὰ τὸν Κάϊν, ηὐξήϑη 
πρὸς ἀπιστίαν, εἰδώλοις προσέσχεν, ἀπεστάτησε ϑεοῦ. Mal πῶς αὐτῷ 
δεσμὸς τὸ σῶμα ἐδόϑη; ἣ πῶς 6 ϑεὸς μετὰ τὸ πρὸ σώματος ἀνομῆσαι 
τὸν ἄνθρωπον συνεργὸν πρὸς ἀδιχίαν αὐτῷ μείζονα τὸ σῶμα ἔδοτο; πῶς 

15 δὲ wal μετὰ τὴν χατασχευὴν τοῦ δεσμοῦ τό »ἰδού, πρὸ προσώπου σοὺς 
λέγεται »τέϑειχα τὴν ζωὴν xol τὸν ϑιάνατον, ἔχλεξαι τὴν ζωήν, τὸ ἀγαϑὸν 
χαὶ τὸ πονηρόν, ἔχλεξαι τὸ ἀγαϑόνε wat »ἐὰν ϑέλητε xal εἰσακούσητε 
μους. ταῦτα γὰρ ὡς αὐτεξουσιάζοντι χαὶ οὐχ ὡς ὑπὸ δεσμὰ xal ἀνάγχην 

ἀγομένῳ ἐρρύήϑη. ὥστε ἐκ παντὸς συνίστασθαι μήτε πέδας N φυλαχὴν 
20 ἢ δεσμοὺς (deiv) νομίζειν τὸ σῶμα μήτε δεσμώτιδας γῆς διὰ ταῦτα τὰς 

ψυχάς, χοϊχαϊῖς χαταχρίνοντος αὐτὰς τοῦ ϑεοῦ δεϑ'ῆναι πέδαις. πῶς γάρ, 

ὁπότε μὴ δύναται ἀποδειχϑῆναι τοῦτο; ἄτοπον δὲ χἀχεῖνο προφανῶς τὸ 

οἴεῖσϑαι τὸ σῶμα ἐν τῇ χατὰ τοὺς αἰῶνας διαγωγῇ μὴ συνέσεσθαι τῇ 

15 Deut. 90, 15 — 17 Jes. 1, 19 — 20 vgl. Klagel. Jerem. 3, 34 

M US 22—S. 441, 6 Doctr. vett. Patr. S. 179, 21ff Diekamp (= Do) Saera 

Parall. Bruchst. 415 Holl (= Pa) 

1 ei] ἕνα M 9 εἰς τὸ τιμᾶν τὸν ϑεὸν παιδευϑῆναι τὴν ψυχὴν] Gott ehre S 

3 xal ovraywriseraı «3 S | δεσμὸς M 4 xal πέδαι — πᾶσαι) τι. das Übrige S 

| πᾶσαι — M 4f πρὸς ἐπανόρϑωσιν — ἐφεχτικαὶ) zur Erhaltung u. Weisung 

wu. zur Besserung ὃ 5 ἐπεχτιχαὶ U | τοῦ ἀδιχεῖν)] der Unzucht S | τοῖς xoAa- 

Cou£voic] den Sündigenden S 6 ἀδικήσει U | αὐτῷ] αὐτὸ M... 6f πρὸς τὸ 

ἀδικεῖν] zur Vollbringung S 8 διὰ τὸν δεσμὸν M | ταύτῃ nsÓotoi] ταύτη τῇ 

πεδώσει M IF ἐλευϑεριαζόντων --- πεπεδημένων — $8 12 vor ϑεοῦ + ἀπὸ 

| xai <S 14 τὸν ἄνϑρωπον «: 8  ἔδωτο M — 16f das Böse u. das Gute S 

17 xal τὸ πονηρὸν — ἀγαϑόν — M 18 ταῦτα γὰρ + alles S | αὐτεξουσιάζοντι 

Bonwetsch] ἐξουσιάζοντι M. αὐτῶ ἐξουσιάζοντι U + wird geredet S 19 ἐρρέϑη M. 

20 ἢ δεσμοὺς — S | (dew) * | διὰ ταῦτα — ὃ 91 χαταχρίνοντος ós875vai) 

gebunden hätte S 22 μὴ δύγνασϑαι ἀπεδείχϑη M | προφανῶς — 8 

3 
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rer Ψυχῇ διὰ τὸ δεσμὸν αὐτὸ xai πέδας εἶναι, ἵνα py αἰώνιοι γενώμεθα χατά- 
χριτοι δεσμῶται xav αὐτοὺς φϑορᾶς, ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ φωτὸς ἐσόμενοι. 
λελυμένου γὰρ ἱχανῶς χαὶ ἐξελεγχϑέντος τοῦ λόγου, ἐν ᾧ »δεσμὸν τῆς 
Ψυχῆςς ὡρίσαντο εἶναι τὴν σάρχα, λέλυται χαὶ τό" »ἵνα py) δεσμῶται δι᾿ 
αὐτὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ φωτὸς --- ἣν ἀπολαμβάνωμεν --- ἐσόμεϑια, Ct 

τοῦτο ox ἀναστήσεταις. | 
25. ἸΙοταπὸν γὰρ λοιπὸν εἰς πειϑ'ὼ τοῖς δυσχεραίνουσιν ἕτερον ἀλή- 

ϑευμα χρὴ δειχνύναι τῶν εἰρημένων ἐναργέστερον, οὗ ἀνέξονται; ἀλλὰ 
ταύτην μὲν αὐτῶν τὴν φιλονεικίαν χαὶ ἐκ τούτων ἄν τις χαὶ ἐξ ἑτέρων 

ἐλέγχοι πλειόνων. ἀποδείξομεν γὰρ ἐν τοῖς ἑξῆς προβαίνοντος τοῦ λόγου 

φύσεως ἀληϑεύμασι xal ox εἰχασίαις ψνἦτε τὸν ᾿ερεμίαν. »δεσμίους « 
ἡμᾶς »γῆῇῆς« διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα κοινωνίαν εἰρηχέναι pre τὸν Δαυ᾿ ὃ 
χατὰ τοῦτο »πεπεδημένουςς. ἄξιον γὰρ xa) ταῦτα προφέρειν ἐν οἷς μά- 

λιστα φαίνονται διαπίπτοντες. περὶ μὲν οὖν τῶν δερματίνων χιτώνων xai 
ὅτι πρὸ τῆς xataoxsuf αὐτῶν οἱ πρωτόπλαστοι διῆγον μετὰ σώματος, 
ἀϑανασίας ἀπολαύοντες, ἔτι TE χαὶ ὡς οὐ δύναται τὸ σῶμα δεσμὸς x«i 

εἱρχτὴ νομίζεσθαι, τὰ προσήχοντα εἰπών, ὦ ἄνδρες δικασταί (δικαστὰς γὰρ 
ὑμᾶς τῶν λόγων, ὦ χράτιστε Θεόφιλε, χαλῷ), τρέψομαι λοιπὸν ἐπὶ τὰ ἀχό- 
λουϑα, χαϑάπερ ὑπεσχόμην, τῶν προχειμένων, ἵν᾽ εὐχρινέστερον ἴδωμεν ὃ 
βουλόμεϑα. | 

26. O τῶν ὅλων δημιουργὸς ϑεός, ἐπειδὴ τὸ πᾶν εὐτάκτως συνεστῆ;- 
σατο χαϑάπερ μεγάλην πόλιν xol διεκόσμησε προστάσσων τῷ λόγῳ, ἕχα- 

στόν τε αὐτῷ συμφώνως ἥρμοστο στοιχεῖο) xal πάντα ζῴων πεπλήρωτο 

11 vgl. Klagel. Jerem. 3, 34 — 13 Psal. 145, 7 

Ὁ S Do (bis Z. 6) 21— 5. 448, 18 Sacra Parall. Bruchst. 416 Holl (= Pa) 

1 αὐτῶ U | καὶ πέδας — ὃ 9 δεσμῶται ---φϑορᾶς — S | χατὰ τοὺς 

φϑορέας Ü 8 “λελυμένοι M. | ἐλεχϑέντος Do 4 τὴν σάρκα] der Leib S | 

λέλνται «-- S | tva] εἶναι U 4f δι’ αὐτὴν) διὰ τὴν M 5 4v *] v M ἣνῦ 

εἰ Pa wenn:S | ἀπολαμβάνομεν Ὁ ἀπολάβωμεν S Pa 7 τοῖς δυσχεραί- 

γουσιν « 8 8 ἐναργέστερον Pet.] ἐνεργέστερον MU | οὗ] oóxU . 10 ἐλέγ- 

χων M | πλειόνων — S | ἀποδείξωμεν MU wir haben es gezeigt u. wir werden 

.s xeigen S 11 μήτε] denn auch S. | Ἰηρεμίν Μ 128 ἡμᾶς — S | εἰρη- 

κέναι] nannte S | μηδὲ M 19f μήτε — πεπεδημένους) aber Jeremias u. David 

redete davon ὃ 18 xai < U | προσφέρειν M 14 φαίνονται) dahinfallen S 

10 ἔτι τε — S 18 τῶν λόγων] den vorliegenden Worten 8, vgl. 2.19 | ὦ χρά- 

τιστε Θεόφιλε — S 19 χαϑάπερ -- ὃ βουλόμεϑα — S 19 t — M 21 εὐ- 

τάκτως τὸ züv Pa 22 χαϑάπερ μεγάλην πόλιν hinter διεχόσμησε S 23 αὑτῷ 

Bonwetsch, nach 8: ?ms?ch |  fjouooto] εἱομόσατο M ἠρμώσατο U harmonisch 

war ὃ 98f xci πάντα — διαφοραῖς < S 

10 
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διαφοραῖς, ἵνα τελείως 6 χόσμος εἰς χάλλος αὐξηϑῇ, παντοίας φύσεως 
ζωοτοχῆσας μορφάς, ἄστρα μὲν χατὰ τὸν οὐρανὸν xal πτηνὰ χατὰ τὸν 
ἀέρα, τετράποδο δὲ «ovk τὴν γῆν «xoi νηχτὰ χατὰ τὸ ὕδωρ, τελευταῖον 
τὸν ἄνϑρωπον, προετοιμάσας ὡς οἰκίαν αὐτῷ χαλλίστην τὸ πᾶν, μίμημα 

τῆς ἰδίας εἰκόνος ἐμφερὲς εἰς τὸν χόσμον | εἰσήγαγεν, ἄγαλμα ὡς ἐν ναῷ ὁ 
χαλῷ φαιδρὸν ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ | χατασχευάσας. ἠπίστατο γὰρ ὅτι 

πάντως ὅπερ ἂν τῇ ἐχυτοῦ τεχνήσηται χειρί, ἐξ ἀνάγκης ἔσται ἀϑιάνατον, 
ἅτε ἀϑανασίας ἔργον ὄν. ἀϑανασίᾳ γὰρ ἀϑάνατα τὰ ἀϑάνατα γίγνεται, 

χαϑάπερ χαὶ τὰ κακὰ χαχίᾳ χχχὰ nal τὰ ἄδιχα Kenia  ἄδιχα. οὐ γὰρ 
δικαιοσύνης ἔργον τὸ ἀδικεῖν ἀλλὰ ἀδικίας, οὐδ᾽ αὖ ἀξιχίας ἀντιστρόφως 

τὸ δικαιοπραγεῖ) ἔργον ἀλλὰ δικαιοσύνης, ὥσπερ οὐδὲ ἀφθαρσίας τὸ φϑεί- 

ρεσϑαι ποιεῖν ἀλλὰ φϑορᾶς, οὐδὲ φϑορᾶς τὸ ἀϑανατίζει) ἀλλ᾽ ἀφϑαρ- 
σίας. xal συλλήβδην οἷον ἂν ἢ τὸ ποιοῦν, χατὰ τὸν αὐτὸν οὕτως λόγον 
τοιοῦτο xai τὸ ποιτύμενον ἐξ ἀνάγχης ἀπεργάζεσθαι συμβαίνει. ὁ δὲ ϑεὸς 
ἀϑανασία χαὶ ζωὴ χαὶ ἀφϑαρσία, ἔργον δὲ ἄνθρωπος ϑεοῦ. πᾶν δὲ τὸ 

ὑπὸ ἀϑανασίας ἐργασϑὲν ἀθάνατον. ἀϑάνατος ἄρα 6 ἄνϑρωπος. διὸ δὴ 
τὸν μὲν ἄνθρωπον αὐτούργησεν αὐτός, τὰ δὲ λοιπὰ γένη τῶν ζῴων dep: 
xal γῇ x«i ὕδατι προσέταξε φέρειν. ἄνθρωπος δὲ ἀληϑέστατα λέγεται 

Kara φύσιν οὔτε ψυχὴ χωρὶς σώματος οὔτ᾽ αὖ σῶμα χωρὶς ψυχῆς, ἀλλὰ 
τὸ éx συστάσεως ψυχῆς xal σώματος εἰς μίαν τὴν τοῦ χαλοῦ μορφὴν 
συντεϑέν. ὅϑεν ἐντεῦϑεν ἀϑάνατον δὴ τὸν ἄνθρωπον γεγονέναι φαίνεται, 

φϑορᾶς τε ἁπάσης x«l νόσων ἐχτός. μάϑοι δ᾽: ἄν τις τοῦτο xal ἀπὸ τῆς 

US Pa 18—21 Doctr. vett. Patr. S. 146, 6—9 Diekamp (= Do) 

1 τελέως M 2 boovóxoic Pa — 2f ἄστρα uiv τὸ ὕδωρ < Pa 8 δὲ] 

und ὃ 4 προητοιμάσας Pa | óc — S | οἰχείαν Pa: | τὸ πᾶν — S 

9 ἐμφερὲς < S 6 χαλῷ] schönes (zu ἄγαλμα gezogen) S | φαιδρῶ χαλὸν 

MU | ταῖς ξαυτοῦ χερσὶ — S 4 πάντως) alles S | χειρὶ τεχνήσηται Pa 

8 ὃν — MU | ἀϑανασίας UPa | ἀϑάνατα! — S | τὰ à9avava« U — 9 τὰ 

xaxà — S | κακίας U | xaxà? <U | ἀδιχίας U | ἄδικα <U 10 adızeiv] 

ἄδικον M | ἀλλ᾽ Pa | ἀλλὰ ἀδικίας — S | αὖ] à» Pa | ἀναστρόφως Pa 

11 δικαιοπραγεῖν) δίχαιον προσάγειν M 111 τὸ φϑείρεσϑαι ποιεῖν) die Ver- 

weslichkeit S 12 τὸ ἀϑανατίζειν ov φϑορᾶς U | ἀϑανατίζον M 18 ἢν M 

13f xarà τὸν αὐτὸν — συμβαίνει) so auch das Gewirkte S 14 τοιοῦτο καὶ ro) 

τοῦτο U 15 vor ἀθανασία + xoci MU 17 αὐτός] ὁ 9:09 U | ἀέρι -Ἐ u. 

dem. Feuer S 19 αὖ] à» Pa | χωρὶς] ἄνευ Pa 90 εἰς μίαν — μορφὴν] zu 

einem Guten S 22 φϑορᾶς τε ἁπάσης — S | τε] δὲ Pa | Exröc xai νόσων 

Pa | νόσων] aller Krankheit S | μάϑοιεν Pa 
- 
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γραφῆς ἱχχνῶς. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων, ὁπόσα χρόνων μεταχοσμοῦνται 
διαστολαῖς ἡβῶντα xal γηράσχοντα, »ἐξαγαγέτως λέγεται »τὰ ὕδατα ἑρπετὰ 
ψυχῶν ζωσῶν «xal πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ 
οὐρανοῦς χαί »ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα χαὶ 
ἑρπετὰ xa! ϑηρία τῆς γῆς κατὰ γένος«᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ὡσαύτως 
ἐχείνοι: οὐχέτι, ἐξαγαγέτω ἣ γῆ Y) ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα Y) γενηθήτωσαν 
φωστῆρες, ἀλλὰ »ποιήσωμεν ἄνϑρωπο) xxv εἰκόνα wol χαϑ' ὁμοίωσιν 
ἡμετέραν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης χαὶ τῶν’ πετει)ῶν τοῦ 

οὐρανοῦ xol πᾶντων τῶν χτηνῶνε xat »ξἔλαβεν ὁ ϑεὸς χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς 

χαὶ ἔπλασε τὸν ἄνϑρωπονκ. 
27. Καὶ ἵνα δὴ μᾶλλον xo) ὑμεῖς τὴν διαφορὰν αἴσϑησϑε, ὡς (EV) 

ὅλῳ χαὶ παντὶ τῶν ἄλλων διχφέρων xal | ἐν δευτέρᾳ τιμῇ τῶν ἀγγέλω; 
ἐγχαταλεχϑεὶς ὁ ἄνϑρωπος εὑρίσχεται ἀϑάνατος ὦν, φέρε xoà τὸν ἀληθῆ 
πάλιν xa) ὀρθόδοξον χαὶ τοῦτο διαλάβωμεν λογισμόν. | τοῖς μέν γὰρ 
ἀπὸ τῆς εἰσπνοῆς τοῦ χατὰ τὸν ἀέρα πνεύματος (x5) ἐμψυχῶσϑαι ἐδόϑ'η 
χαὶ ζῆν, τῷ δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀϑανάτου xal διαφερούσης οὐσίας. »ἐνεφύ- 

σησε γὰρ 6 ϑεὸς εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς xal ἐγένετο ὁ ἄν- 
ϑρωπος εἰς Ψυχὴν ζῶσαν«. xai τοῖς μὲν δουλεύειν xa) ἄρχεσθαι προσίε- 
τάγη, τῷ δὲ ἄρχειν xal δεσπόζειν. χαὶ τοῖς μὲν διάφορα σχήματα φύσεως 

2 Gen. 1, 20 — 4 Gen. 1, 24 — 6 Gen. 1, 24. 20. 14 — 7ff Gen. 1, 26; 2,7 

— 10 Gen. 2, 7 

U S Pa (bis 2.18 ψυχὴν Coóav) 

1 uiv <U | γὰρ < Pa | zaraxoouovvraı Pa 2 ἠβῶντα xai γηράσ- 

χοντὰ — S | λέγεται] sagt er S 91f ἑρπετὰ --- τοῦ οὐρανοῦ) Vögel u. Fische 

u. kriechende Tiere ὃ 4 ψυχὴν ζῶσαν < ὃ 4f xal ξρπετὰ — χατὰ γένος 

- 8 5f ὠσαύτως ἐχείνοις oixéti] nicht so ὃ 06 οὐχέτι hinter 7 yz U | ἐξα- 

γέτωϊ  Μ .6f7 γῆ ---φωστῆρες-Ξ: Pa 6 5!]wndS | é&ayayéto? —S — 6f 1 

γενηθήτωσαν φωστῆρες < S 6 γε νηϑήτωσαν, v ausradiert M 7 ἀλλὰ] son- 

dern von den Menschen S ST xai ἀρχέτωσαν --- τῶν χτηνῶν <Pa 8 ἀρχέτω- 

σαν) er soll herrschen S | τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης καὶ -Ξ S | τῆς 9oAao- 

onc «.U 9 xai πάντων τῶν χτηγῶν) u. (über) die Tiere der Erde usw. ὃ 

11 μᾶλλον δὴ Pa | zei - ὃ 111 ὡς — διαφέρων < ὃ 11 (&) * 

12 04o» U | τῶν ἄλλων] τῶν ὕλων Pa | διαφορεῖ M 13 ἐγχαταλειφϑεὶς 

Pa | εὑρίσχεται] ist S | ἀϑάνατος ὧν] der Mensch ὃ 14 πάλιν x. 009. xai 

« S | τοῦτον Pa | διαλάβω vor λογισμὸν + τὸν Pa 15 τῆς εἰσ- 

πνοῆς « S. |» (c0) * 15f (To) ἐμψυχῶσϑαι... xal ζῆν] das Leben S 16 xai 

ζῇν] τὸ ζῆν MU | χαὶ διαφερούσης — S 17 ὁ: -[ζ U 187 προσετάγη] befahl 

er ὃ 19 φύσεων U — S 

27,1 
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ἐγέννησε᾽ τῷ δὲ τὸ ϑεοειδὲς Xa) WeosixeÀo) xal πάντα πρὸς ἐχείνην ἀπὴ- 
χριβωμένον τὴν πρωτότυπον τοῦ πατρὸς xal μονογενοῦς εἰκόνα. : »ἐποίησε 
γὰρ 6 ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ ἐποίησεν αὐτόν «" διὸ χαὶ 

ἐμέλησεν αὐτῷ τῆς τοῦ σφετέρου ἀγάλματος ξιχμονῆς, ἵνα n3, εὐάλωτον ἢ 
πρὸς διαφθοράν, χαϑάπερ xal τῶν ἀνδριάντων τοῖς δημιουργοῖς. οὗ yàp. 
μόνον (TOD) χάλλους τῶν ἀγαλμάτων αὐτοῖς χαὶ τῆς εὐπρεπείας αὐτῶν 
πεφρόντισταυι,; ὅπως ὦσι περιχαλλῇ μεγαλοπρεπῶς, AAA. wo) τῆς εἰς τὸ 
δυνατὸν σφίσιν αὐτοῖς ἀϑανασίας τῶν δημιουργημάτων πρόνοιαν ποιοῦνται; 
εἰς τὸ (εἰς) μαχραίωνα χρόνον διασῴζεσθαι py, λυόμενα, χαϑάπερ xal 

Φειδίας. οὗτος γὰρ μετὰ τὸ χατασχευάσαι τὸ [Πισαῖον εἴδωλον (ἐξ ἐλέ- 
φᾶντος δὲ τοῦτο ἦν) ἔλαιον ἐχχεῖσϑιαι προσέταξεν ἀμφὶ τοὺς πόδας ἔμ.- 
προσϑεν τοῦ ἀγάλματος, ἀϑάνατον εἰς δύναμιν φυλάσσων αὐτό. χαὶ 
τοίνυν εἰ τῶν χειροχμνήτων οὕτως oi δημιουργοί, ϑεὸς 6 ἀριστοτέχνας, ὃς 
πάντα δύναται nal ἐξ οὐκ ὄντων ποιεῖν, οὐ μᾶλλον τὸ ἄγαλμα τὸ λογικὸν 
ἑαυτοῦ, τὸν Avdpwrov, ἀνώλεθρον xoi ἀϑάνατον εἶνχι τὸ παράπαν ἐξ 
ἁπάσης ἀνάγχης ἐμηχανήσατο, ἄλλ᾽ εἴχλσεν οὕτως ἀτιμότατα λυόμενον 
ὀλέϑρῳ παραδίδοσθαι χαὶ [ φϑορᾷ, ὃ διαφερόντως ἠξίωσε ταῖς ἑαυτοῦ 
ποιῆσαι χερσίν, xav εἰκόνα μορφοποιήῆσας αὐτὸ xol χαϑ' ὁμοίωσιν τὴν 

8 Gen. 1, 27 

Us 

1 ὁπόσας) πρὸς ἃ M. | 7 στερέμνιος xal ὁρατὴ φύσις] die irdische u. feste 

Natur S | τοῦ ϑεοῦ U 9 τὸ — U | vor ϑεοειδὲς + aus S 98 xal πάντα 

— εἰχόνα -Ξ S 2 πάντα) πᾶν τὸ Mendelssohn, unrichtig; πάντα ist adverbial 

gebraucht, vgl. S. 431, 18 2f ἀπηχριβωμένην M 3 μονογενοῦς *] uovoyevij 

MU. ! ἐποίησε γὰρ + sagt er S 9 τῆς vor διαμονῆς M | εὐάλωτος M 

7 (vov) * | τῶν. ἀγαλμάτων — εὐπρεπείας — S 8 ónoc — μεγαλοπρεπῶς — ὃ 

| ee j von 1l. Hà. U | χαὶ —8 8—10 τῆς sic — μή λυόμενα)] daß 

sie eine dauerhafte u. bleibende Schöpfung bleiben möchten S 9. σφίσιν] ἔφεσιν M 

| ποιοῦνται Mendelssohn] ποιεῖσϑαι MU 10 εἰς τὸ (sic) *] εἰς τὸν MU (vov) 

εἰς τὸν Mendelssohn | μαχραίωνα)] μαχρὸν αἰῶνα M 11 γὰρ — 8 12 ἀμφὶ 

τοὺς πόδας) an beide Füße ὃ 12 ἔμπροσϑεν τοῦ ἀγάλματος — S 13 pr- 
€ 

λάσσειν U | xai <S 14 χειροτμήτων M | 9s0c] wie vielmehr Gott S | o 

32053 U 15f τὸ ἄγαλμα — τὸν ἄνϑρωπον) den nach seinem Bild geschaffenen 

Menschen S 161 εἶναι — ἀνάγχης < 8 17 ἐμηχανήσατο] ist imstande zu 

machen S8. | οὕτως ἀτιμότατα λυόμενον] ihn S  ἀτιμώτατα U 18 nagadı- 

δοσϑαι *, nach S] παραδοῦναι MU | xai φϑορᾷ — S 19 μορφωποιήσας U 

> 
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N ἑαυτοῦ, τὸν χόσμον τοῦ χόσμου, δι᾿ ὃ καὶ ὃ κόσμος ἐγένετο; οὖχ ἔστιν 
εἰπεῖν. Ama γὰρ εἰς ἀφροσύνην ἐπαρϑέντα φρονῆσαι τοῦτο. 

28. AM ἴσως μὴ ἐπιστήσαντες ἑαυτοὺς πρὸς τὰ λεχϑέντα νῦν, ὦ 
Ἀγλαοφῶν, λέξετε᾽ wo) πῶς, εἰ ἀθάνατον ἦν ἐκ γενέσεως χαϑ' ὑμᾶς τὸ 
ζῷον, γεγένηται ϑνητόν, ὁπότε τὸ ἀϑάνατον ἀμεταστρόφως τοῦτο ὅ ἐστιν 
εἶναι χρή, μὴ μεταπῖπτον Y) ἐξιστανόμενον εἰς τὴν αἰσχίονα χαὶ ϑνητὴν 
φύσιν; | ἀμήχανον γάρ, ἐπεὶ 00% ἔστιν x ἀϑιάνατον. ἐπειδή, λέξω, γενό- 
μενον αὐτεξούσιον᾽ πρὸς τὴν αἵρεσιν τοῦ χαλοῦ χαὶ τοῦτον τὸν ϑεσμὸν. 

. εἰληφὸς 6 μισόχαλος ἐπιστὰς ἐβάσχανε φϑονῶν. »ὁ γὰρ ϑεὸς ἔχτισε τὸν 

ἄνϑρωπον ἐπὶ ἀφϑαρσίᾳ xol εἰκόνα τῆς ἰδίας ἀιδιότητος ἐποίησεν αὐτόνε. 
xal γὰρ »6 ϑεὸς ϑάνατον 00x ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται En’ ἀπωλείᾳ ζών- 
τῶν »φϑόνῳ δὲ διαβόλου ϑάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν χόσμονε, χαϑάπερ 

χαὶ ἣ σοφία διὰ Σολομῶνος μαρτυρεῖ. πόϑεν οὖν ὁ ϑάνατος: πάλιν δὴ 
λέγεσθαι ἀνάγκη, εἰ μὴ ϑάνατον ἐποίησεν 6 ϑεός. εἰ ἀπὸ τοῦ φϑόνου, 
xxi πῶς 6 φϑόγος τῆς βουλήσεως | μᾶλλον ἴσχυσε τοῦ ϑεοῦ; ἀλλὰ τοῦτο C 
δύσφημον, λέξομεν. πόϑεν οὖν ὃ φϑόνος; ὁ ἀντιλέγων ἐρεῖ. εἰ γὰρ 
ἀπὸ τοῦ διαβόλου, xoi διὰ τί διάβολος ἐγένετο; εἰ ἐγένετο, wo) ὃ ποιήσας 

αὐτόν ἐστιν αἴτιος τοῦ εἶναι xaxov; ἀλλὰ ἀναίτιος παντάπασι χαχῶν πᾶσιν 
6 ϑεός᾽ ἀγένητος ἄρα 6 διάβολος, nal εἰ ἀγένητος, xol ἀπαϑ'ὴς χαὶ ἀνώ- 

λεϑρος xai ἀνενδεής. τῷ γὰρ ἀγενήτῳ ἐξ ἀνάγκης ἅπαντα ταῦτα ὑπάρχειν 
δεῖ, ὁ δὲ διάβολος χαταργεῖται nal χολάζεται. τὸ δὲ κολαζόμενον ἄλλοι- 

9 Weish. Sal. 9, 23; 1, 13; 2, 24 

0228 

I οὐ | χαὶ ὁ -ῷῦ 2 àngeu --- τοῦτο] denn der Unvernünftigkeit 4st 

dieser Gedanke voll 8 ἃ μὴ- vóv <S | μὴ] μὲν Jahn 4 χαϑ᾽ ὑμᾶς] u. 

wunderbar S $—1 ἀμεταστρόφως — φύσιν] nicht sterblich wird S ὁ ἐξανι- 

στάμενον U 7 ἀμήχανον γὰρ — ἀϑάνατον]) es ist nicht mehr möglich dem Un- 

sterblichen zum Tode überzugehen S | οὐχ ἔστιν *] οὐχέτ᾽ ἔσται Bonwetsch; 

aber dann wäre noch (ἄλλως) vor οὐχέτ᾽ unentbehrlich u. nach S ist wohl 

. eine größere Lücke anzunehmen, etwa οὐχ ἔστι (TO) ἀαϑανάτῳ (δυνατὸν ἥχειν 

ei: ϑάνατον) * | vor ἐπειδὴ wohl etwas ausgefallen: (óvrvaróv δέ, φημί,) * 

| ἐπειδή, λέξω < ὃ 9 εἰληφὼς MU | φϑονῶν * nach S] φϑόνος  «- M 

10 ἀφϑαρσίᾳ)] Unsterblichkeit u. Unverweslichkeit S | εἰχόγα] zum Bild S | 

ἐποίησεν αὐτὸν < S 11 γὰρ — MS | ἐπὶ Μ. 14f ζώντων] der Menschen 8 

13 Σολομῶντος M. | πόϑεν ovv] xol πόϑεν U 14 &? — S  .15 ioyvos] 

kann S 10 λέξωμεν Ὁ | οὖν — U | ἐρεῖ] sagt S | εἰ yao<S — 17f ἐγέ- 

veto εἰ--- αὐτὸν — M 18 παντάπασι] πάντη Ὁ | πᾶσιν] ἔστιν U<S 

191 xai ἀνώλεϑρος — S 20 ἅπαντα * nach S] ἁπάσης MU 21 δεῖ] χρὴ U 

| χολαζόμενον + ἄρα U 911 ἀλλοιοῦται xol πάσχει] geht zu Grunde S 

28,1 

2 P2543 
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446 Epiphanius ; E. 
3 Fr 

οὔται wol πάσχει, ἀπαϑὲς δὲ τὸ ἀγένητον, οὐχ ἄρα ἀγένητος, ἀλλὰ γενητὸς b. 

ὁ διάβολος. εἰ δὲ γενητὸς wol πᾶν τὸ γεγενημένον ἀπό τινος | ἀρχῆς 1 D623 
ἐγένετο xal ἔστιν αὐτοῦ δημιουργός, ἔστι) ἄρα τις δημιουργὸς τοῦ διαβόλου. E 
xal πότερον χἀχεῖνος ἀγένητός ἐστιν N) γενητός; ἀλλὰ τὸ ἀγένητον Ev εἶναι 
μόνο) νοεῖσθαι χρὴ τὸν ϑεόν᾽ οὐδὲ γὰρ εἶναι τὸ σύνολον ὅλως Ex παντὸς 
τὸ παράπαν ἕτερος δημιουργὸς δύναται πλὴν αὐτοῦ" »ἐγώῴώς, γάρ φησιν, 
»πρῶτος xai ἐγὼ μετὰ ταῦτα, xal πλὴν ἐμοῦ ἄλλος ϑεὸς οὐχ ἔστινκ«. 

οὐδὲ μετασχευάζεσθαί τι Y) χτίζεσθαι παρὰ τὴν αὐτοῦ. δύναται βουλήν. 8 
χαὶ γὰρ ὃ υἱὸς »οὐδὲν dp ἑαυτοῦ δύνασθαι ποιεῖνς ὁμολογεῖ, »ἐὰν μή τι 
βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα«᾽ »ἃ γὰρ &v«, φησίν, »ὁ πατὴρ ποιῇ, ταῦτα 

4 

ς 

xal 6 υἱὸς ὁμοίως ποιεῖς. Οοὐδὲ μὴν πολέμιόν τι ἡ ἀντίξου) αὐτῷ Y) av- I 
τίϑεόν ἐστιν᾽ ἐπεὶ x&v εἰ ἀντέπρασσέν τι τῷ Qe, ἐπαύσατο ἂν τοῦ εἶναι, M 

, A m - m NES .. - » 4, 

λυϑείσης αὐτοῦ τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει xa! ἰσχύϊ τῆς συστάσεως. τῷ yàp = 
ποιήσαντι λῦσαι μόνῳ Kal τὰ ἀϑάνατα δυνατόν. | | Pr 54 

29. Te ov 6 διάβολος, λέξετε. πνεῦμα περὶ τὴν ὕλην ἐ ἔχον, καθάπερ 29,1 
ἐλέχϑη χαὶ Aya Yoga, γενόμενον ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ὥσπερ δὴ xal οἱ λοιποὶ 3 
γεγόνασιν ὕπ᾽ αὐτοῦ ἄγγελοι, val τὴν. ἐπὶ τῇ ὕλῃ καὶ τοῖς τῆς ὕλης εἴδεσι — 3 
πεπιστευμένον ξιοίκχησιν. τοῦτο γὰρ ἦν ἡ τῶν ἀγγέλων σύστασιξ, τῷ ϑεῷ 2 

ἐπὶ προνοίᾳ γεγονεναι τοῖς ὕπ᾽ αὐτοῦ διαχεχοσμημένοις, ἵνα τὴν μὲν παν- 
τελικὴν xad γενικὴ" ὁ ϑεὸς ἔχων τῶν ὅλων πρόνοιαν T, τὸ χῦρος καὶ τὸ χράτος 

7 Jes. 44, 6. — 9 Joh. 5, 19 — 11 vgl. Athenagoras suppl. 24; S. 31, 94ff — — 
Schwartz — 16 Athenagoras suppl. 24; S. 32, 4ff Schwartz P 

ὉΠ 8 

1 τὸ ἀγένητον] schuf ihn das Ursüchliche S | ἀλλὰ γενητὸς < 8 2 εἰ 

ó&— x&v <S ἃ xal ἔστιν — δημιουργός — S8 | ἔστιν ἄρα — δημιουργὸς] xal U 

4 ἀγένητος) ungeboren oder ungeschaffenS | ἕν < U 5 νοεῖσϑαι χρὴ] wird er- 

kannt ὃ δ τὸ σίνολον ---παράπαν — S | 6 vor τὸ παράπαν + εἰς U | óv- ς΄ 

voran τ U | yao — MU | qgmgoív <U | ἐγὼ <S | οὐκ ἔστιν ϑεύός U M 

8 μετασχευάζεσϑαι . ἢ --. 5. | μετασχευάζεσϑαι + δεῖ Ὁ .9 zai γὰρ d- (zai)?* E 

| δύνασϑαι ποιεῖν ὁμολογεῖ) tut S | ποιεῖν + ohne den Willen des Vaters S | öuo- da 

λογήσει Ἢ | u<U 11 wow — U — 11—14 οὐδὲ μὴν —óvvavov — S Mm | 
πολέμιον Ὁ | ἀντιδοξοῦν U Athen. 18 λυϑήσεις Ὁ 14 μόνον Μ 18 λέξε- | m 

ται Ὁ -- 5. | πνεῦμα] damit S 16 ὥσπερ] x«90 Athen. | 05] EU Wim — 
αὐτοῦ γεγόνασιν Athen. - ὃ. | ix] ἀπ᾿ M 17f cv... διοίχησιν «S8 

18 πεπιστευμένοι U | ἣν < Athen. 19 γέγονε Athen. | τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ δια- 

χεχοσμη μένοις) seinen Geschüpfen S 20 xai γενιχὴν — S | yerızızv Athen.) E. 

ἀγενητιχὴν M. γενετιχὴν Ὁ | ἔχων < Athen. | τῶν ὕλων] der Geschaffenen 8 | 

2]j MU . 



Panarion haer. 64, 28, 6—29, 6 (Origenes) 447 

ἁπάντων αὐτὸς ἀνηρτημένος, xa ὥσπερ σκάφος τῷ τῆς σοφίας οἴαχι ξιευ- 

ϑύνων ἀχλινῶς τὸ πᾶν, τὴν δὲ διὰ. μέρους ol ἐπὶ τοὐτῳ ταχϑέντες ἄγγε- 
λοι. ἄλλ᾽ | ot μὲν λοιποὶ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς ἐποίησε xai διέταξεν ὁ ϑεὸς : 
ἔμειναν, 6 δὲ: ἐνύβρισε xal πονηρὸς περὶ τὴν τῶν πεπιστευμένων ἐγένετο 

5 διοίκησιν, φϑόνου ἐγχισσήσας nad ἡμῶν, ὥσπερ χαὶ οἱ μετὰ ταῦτα σαρ- 

χῶν ἐρασϑέντες χαὶ ταῖς τῶν ἀνθρώπων Eis | φιληδονίαν ἐνομιλήσαντες 
ϑυγατράσιν. αὐθαίρετον γὰρ xa) αὐτοῖς ἔχειν πρὸς ἑχάτερα διετάξατο 
βούλησιν ὃ ϑεός, οἷα xal ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἵν᾽ ἢ πειϑόμενοι τῷ λόγῳ 
συνῶσιν αὐτῷ xo) ἀπολαύωσι μαχαριότητος Y) μὴ πειθόμενοι χρίνωνται. 

10 ἦν δὲ χαὶ ὃ διάβολος ἀστὴρ ἑωσφόρος (»πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὃ 
ἑωσφόρος, ὃ πρωὶ ἀνατέλλων«),. ἦν μετὰ τῶν ἀγγέλων ἀνατέλλων τοῦ 

φωτός, ἦν ἄστρο) πρωϊνόν, ἀλλ᾽ ἐξέπεσε χαὶ εἰς τὴν γῆν συνετρίβη, ἐπι- 
τροπεύσας τῷ ἀνθρώπῳ τἀναντία. τὸ γὰρ θεῖον νεμεσᾷ τοῖς ὑπερηφάνοις 
χαὶ τὰ αὐϑάδη φρονήματα χολούει. ἐπέρχεται δέ μοι χαὶ ἐμμέτρως 

15 εἰπεῖν" : 

ὦ πᾶσιν ἀρχὴ καὶ πέρας χαχῶν ὄφις, 
σὺ v ὦ βαρὺν τίχτουσα ϑησαυρὸν χαχῶν 
πλάνη τυφλοῦ ποδηγὲ ἀγνοίας βίου, 
χαίρουσα ϑρήνοις χαὶ στενάγμασι βροτῶν, 

90 ὑμεῖς ἀϑέσμους εἰς ὕβρεις ὁμοσπόρων 
τὰς μισαδέλφους ὁπλίσαντες ὠλένας 

Katy μολῦναι φοινίῳ πρῶτον λύϑρῳ 

10 Jes. 14, 12 

6 

M U 5 

1 τῷ τ. c. οἴαχι] durch seine Weisheit S 9 ἀκλινῶς < S | ἐπὶ μέρους 

Athen. | ἐπὶ τούτων M ἐπ᾽ αὐτοῖς Athen. 9 oi μὲν γὰρ ἄλλοι Athen. | 

διετάξατο U | ὁ ϑεὸς] der Herr S 4 τὴν über der Linie nachgetragen M : 

«- | πεπιστευμένων + ihm 5 5—7 ὥσπερ καὶ — ϑυγατράσιν < ὃ 

6 φιλοχοιτίαν U | ὁμιλήσαντες U 7 ἔχειν <S 8 inl τῶν ἀνθρώπων] den 

Menschen S | ἢ o0 M 5$ U 9 συνοῦσιν M | ἀπολαύσωσι M ἀπολάβωσι Ὁ | 

κρίνονται U 101 noc — ξωσφόρος — M 11: ἦν μετὰ — toU φωτὸς < U 

11 nach ἀνατέλλωνΣ Punkt 3; aber τοῦ φωτὸς gehört zu τῶν ἀγγέλων 12 προΐ- 

γὸν MU — 5 18 τὰ ἐναντία Ὁ | γεμέσαν Ὁ νεμεσᾷ + ewig S 14 xol — xo- 

λούει <S | χολούει Pet.] χωλύει MU | μοι -- U | ἐν μέτρως M. 18 εἰπεῖν] 

zu erzeugen S 16 ὦ] ὡς U | ὄφις] zweimal geschrieben M ὁ ὄφις U sagte er S 

17 σύ v' ὦ Mendelssohn] οὐ τῶ M οὕτω Ὁ du S 90 $usig- S 21 ὠλένας — ὃ 

22 Κάϊν) denn Kain S | μολῦναι) befleckte S | φοινίῳ .. Avgoo] mit Blut S 



448 | Epiphanius 

ἐπείσατον γῆν χαὶ τὸν ἐξ ἀχηράτων 
πεσεῖν αἰώνων πρωτόπλαστον εἰς χϑόνα 
ὑμεῖς ἐτεχτήνασϑε. | ' P545 - 

30. Καὶ ὃ μὲν διάβολος οὕτως" 6 δὲ ϑάνατος πρὲς ἐπιστροφὴν ηδρέϑη, 30, 1 
5 χαϑάπερ χαὶ τοῖς a: a ν παιδίοις πρὸς ἐπανόρϑωσιν αἵ 

πληγαί. οὐδὲν γὰρ ἄλλο 6 ϑάνατος ἢ διάχρισις xo διαχωρισμὸς ψυχῆς 
ἀπὸ σώματος. τί οὖν; παραίτιος ὃ ϑεὸς ϑανάτου: λέξετε. πάλιν γὰρ ἃ 
6 αὐτὸς ἡμῖν ἥκει λόγος. μὴ γένοιτο, ἐπεὶ μηδὲ οἱ διδάσχαλοι προχαϑης- 
γουμένως τοῦ ἀλγύνεσθαι ταῖς πληγαῖς τοὺς παῖδας αἴτιοι. χαλὸν οὖν ὃ 8 

10 ϑάνατος, εἰ χαϑάπερ παισὶ | πρὸς ἐπιστροφὴν δίκην πληγῶν ηδρέϑη, οὐχ 0284 
ὃ τῆς ἁμαρτίας, ὦ σοφώτατοι, ἀλλ᾽ ὃ τῆς διαζεύξεως τῆς σαρχὸς xo) τοῦ 4 

χωρισμοῦ. | * αὐτεξούσιος γὰρ ὧν καὶ αὐτοχράτωρ 6 ἄνθρωπος xa? αὐτοδέσπο- 4 D623 

τον βούλησιν χαὶ αὐτοπροαίρετον πρὸς τὴν αἵρεσιν, ὡς ἔφην, τοῦ χαλοῦ λαβῶν, | 
ἀχούσας τε »ἀπὸ παντὸς ξύλου TOD ἐν τῷ παραδείσῳ φάγεσϑε, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου 

15 τοῦ γινώσχειν χαλὸν xal πονηρὸν οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ: ἣ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ 
φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ϑανάτῳ ἀποϑθανεῖσϑες, ἐνδοὺς εἰς τὸ φαγεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ 9 
τῷ διαβόλῳ δεδελεασμένῃ σοφίᾳ ποικίλως πρὸς παρακχοὴν πείϑοντι, ἢἦϑέ- 
voe τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ" xal ἐγένετο τοῦτο αὐτῷ εἰς σχάνδαλον xai 
παγίδα χαὶ σχῶλον. οὗ γὰρ ἐποίησεν 6 ϑεὸς χαχὸν οὐδ΄ ἔστι τὸ σύνολον 6 

20 ὅλως. ἐκ παντὸς τὸ παράπαν αἴτιος χαχοῦ" ἀλλὰ πᾶν ὅπερ ἂν αὐτεξούσιον 

141f Gen. 2, 10 --- 19 vgl. Psal. 7, 15 

M U.S  4—12 Sacra Parall. Bruchst. 417 Holl (— Pa)  12—8$S. 449, 4 Sacra 

Parall. Bruchst. 418 Holl (= Pa), (11—15 Doctr. vett. Patr. 125, 1ff Diekamp; 

kein Text gegeben) 

1 ἐπείσατον] ἔπισα τὸν M ἐπείσατο Ὁ - S | γῆν) Grube S | xai τὸν 

Pet.] xai vov MU 2 εἰς y9óva «: S8 4 xal <S | s$of0g Pa 5 noöe 

ἐπανόρϑωσιν — ὃ  ἐπανώρϑωσν M 660 - Pa | xai διαχωρισμὸς — S | 

᾿ χωρισμὸς M ἢ vor σώματος + tov Pa | λέξεται Pa τῇ πάλιν — λόγος — 

Pa 8Sö<M 9. ταῖς πληγαῖξ- — 8 || ovv — Pa 10 παισὶ] φησὶ Ρα | 

δίκην πληγῶν — S8 | εὑρεϑεῖ Pa 11 ἁμαρτίας + sage ich S 111 τοῦ 

χωρισμοῦ] der Seele S 12 γὰρ < Pa 13 xai αὐτοπροαίρετον — S | ὡς 

ἔφην — ὃ 14 ce — Pa | ἀπὸ παντὸς --φάγεσϑε < Pa | τοῦ ἐν τῷ παρα- 

δείσῳ — 8 | φαάγεσϑε] Speise esse S | δὲ <Pa 15 δ᾽ denn S 16 ἐνδοὺς 

— τὸ φαγεῖν — S | an’ αὐτοῦ εἰς τὸ φαγεῖν MU 17 δὲ δελεασαμένη Ὁ δελεασ- 

μένῃ Pa | vor σοφία + ἣ U | ποικίλω U Pa | πείσοντι U 18 τοῦτο — Pa 

181 παγίδα xai σχάνδαλον S 19 sig vor παγίδα u. σκῶλον wiederholt U | 

xaxóv ὁ ϑεὸς Pa 19f t) σίνολον — παράπαν) irgendwie S 20 vor τὸ 

παράπαν E εἰς M; vel. S. 446, 6 | E 
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Panarion haer. 64, 29, 6—31, 2 (Origenes) 449 

οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονὸς ἢ πρὸς τὸ φυλάξασϑαι καὶ τηρῆσαι νόμον, ὃν 
αὐτὸς δικαίως διεστείλατο, μὴ τηρῆσαν λέγεται χαχκόν. βαρυτάτη δὲ βλάβη 
τὸ παραχοῦσαι ϑεοῦ τοὺς ὅρους τῆς κατὰ τὸ αὐτεξούσιον ὑπερβάντα δι- 
χαϊοσύνης. ὅϑεν ἐπειδὴ κατερρυπῴϑη xol κατεμιάνϑη τῆς ἀποφάσεως 

ἀποστατήσας 6 ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ xal χηλῖδας ἐναπεμάξατο καχίας πολ- 
λῆς, ἃς ὃ ἄρχων τοῦ σχότους ἀπεχύησε χαὶ πατὴρ τῆς πλάνης, πόνον χατὰ 
τὴν γραφὴν συλλαβών, ἵνα τὸν ἄνϑρωπον φαντάζειν ἀεὶ πρὸς ἀδικίαν ἔχῃ 
χαὶ xıveiv, ὃ ϑεὸς ὃ παντοχράτωρ ἀϑάνατον χαχὸν ἐξ ἐπιβουλῆς τοῦ δια- 
βόλου ἰδὼν αὐτὸν γεγενημένον, χαϑάπερ xai ὃ διάβολος πλάνος ἦν, τοὺς 
δερματίνους χιτῶνας διὰ τοῦτο χατεσχεύασεν, οἱονεὶ νεχρότητι περιβαλὼν 
αὐτόν ὅπως διὰ τῆς λύσεως τοῦ σώματος πᾶν τὸ ἐν αὐτῷ γενηϑὲν Xaov 

ἀποθάνῃ. | 
31. Προηπόρηται δὲ ἤδη x«i ἀπεδείχϑη τοὺς δερματίνους χιτῶνας μὴ 

εἶναι τὰ σώματα. ὅμως δὲ χαὶ | πάλιν (οὐ γὰρ ἅπαξ ῥητέον) φράζω- 
μεν. αὐτὸς πρὸ τῆς χατασχευῆς αὐτῶν 6 πρωτόπλαστος ὁμολογεῖ xai 
ὀστᾶ ἔχειν xai σάρχας, ὁπότε δὴ τὴν γυναῖκα προσενεχϑεῖσαν αὐτῷ ϑεα- 
σάμενος »τοῦτο νῦν ὀστοῦνε ἐφώνησεν »éx τῶν ὀστῶν Mou xal σὰρξ ἐχ 
τῆς σαρχός μου αὕτη χληϑήσεται γυνή, ὅτι Er τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη. 
Éyexey τούτου χαταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ χαὶ τὴν μητέρα, 

17 Gen. 2; 29} 

U S Pa(bisZ.4) 8—8.450,16 (bis τὸ ἐχπεσεῖν) Doctr. vett. Patr. S. 180, 1f 

Diekamp (Text nicht abgedruckt; vgl. dafür Gallandi B. P. III 772 = Do) 
* 

1 οὕτως — ὃ | z| 3 MUS 2 τηρῆσαν] das Bewahrte S | λέγεσϑαι M. 

4 χατερυπώϑη M | xettgovno95 xci < 8 9 vov ϑεοῦ] das Gesetz Gottes S 

6 τοῦ oxórovc Bonwetsch nach S] οὗτος MU 4 πρὸς ἀδικίαν ἀεὶ φαντάζειν 

ἔχει Ὁ 8 xaxóv] ἐν ἐλαττώσει χεχαχωμένον M Sf Too διαβόλου] < U un- 

gerechten S 9. αὐτὸν - ὃ 9—12 χαϑόπερ --- ἀποϑάνῃ}) an Stelle des auch 

dureh S bezeugten Textes von U hat M: οὐχ εἴασε μεταλαβεῖν τοῦ ξύλου τῆς 

ζωῆς, ἀλλὰ ἐνέδυσεν αὐτόν τε xai τὴν σύζυγον Εὔαν χιτῶνας δερματίνοις xai 

ἀπέλυσε τοῦ παραδείσου νέχρωσιν αὐτοῖς ὁρίσας λέγων »γῆ εἶ χαὶ εἰς γῆν ἀπε- 

λεύσεις, ὕπως χαϑαρίσας τῆς ἐλαττώσεως ἐν τῇ ἀναστάσει ὡς ἄριστος χεραμεὺς 

πάλιν ἀπὸ τοῦ ἰδίου φυράματος ἄνευ ἐλαττώσεως ἀναστήσει 9 χαϑάπερ — πλά- 

voc] denn er selbst war verführend u. ihn war der Teufel (verführend) S 10 ve- 

χρότητι Bonwetsch] νεχρότητα U 11 γενηϑὲν] geborene S 18 προηπόρηται 

δὲ <S | xai — S 14 φράσομεν Do | φράζωμεν. αὐτὸς — M 15 ó 

πρωτόπλαστος — M 16 Fleisch u. Gebein S | ἔχων M | προσαχϑεῖσαν 

u. αὐτῷ vorangestelli U | αὐτῷ — 8 17f xai σὰρξ ---σαρχός μου — S 

18 vor αὕτη + xoci πάλιν Do | αὐτῆς «- 8 
Epiphanius II. 29 
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xal προσχολληϑήσεται τῇ Yovatxi αὐτοῦ, xai ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα 
μίανς. οὗ γὰρ δὴ ἀνέξομαι φληναφώντων τινῶν xoi βιαζομένων ἀπηρυ- 
ϑριασμένως τὴν γραφήν, ἵνα | αὐτοῖς δὴ σαρχὸς μὴ εἶναι προχωρήσῃ 7) 
ἀνάστασις, ὀστᾶ νοητὰ χαὶ σάρχας νοητὰς ὑποτιϑεμένων χαὶ ἄλλοτε ἄλλως 
ἄνω xai χάτω μεταβαλλομένων ἀλληγορίαις᾽ χαὶ ταῦτα οὕτως ὡς γέγρα- 
πται παραλαμβάνεσθαι χρατύνοντος τοῦ Χριστοῦ τὴν γραφήν, ἔνϑα πυν- 
ϑανομένοις τοῖς Φαρισαίοις περὶ χωρισμοῦ γυναιχὸς ἀποχρίνεται »οὐχ 
ἀνέγνωτε ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὃ χτίσας ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησε xal εἶπεν" 
ἕνεχεν τούτου χαταλείψει ἄνϑρωπος τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρας wal τὰ 
ἑξῆς. πῶς γὰρ ἐπὶ ψυχῶν μόνον τό »αὐξάνεσϑε xai πληρώσατε τὴν γῆν« 
παραληπτέον; Y) τό »ἔλαβε χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς 6 ϑεὸς xal ἔπλασε τὸν 
ἄνθϑρωπονς, ὃ χυρίως ἐπὶ τοῦ σώματος λελέχϑαι φαίνεται᾽ οὐ γὰρ ἀπὸ 

τοῦ χοὸς xai τῶν βαρυτέρων τὴν οὐσίαν ἐχτήσατο ἣ ψυχή. ὥστε συν- 
ἔστηχεν ἔχ παντὸς ἀληθέστατα πρὸ τῶν δερματίνων σεσωματοποιῆσθιαι 

χιτώνων τὸν ἄνϑρωπον. ταῦτα γὰρ πρὸ τοῦ ἐχπεσεῖν αὐτὸν ἅπαντα εἴρης- 

ται, τὰ δὲ χατὰ τοὺς χιτῶνας μετὰ τὸ ἐχπεσεῖν. 

Ὅϑεν ἴωμεν πάλιν ἐπισχεψόμενοι τὰ ἐν χερσίν, ἱχανῶς ἀποδείξαντες 
ἡ εἶναι τοὺς δερματίνους χιτῶνας τὰ σώματα, ἀλλὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀλόγου 
τῶν ζῴων νεχρότητα χατεσχευασμένην᾽ τοῦτο γὰρ λείπεται. ἀμέλει | 

τῶν ὅρων ἔξω τοῦ παραδείσου χατὰ ταύτην ἐξοικχίζεται τὴν αἰτίαν. οὐ 
γὰρ ὅτι μὴ ϑέλων ὁ ϑεὸς ἀπὸ τοῦ ξύλου δρέψασϑαι τῆς ζωῆς αὐτὸν χαὶ 
φαγεῖν ἐξέβαλεν (ἐδύνατο γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζῆν, αὖϑις φαγὼν ἀπὸ τῆς 
ζωῆς) ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀϑάνατον, ὡς ὑπεϑέμεϑα, γενηϑῇ τὸ χακόν. ἐπεὶ 

διὰ τί τὸν Χριστὸν ἀπὸ τῶν οὐρανῶν ἀπέστελλεν εἰς τὴν γῆν, εἰ ὅλως 
ἤσελε ζωῆς τὸν ἄνθρωπον ἀγευστήσαντα ἀποθανεῖν εἰς τὸ παντελές; εἰ 

7 Matth. 19, 48 — 10 Gen. 1, 28 — 11 Gen. 9, 7 

U S Do (bis Z. 16) 

1 πρὸς τὴν yvvaixa Do 9 φληναφούντων U 9f ἀπερυϑοιασμένως U 

3 δὴ] δίχα Do | μὴ εἶναι προχωρήσῃ] nicht sei S | προχώρησις U 4 νοητὰς 

<MS | ἄλλω τε M 5 ἄνω xai κάτω — S | ὑποβαλλομένων M | vor ἀλλη- 

γορίαις + und S 6 τὴν γραφήν — 8 (f ovx ἀνέγνωτε <U 8 ἐποίησεν 

+ αὐτοὺς Do | xal εἶπεν <M Sf χαὶ εἶπεν ---τὰ ξξῆς — S 9 zai τὴν 

μητέρα < Do 10 αὐξάνεσθε + u. mehret euch S 1998 —M. 14 osoo- 

uetonoisic9ou U 16 μετὰ τὸ ἐχπεσεῖν] hernach S 17 ἐπισχεψάμενοι M | 

τὰ + jest S 18 20yov U 19 χατεσχενασμένην — S | Σᾷἀμέλει] u. nun S 

20 vor χατὰ + und S | ἐξοικίζεται] geworden u. ausgetrieben ὃ 21 δοέψασϑαι 

— χαὶ -Ξ S8 99 ἠδύνατο U 221 ἀπὸ τῆς ζωῆς] vom Baum S; vgl. S. 451, 14 

24 ἀπέστειλεν U | εἰς τὴν yv — S 25 ἠϑέλησεν U | ἄγευστον U 



Panarion haer. 64, 31, 2— 32, 5 (Origenes) 451 

δὲ ἐκ μεταμέλου φαίη τοῦτο πεποιηκέναι τὸν ϑεὸν 6 ἀντιλέγων, ἀσϑενὴς 

αὐτῷ ὃ λόγος, μεταγινώσχοντα τὸν ϑεὸν εἰσάγων. ἀλλ᾽ οὔτε ἀξύνετος τοῦ 
μέλλοντος ὃ ϑεὸς οὔτε xaxomotóg, ἀλλὰ χαὶ ἄχρως ἀγαϑὸς χαὶ προγινώ- 
σχων τὰ μέλλοντα. ὥστε οὖχ ἄρα διὰ τὸ μὴ σῴζεσθαι εἰς τὸν αἰῶνα 11 

9 φαγόντα αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἐξέβαλεν, ἀλλὰ διὰ τὸ νεχρωϑῆνα: 

πρῶτον ϑανάτῳ τὴν ἁμαρτίαν, ἵν᾿ οὕτως μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν ἐχταχείσης 
τῆς ἁμαρτίας ἐγερθεὶς 6 ἄνθρωπος χαϑαρὸς γεύσηται τῆς ζωῆς. 

32. Μηδεὶς δὲ ἀβέλτερος ὧν παρακχινδυνευέτω ὡς τούτων ἑτέρως 92,1 
λεχϑέντων. ὃ γὰρ ὅλως ὁριζόμενος τὴν σάρκα μὴ εἶναι ταύτην ἀϑανασίας 

10 δεχτικὴν ὄντως ἀνοίας ὑπεύϑυνος ὧν νόσῳ βλασφημεῖ. διὰ τί γὰρ μετὰ 

τὴν τῶν χιτώνων τῶν δερματίνων ὃ ᾿Αδὰμ᾽ χατασχευὴν ἐχβάλλεται, κωλυό- 
μενος φαγεῖν ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς x«l ζῆσαι, εἰ | ὅλως ἀδύνατον ἦν 0288 
μετὰ σώματος εἰς τὸν αἰῶνα ζῆσαι τὸν ἄνθρωπον; ὡς δυναμένου γὰρ αὖ- 3 
τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, ἐὰν ἀπὸ τῆς ζωῆς γεύσηται λαβών, ἡ κώλυσις γίγνεται. 

15 φησὶ γάρ »χαὶ ἐποίησε χύριος 6 ϑεὸς τῷ AO χαὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χι- 

τῶνας δερματίνους x«l ἐνέδυσεν αὐτούς᾽ χαὶ εἶπεν 6 ϑεός: ἰδού, γέγονεν 

Adam ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσχειν καλὸν wai πονηρόν" xal νῦν μὴ ποτε 
ἐχτείνῃ τὴν χεῖρα xai λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς x«l φάγῃ καὶ ζήσεται 
εἰς τὸν αἰῶνα. | xal ἐξαπέστειλεν αὐτὸν χύριος ὁ ϑεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου Ὁ 020 

20 τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφϑη, x«i ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδάμε. 

οὐχοῦν ἐδύνατο ζῆν εἰς τὸν αἰῶνα τὸ σῶμα xxl ἀϑάνατον ἔσεσθαι, 4 
εἰ μὴ χεχώλυτο γεύσασϑαι τῆς ζωῆς. ἐχωλύϑη δέ, ὅπως ἣ μὲν ἁμαρτία 
συναποχτανθεῖσα τῷ σώματι θάνῃ, τὸ δὲ σῶμα ἀναστῇ τῆς ἁμαρτίας ἀπο- 
λουμένης. ἵνα τοίνυν pw χαχὸν ἀϑάνατον ὁ ἄνϑρωπος, ὡς ἔφην, T, 

95 ἀείζωον ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὴν ἁμαρτίαν χρατιστεύουσαν, ἅτε ἐν ἀϑιανάτῳ 

ΕΘ 

ὧτ 

15 Gen. 5, 21---24 

M TOU SS 24—S. 453, 3 (bis ἀνεστέλλετο) Sacra Parall. Bruchst. 419 Holl 

(— Pa) 
1 τοῦτο φαίη U 2 αὐτῶν U | εἰσάγων] sagend S | ἀσύνετος M 36 

sU. I amd «S 4 ὥστε — M 5 τῆς ζωῆς -- ὃ 6 0] und S 7 ὁ 

« U | χαϑαρὸς — M. | γεύσηται * nach S] φάγη MU 9 ὅλως -- ὃ. | τὴν 

—M 10 óvrog < S | ὑπεύϑυνος] ὑπαίτιος U | νοσῶν M — S 11 &- 

βάλλεται + aus dem Paradies S 12 ὅλως — ὃ 14 λαβών — S | γίνεται U 

15 χύριος — S | ὁ 9&0c] Gott der Herr S 18 τὴν χεῖρα] seine Hände S | 

λέ 3}. ... xaà < 8 290. τῆς τρυφῆς «8 21 ἠδύνατο 23 9avg] Avo M. 

| ἀνασταϑῆ M 938 ἀπολλωμένης M 24 ἵνα] u. damit S. | μὴ τοίνυν Μ | 

μὴ -- Ἐἦ Ὁ | vor χαχὸν -- τὸΜ | ἡ ῆ U«M εἴη Pa (u vor ὡς ἔφην) 

25 ἀεὶ ζῶν M | ἐν — Pa 
295 



452 Epiphanius 

βλαστήσασαν σώματι χαὶ ἀϑάνατον ἔχουσαν τροφῆν, ὁ ϑεὸς αὐτὸν διὰ 
τοῦτο ϑνητὸν ἀπεφήνατο νεχρότητι περιβαλών. τοῦτο γὰρ ol δερμάτινοι 6 

χιτῶνες ἐβούλοντο, ἵνα δὴ διὰ τῆς λύσεως τοῦ σώματος xai τῆς διαιρέσεως 
ἡ ἁμαρτία χάτωϑεν αὐτόπρεμνος πᾶσα διαφθαρῇ; ὡς μηδὲ x&v βραχύ- 
τατον ῥίζης ἐαθῆναι μέρος, & οὗ νέαι βλάσται πάλιν ἁμαρτημάτων ἀνα- 
βήσονται. | P548 

33. Καϑάπερ γὰρ ὁπόταν ἐν οἰχοδοινήμασι ναῶν χαλοῖς συχῆ (7) γεν- 99. 1 
γηϑεῖσα χαὶ εἰς ἔχτασιν χαὶ μέγεθος εὐτροφήσασα χαὶ περὶ πάσας τὰς 
ἁρμογὰς πολυχλημάτοις ῥίζαις τῶν All mv χεχυμένη, οὐ πρότερον τοῦ φύειν 

10 στέλλεται, ἔστ᾽ ἂν πᾶσα ἀποσπασϑῇ, λυϑέντων χαϑ' οὺς ἐβλάστησε τό- 

πους τῶν λίϑων (δυνατὸν γὰρ πάλιν εἰς τοὺς αὐτοὺς ἐναρμοσϑ'ῆναι τόπους 2 

τοὺς λίϑους, τῆς συχῆς ἀφῃρημένης, ὅπως ὃ μὲν ναὸς σῴζηται, μηδὲν τῶν 

ἀφανιζόντων αὐτὸν χαχῶν ἐν ἑαυτῷ μηχέτι φέρων, N) δὲ συχῆ πᾶσα προ- 

ϑέλυμνος ἀποσπασϑεῖσα ἀποθάνῃ), κατὰ ταῦτα χαὶ ὃ ϑεὸς ὁ τεχνίτης τὸν 9 
15 ἑαυτοῦ ναὸν τὸν ἄνθρωπον, δίκην ἀγρίας συχῆς τὴν ἁμαρτίαν βλαστή- | 

σαντα, διέλυσε ϑανάτου προσχαίροις προσβολαῖς »ἀποχτέννωνε χατὰ τὸ | 
γεγραμμένον »xal Geoonotvy«, ἵνα πάλιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν Y σὰρξ μερῶν 
μετὰ τὸ ξηρανθϑῆναι xai ἀποθανεῖν τὸ ἁμάρτημα δίκην ἀναχαινοποιης- | 

VEVTOS ναοῦ ἀϑάνατος Aal ἀπήμων ἐγερϑῇ, τελέως Er βάϑρων d&mo|- D627 | 
20 λομένης τῆς ἁμαρτίας. ζῶντος γὰρ ἔτι τοῦ σώματος πρὸ τοῦ τεϑνήῆξε- 4 

οι 

1601 Deut. 32, 39 

IINU EST UWPS, 

1 vor τροφήν + τὴν M 9 νεχρώτητι MU 9 ἐβούλοντο] wollen S | 

ój — Pa | Σᾷδιέσεως M Bindung U Bf ἀφ᾽ οὗ — ἀναβήσονται] daß 516 

wieder die Sünde hervorkommen lasse S | ἀναβλύσονται Ὁ ἀναζήσονται Pa 

7 ὁπόταν < US | καλοῖς] χαλῶς M χαλῶν Ὁ | (7) * SL χκαὶ sic — κεχυμένη] 

welche Größe u. Schöne hat S | περὶ éni U 9 ἁρμονίας MU | πολυκχλη- 
N 

Ir ἌΣ 

ματαῖς M | χεχωσμένη Pa [τοῦ φύειν <S 10 ἔστ᾽ ἂν] ἕως U | πᾶσα) 

πρῶτον Pa die Wurzel S 101 λυϑέντων — A(9ov] auf welchen sie gegründet 

ist S 10 2v9évrov + τῶν MU 11 αὐτοὺς] ξαυτῶν MU 19 τῆς συχῆς] 

die Wildfeige u. der Feigenbaum S | ἀφῃρημένης + in ihrer Wurzel S | σώ- 

ζεται U 12f τῶν ἀφανιζόντων <S 13 χακῶν] Schaden (zu μηδὲν ge- 

zogen) S | ἐν Eavro] ἐν αὐτῶ M ξαυτῶ U<S | μηκέτι — S8 | ἡ .. oven] 

die Wildfeigen S 18f πᾶσα προϑέλυμνος — 8 14 χαὶ ὁ ϑεὸς ὁ τεχνίτης) 

der Allkunstvolle S 15 veo M νεὼ U 16 διέλυσε] διεχώλυε Pa | ϑανά- 

tov προσχ. προσβολαῖς — S | ἀποχταίνων U 17 πάλιν — MPa | ano 

RU 18f ἀναχαινοποιηϑέντος] gemachten S 19 ἀπήνων Ὁ | τελείως Pa 

19f ἀπολλωμένης Μ 90 Zu] ὅτι M 



Panarion haer. 64, 32, 5—34, 1 (Origenes) 459 

σϑαι συζῆν ἀνάγκη χαὶ τὴν ἁμαρτίαν, ἔνδον τὰς ῥίζας αὐτῆς ἐν ἡμῖν ἀπο- 

χρύπτουσαν, χἂν ἔξωϑεν τομαῖς ταῖς ἀπὸ τῶν σωφρονισμῶν x«l τῶν 

νουϑετήσεων dvs|ovéAAeto, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἔτι μετὰ τὸ φωτισϑῆναι συνέβαι- 0290 

γεν ἀδικεῖν, [ἅτε] παντάπασιν εἰλικρινῶς ἀφῃρημένης ἀφ᾽ ἡμῶν τῆς ἅμαρ- 
5 τίας. νῦν δὲ wal μετὰ τὸ πιστεῦσαι xai ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐλϑεῖν τοῦ ἁγνισμοῦ : 
πολλάκις ἐν ἁμαρτίαις ὄντες εὑρισχόμεϑια. οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἁμαρτίας 

ἐχτὸς εἶναι ἑαυτὸν χαυχήσεται ὡς μηδὲ χἂν ἐνθυμηϑῆναι τὸ σύνολον 
ὅλως τὴν ἀδικίαν. ὥστε συμβέβηχε συστέλλεσθαι μὲν καὶ χατευνάζεσθαι 6 

τῇ πίστει νῦν τὴν ἁμαρτίαν, εἰς τὸ μὴ οἷσαι χαρποὺς βλαβοποιούς, οὐ μὴν 
10 ἀνῃρῆσθαι xal τῶν ῥιζῶν ἄχρις. νῦν μὲν γὰρ ἐνταῦϑα τὰς βλάστας 7 

αὐτῆς, οἷον τὰς ἐνθυμήσεις τὰς πονηράς, συστέλλομεν, »μή τις ῥίζα πι- 

χρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλήσῃς, μὴ ἐῶντες ἀναμύειν χαὶ διοίγνυσϑιαι τὰ 
μεμυχότα στόμια πρὸς τὰς ἐχφύσεις, τοῦ λόγου δίκην ἀξίνης πρὸς τὰς 

ῥίζας αὐτῆς τὰς χάτω φυομένας τέμνοντος. τότε δὲ xal τὸ ὅλως ἐνϑυ- 

15 μηϑήσεσθαι περὶ χαχίας ἀφανισθήσεται. 
94, Οὐδὲ γὰρ ἀμάρτυρος ὃ λόγος γραφῶν τοῖς βουλομένοις εἰλικρι- 94, 1 

γῶς τὸ ἁληϑὲς ἀχούειν, ἐπεὶ | οἶδεν 6 ἀπόστολος μηδέπω τὴν ῥίζαν ἐξ P549 

ἀνϑρώπων τῆς ἁμαρτίας ὁλοσχερῶς ἀνῃρημένην, ὁτὲ μέν »οἶδα γὰρ ὅτι 
00% οἰχεῖ. ἐν ἐμοὶ τουτέστιν ἐν τῇ σαρχί μου, φράζων, τὸ ἀγαθόν" τὸ γὰρ 

820 ϑέλειν παράχειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσϑαι τὸ καλὸν οὔ οὐ γὰρ ὃ ϑέλω 
ποιῶ ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὃ οὐ ϑέλω χακχὸν τοῦτο πράσσω. εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω, 

ὧι 

11 Hebr. 12, 15 — 18— 8. 454, 2 Πόπι. 7, 18—20 

M U S Pa (bis Z. 3 ἀνεστέλλετο) 6—9 Sacra Parall. Bruchst. 420 Holl 

(— Pa) 

1 ἀνάγχη + ὃ Pa |  Zvdov] moch S8 | ξαυτῆς Pa 1f ἀποχρυπτο- 

μένην Pa 9 zàv| εἰ xal U 9f xal τῶν νουϑετήσεωγ) — ὃ 3 ἐπεὶ 

Ἢ οὖν U | £u - US 4 [ἅτε] * | εἰλικρινῶς — 8 5 ini τὸ — ἁγνισμοῦ] 

der Taufe S 6 γὰρ οὕτως < Pa 7 Eavrov — Pa | καυχήσηται MU 

7f ὡς μηδὲ — ἀδικίαν] mur auch bis zum Begehren sich frei zu wissen 8S 8 ovu- 

βέβηκε * nach Pa, vgl. S. 454, 6] συνέστηχε MU<S 9 νῦν «S 10 ἀναι- 

ρεῖσϑαι Ὁ ἀναιρεϑῆναι Pa | χαὶ -:8 | γὰρ --ὕ | ἐνταῦϑα — S 11 οἷον 

τὰς --- πονηράς] — S | μή τις] wenn irgendwo S 19f ἀναμύειν zal — τὰς &x- 

φύσεις] sich auszubreiten S 15: τὰς ῥίζας — φυομένας] das Hervorsprossende ὃ 

14 αὐτῆς] ταύτας M. | τέμνοντες Μ 14f ἐνθυμηϑηῆναιΐϊ Jül. 15 περὶ 

xaxiag <S 16 γραφῶν] γράφων M. — 8 161 εἰλικρινῶς τὸ ἀληϑὲς — S 

17 ἀκούειν * nach S] λέγειν MU | οἶδεν + χαὶ U 17 μηδέπω τὴν] μηδὲ ποώ- 

.wmwM | ἐξ «-- 8 18 ὁτὲ μέν — ὃ 19 ἐμοὶ + ἀγαϑόν M. 90 ϑέλειν] 

Wollen des Tuns S τὸ καλὸν — S 91 οὐ ϑέλω] μισῶ M. | τοῦτο] cob U 
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4δ4 Epiphanius 

τοῦτο ποιῶ, οὐχέτι ἐγὼ χατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ Y) οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ ἅἁμαρ- 
τία«" δτὲ δέ »συνήδομαι τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ χατὰ τὸν ἔσω ἄνθϑρωπον᾽ 

βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου, ἀντιστρατευόμενον [ τῷ νόμιῳ 
τοῦ νοός μου χαὶ αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν 

τοῖς μέλεσί μου«. οὕτως οὐδέπω τὴν ἁμαρτίαν αὐτόπρεμνον Ex CUSOY 
διακοπῆναι συνέβη, ἀλλὰ ζῆν (οὐ γὰρ εἰς τέλος ἀπέϑανεν᾽ πῶς γὰρ πρὸ 
τοῦ περιβεβλῆσθαι ϑανάτῳ τὸν ἄνϑιρωπον :), ἵνα αὐτῷ συμμαρανϑεῖσα χαὶ 
συμφϑινήσασα αὐτὴ μὲν εἰς ἄρδην ἀπόληται χαὶ διαφθαρῇ, χαϑ'άπερ φυ- 
τόν, λυϑέντος (Tod λίϑου) ἐν à χρύπτουσα τὰς ῥίζας ὡς ἔφην ἑαυτῆς 
διεσῴζετο (tóm), 6 δὲ ἄνθρωπος αὖϑις μηχέτι »ῥίζαν«. ἐνθωπεύουσαν 
»πιχρίας« ἔχων ἐξεγερϑῇ. ὡσπεροῦν ἀλεξιφαρμάχου γὰρ τρόπον ὑπὸ 
τοῦ ἀλεξητῆρος ἡμῶν ἀληθῶς x«l ἰατροῦ ϑεοῦ πρὸς ἐχρίζωσιν τῆς ἅμαρ- 
τίας παρελήφϑη 6 ϑάνατος xai ἀφανισμόν, ἵνα μὴ διαιωνίζον ἐν ἡμῖν εἴη 
τὸ χαχόν, ἀϑάνατον ὅτε ἐν ἀϑανάτοις ἀνατεῖλαν, αὐτοὶ δὲ λελωβημένοι 
χαὶ ἐκστάντες νοσούντων τρόπον τῆς οἰχείας ἀρετῆς ἐπὶ πολὺ διατρίβωμεν, 

ἅτε ἐν ὑφεστηχόσιν ἀεὶ xal ἀϑανάτοις σώμασι τὴν χατὰ τὸ ἁμάρτημα 
μεγάλην τρέφοντες νόσον. διὸ δὴ καλῶς ταύτην πρὸς ἄμιφρω σωτηρίαν 

χαὶ ψυχῆς χαὶ σώματος φαρμακχευτικῆς τρόπον χαϑάρσεως τὸν ϑ'άνατον 

6 ϑεὸς ηὕρατο, ἵνα πανάμωμοι χαὶ ἀσινεῖς οὕτως ἐξεργασϑῶμεν. 
35. Φέρε γάρ, ἐπειδὴ πολλῶν δεῖ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα παραδειγμά- 

των, &£yteOt ey αὐτὰ μάλιστα σχεπτώμεϑα, μὴ ἀφιστάμενοι, πρὶν ἂν πρῶ- 
to) εἰς εὐδηλοτέραν ἑρμηνείαν ἀποτελευτήσῃ χαὶ ἀπόδειξιν 6 λόγος. 
φαίνεται τοίνυν ὡσπερεί τις δημιουργὸς ἄχρος ἄγαλμα χαλὸν ἀπὸ χρυσοῦ 

2 Röm. 7, 22 — 10f vgl. Hebr. 12, 15 

US 11—S. 457, 8 Sacra Parall. Bruchst. 421 Holl = Pa) 

4 xal + ἐκ παντὸς U ὅ zu αὐτόπρεμνον am untern Rand von 1. Hd. 

αὐτόπρεμνον προϑέλυμνον M 6 διαχοπῆναι] ἀνασπασϑῆναι M | ἀλλὰ ζῆν οὐ 

γὰρ εἰς τέλος ἀπέϑανεν χτὲ. ἢ οὐ γὰρ εἰς τέλος ἀπέϑανεν <MS vor ἀλλὰ ζῆν U 

el) 7 περιβεβλῆσϑαι)] HinwelkenS | τὸν ἄνθρωπον <S (f αὐτῷ 

συμμαρανϑεῖσα --- αὐτὴ] die Sünde vertrocknet S Bf φυτόν] WildfeigeS 9 {τοῦ 

Aigov) *] ihre Wurzel S | ὡς ἔφην < US | αὐτῆς 10 διεσῴζετοί δὲ ἐσώ- 

ζετο M | {τόπῳ * nach 8: an dem Ort 11 ὡσπεροῦν] ὥσπερ ναὸς M. | γὰρ 

«MIU 11f ὑπὸ τοῦ — 9:00 — ὃ 19 xoi ἀληϑῶς ἰατροῦ U 13 xoi 

ἀφανισμὸν «- SPa | διαιωνίζων M 14- 17 ἀϑάνατον ἅτε — τρέφοντες νόσον 

τ e 14 δὲ] -- M re Pa 15 νοσσούντων M 17 χαλῶς + wiederum S | 

σωτηρίαν πρὸς ἄμφω Pa 17 σωτηρίαν xal « S 18 des Fleisches und der Seele ὃ 

| φαρμαχευτιχὴν M | τρόπον«--ὃ 19 οὕτως] ὄντως M 21 ἐντεῦϑεν] ἔνϑεν Pa 

| σχοπώμεϑα M 51 πρῶτον — SPa 22 εὐδηλωτέραν M | ἀποτελευτήσει 

MU | καὶ ἀπόδειξιν <S 23 ἄγαλμα] ein Bild oder ein Abbild S | ἀπὸ] ὑπὸ U 

Dp 628 

99,1 

τῷ 

uc we 
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Panarion haer. 64, 34, 1— 35, 6 (Origenes) 455 

χατεσχευασμένον ἢ ὕλης ἑτέρας αὐτῷ «al πάντα τὰ μέλη συμμέτρως εἰς 
χάλλος διαχεχοσμημένον πάλιν χωνεύοι, λελωβημένον ἄφνω ϑεασάμενος 
ὑπό τινος ἀνθρώπου πονηροτάτου, ὃς οὐκ ἐνεγκὼν ὑπὸ βασκανίας | εὐπρε- 
πὲς εἶναι τὸ ἄγαλμα ἐσίνατο, ματαίαν ἧδονὴν καρπιζόμενος τοῦ φϑόνου. 
πρόσσχες γάρ, ὦ σοφώτατε ᾿Αγλαοφῶν, ὅτι, εἰ βούλοιτο pj εἶναι σεσινω- 
μένον ὅλως 6 δημιουργὸς χαὶ ψεχτὸν τὸ μετὰ τοσαύτης αὐτῷ σπουδῆς τε 
Xa φροντίδος πεπονημένον, πάλιν προτραπήσεται συγχωνεύσας αὐτὸ τοιοῦτο 

ποιεῖν οἷον χαὶ πρόσϑεν ἦν. εἰ δὲ μὴ ἀναχωνεύοι wol ἀνασχευάζοι, ἐῴη 
δὲ οὕτως μένειν, {(μόνονΣ ϑεραπεύων αὐτὸ xal ἐπανορϑούμενος, ἀνάγχη 
δὴ πυραχτούμενον xai χαλχευόμενον τὸ ἄγαλμα μηχέτι δύνασϑ'αι διχτηρης- 

θῆναι τὸ αὐτὸ, ἀλλὰ διηλλαγμένον ἔσεσϑαι xo. ὑπεσπασμένον. διὰ τοῦτο 
εἰ βούλοιτο ὅλον χαλὸν αὐτὸ wol ἄμωμον εἶναι τὸ ἔργον, ἀναϑ'λᾶσϑαι αὐτὸ 
χαὶ ἀναχωνεύεσθαι δεῖ, ὅπως τὰ μὲν αἴσχη καὶ τὰ ἀλλοιώματα πάντα τὰ 
ἐξ ἐπιβουλῆς αὐτῷ xai φϑόνου ὑπάρξαντα αὐτὰ μὲν διὰ τῆς ἀνασχευῆς 
χαὶ ἀναχωνεύσεως ἀπόληται, τὸ δὲ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀσινὲς xal ἀχίβδη- 

λον αὖϑις ἄγαλμα ὁμοιότατον ἑαυτῷ χατασταῦῇ. τῷ μὲν γὰρ ἀγάλματι 

ἀπολέσϑαι 00% ἔστιν ὑπὸ τῷ αὐτῷ "τεχνίτῃ ὄντι, χἂν πάλιν eis ὕλην λυϑῇ, 
ἀποχατασταθῆναι δὲ ἔστι" τοῖς δὲ αἴσχεσι x«l λωβήμασιν ἀπολέσϑαι μὲν 
ἔστιν (τήκονται γάρ), ἀποχατασταϑ'ῆναι δὲ οὐχ ἔστι, διὰ τὸ ἐν πάσῃ τέχνῃ 
τὸν ἄριστον δημιουργὸν μὴ πρὸς τὸ αἴσχιον ἣ ἐπιτευχϑ'ησόμενον ὁρᾶν, 

IE PS 

1 αὐτῷ] otro M 2 lies διαχεχοσμημένα (ἔχον) 9? * | ἄφνω «ὃ 8 novgoo- 

τάτου MU | ὑπὸ βασχανίας <S 8: ἐμπρεπὲς Pa 4 ἐσίνατο — S | μα- 

ταίαν] befleckte S | χαρπούμενος Ὁ 5 πρόσχες MU Pa | σοφότατε U — 5f εἰ 

βούλοιτο — wezvóv| nicht wollend sehen dieses so verdorbene Bild S ὁ T0 —M | 

αὐτῷ < Pa 6f τε xal φροντίδος — S 7 πεπονημένω Ὁ πεποιημένον Pa | 

αὐτὸ «- S | τοσοῦτο M τοιοῦτον U Pa - ὃ Sf μὴ ἀναχωνεῦῖοι --- καὶ ἐπανορ- 

Sovusvoc] um es nicht kümmert S 8 ἐῶν M && U 9 οὕτως — MU | (uó- 

vov) * | a«ivóv M 10 ój] δὲ Pa | mvoaxvovusvov — ἄγαλμα — S 10} μη- 

χέτι δύνασϑαι — vxsonaouévov| nicht ein solches sein, wie es zuvor war ein schönes 

Bild S 12 02ov — MU | αὐτὸ χαλὸν Pa | χαλὸν αὐτὸ zu <S 13 ἔσχηῦ 

14 ἐπιβουλῆς ἃ. φϑόνου vertauscht S 15 ἀπόλλωνται Pa 15f τὸ δὲ sic 

— χατασταϑῇ) τι. wiederum das Bild erneuert werde zu seinem Bild S 15 &av- 

τοῦ] αὐτὸ Pa 158 ἀκιβδήλευτον Pa 106 vor ἄγαλμα + τὸ Pa | ὁμοιότατον 

ἑαυτῷ «-- S | ὁμοιώτατον MU | αὐτῶ Ὁ | χατασχευασϑῆ U 17 ἀπολέσϑαι 

‚+ uiv M | ὑπὸ τῷ αὐτῷ --- λυϑῇ] von demselben Künstler wieder zusammen- 

geschmolzen S | ὑπὸ] κατὰ Ὁ | ὄντι - ξ MU | vu + διότι Pa | χυϑῇ Pa 

18—8. 456, 1 τοῖς δὲ αἴσχεσι--- δημιουργουμένου — ὃ 18 ἔσχεσι U 20 ἐπι- 

τευχϑησόμενον] ἀπεχϑημένον M 
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486 Epiphanius 

ἀλλὰ πρὸς τὸ σύμμετρον χαὶ εὐθὲς τοῦ δημιουργουμένου. ταὐτὸν γὰρ 
φαίνεται δῆ μοι xai ἐφ᾽ ἡμῶν ὁ ϑεὸς διῳχονομηχέναι. τὸν γὰρ ἄνϑρω- 
πον, τὸ εὐπρεπέστατον ἑαυτοῦ τέχνημα, βασχάνοις ἐπιβουλαῖς φϑόνου 
χεχαχωμένον ἰδὼν οὐκ ἠνέσχετο τοιοῦτον χαταλεῖψαι φιλάνθρωπος ὦν, | 
ὅπως μὴ δι᾽ αἰῶνος ein μεμωμημένος, ἀϑ'άνχτον ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν ψόγον, 
ἀλλὰ διέλυσεν εἰς ὕλην πάλιν, ἵνα διὰ τῆς ἀναπλάσεως ἐχταχῶσι al 

ἐξαφανισθῶσι πάντα τὰ ἐν αὐτῷ μωμήματα. τὸ γὰρ ἐχεῖ ἀναχωνευϑῆ- 
vat τὸν ἀνδριάντα, τοῦτο ἐνταῦϑα τὸ ἀποθανεῖν χαὶ διαλυϑ'ῆναι τὸ σῶμα, 

τὸ δὲ ἐχεῖ ἀναμορφοποιηϑῆναι τὴν ὕλην N) ἀναχοσμηϑῆναι, τοῦτο ἐν- 
ταῦϑα | τὸ ἀναστῆναι, ὥσπερ χαὶ 6 προφήτης ᾿ἱερεμίας τούτοις [γὰρ] ἤδη 
xai αὐτὸς ὧδε, τὰ αὐτὰ παρεγγυᾷ »χαὶ χατέβηνς λέγων »εἰς τὸν οἶκον 
τοῦ χεραμέως, xal ἰδού, αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν Aldımv' xai διέπεσξ 
τὸ ἀγγεῖον ὃ αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ χαὶ πάλιν ἐποίησεν 
αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτερον, xag ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῆσαι. xoi ἐγένετο 

λόγος *optou | πρός με λέγων᾽ εἰ χαϑὼς 6 χεραμεὺς οὗτος οὐ δυνήσομαι 
τοῦτο ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶχος τοῦ lopaA; ἰδού, ὡς ὃ πηλὸς τοῦ χεραμέως 
ὑμεῖς ἐστε ἐν ταῖς χερσί μους. 

36. Iloócoysc γὰρ ὅπως, ὡς ἔφην, μετὰ τὸ παραβῆναι τὸν ἄνθρωπον ἡ 
μεγάλη χεὶρ εἰς νῖχος χαταλεῖψαι τὸ ἑχυτῆς ἔργον οὖκ ηὐδόχησεν ὡς 
χίβδηλον τῷ πονηρῷ ἀδίχως αὐτὸ λυμηναμένῳ βασχάνοις αἰτίαις, ἀλλὰ 

11—17 Jerem. 18, 3—6 

Un suba 

2 δέ μοι Ὁ <S | ϑεὸς + οὕτως Ὁ | διοιχονομηχέναι M 3 ξαυτοῦ] 

seiner Hand S | τέχνιαμα M | φϑόνω U 4 τοιοῦτο M. so S 9 μεμω- 

μημένον MU Pa | ἐν ξαυτῷ — S 6 ἐχταχῶσι xol « ὃ 1 ἐν αὐτῷ «- S 

| τὸ] ὃ Pa 8 τοῦτο] τοῦτον τοῦτο M τοῦτον τὸ U | ro! «Ὄ MU 9 τὸ δὲ] ὃ 

δὲ Pa | ἢ ἀναχοσμηϑῆναι <S | ἀνακομισθῆναι M 9f ἐνταῦϑα + μετὰ τὸ 

ἀποθανεῖν U 10 xai-—S 10 τούτοις ---τὰ αὐτὰ «:8 10 [yao)* | ἤδη] δὴ Pa 

11 τὰ αὐτὰ] ταῦτα UPa | παρεγγυᾷ] reinigt S | λέγων hinter χεραμέως Pa 

12 ἐπὶ τὸν λίϑον Pa 18 αὐτὸς < U 14 αὐτὸ] ihm S | vor ποιῆσαι + τοῦ 

MU | ποιῆσαι] ποιεῖν Pa «S 16 τοῦτο — S | τοῦτο ποιῆσαι ὑμᾶς] τοῦ ποιεῖν 

ὑμῖν Pa | τοῦ. <M | óc «U .1 ταῖς. — Pa - 18 πρύσχες MUPa-| yào 

<M | Omoc] πῶς u. hinter óc ἔφην Pa - S 19 νεῖχος U Zertretung S | 

χαταλείψειν M | τὸ ξαυτῆς Eoyov] den Menschen S 19f ὡς χίβδηλον --- Avun- 

vausvo] wie einen, der umdunkelt ist von dem Widersacher S 20 χίβδηλον] 

δῆλον Pa | τῷ πονηρῷ] πονηροῦ Ὁ | αὐτὸ λυμηναμένῳ] ἀπολυμηναμένω Pa | 

λυμηναμένου U 

1 

0294 

9 D630 

P.551 

90,1 



Panarion haer. 64, 35, 6— 306, 5 (Origenes) 457 

ἀνατήξασα ἀνέδευσεν αὖϑις εἰς πηλόν, οἷα χεραμεὺς ἀναπλάσσων. ἄγγος 
πρὸς τὸ ἀφανισϑῆναι μὲν διὰ τῆς ἀναπλάσεως πάντα τὰ ἐν αὐτῷ αἴσχη 

χαὶ ϑλάσματα, γενηϑῆναι δὲ τὸ πᾶν ἄνωϑεν ἀμέμπτως ἀρεστόν. »7) 
00x ἔχει ἐξουσίαν ὁ χεραμεὺς τοῦ πηλοῦ Ex τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι 

5 σχεῦος, ὃ μὲν εἰς τιμὴν ὃ δὲ εἰς ἀτιμίανε; ὃ δῆ ἐστι (τοῦτο γὰρ παντά- 
πᾶσιν ὁ ἀπόστολός μοι δηλοῦν φαίνεται)" μή τι ἐξουσίαν οὐκ ἔχει ὁ ϑεὸς 
ἀπὸ τῆς ὕλης ἑχάστου τῆς αὐτῆς ἀναπλάσας χαὶ ἀναχοσμήσας ἰδίως ἕχα- 

στον Y) εἰς τιμὴν ἡμῶν ἀναστῆσαι x«i δόξαν Y) εἰς ἀτιμίαν nal κατάχρισιν: 
εἰς ἀτιμίαν μὲν τῶν ἐν ἁμαρτίαις φαύλως βιωσάντων, εἰς τιμὴν δὲ τῶν ἐν 

10 δικαιοσύνῃ. χαϑάπερ ἐδηλώϑη xxi τῷ Δανιήλ »καὶ πολλοὶ τῶν καϑευ- 
δόντων ἐν γῆς χώματις λέγοντι »ἐξεγερϑήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἱώνιον 
χαὶ οὗτοι εἰς ὀνειδισμὸν χαὶ αἰσχύνην αἰώνιον, χαὶ οἱ συνιέντες ἐκλάμψου- 
Oty ὡς ἣ λαμπρότης τοῦ στερεώματοςς«. ἐφ᾽ ἡμῖν γὰρ οὐ τὸ ἀφανίσαι 
τὴν ἐίζαν τελείως τῆς πονηρίας, ἀλλὰ τὸ μὴ πρὸς ἔχτασιν αὐτὴν ἐᾶσα 

15 φῦναι | xai καρποφορεῖν. ἣ μὲν γὰρ χαϑόλου xai παντελικὴ αὐταῖς ῥίζαις 
αὐτῆς ἀναίρεσίς τε χαὶ ἀπώλεια ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χατὰ τὴν τοῦ σώματος 
ὡς | εἴρηται διάλυσιν γίγνεται, Y) δὲ ἐκ μέρους πρὸς τὸ μὴ οἷσαι βλαστὸν 
Üp ἡμῶν. x«i διὰ τοῦτο τὸν ἐχϑρέψαντα πρὸς αὔξησιν αὐτὴν μᾶλλον 

xai μέγεϑος, ἀλλὰ μὴ στειρώσαντα τὸ ὅσον ἐπ᾽ αὐτῷ χαὶ συμπιλήσαντα 
20 ἀνάγχη διδόναι δίκην, ὅτι δυνάμενος χαὶ ἔχων πρὸς τοῦτο τὴν ἐξουσίαν 

εἵλατο τὸ βλάπτον πρὸ τοῦ συμφέροντος μᾶλλον τιμῆσαι. 

3—5 Róm. 9, 21 — 10 Dan. 12, 2f 

M U S Pa (bis Z. 3 ἀρεστόν) 13—S. 458, 3 Sacra Parall. Bruchst. 422 

Holl (— Pa) 

1 ἀνατήξας MUS | &véósvosv] ὅδευσεν M ἀνέλυσεν Pa | vor ἀναπλάσσων 

+6M +65 U | ἄγγος] αὐτὸ U 3 πλάσματα Pa | δὲ] ve MU | ἀμέμπτως 

«S8 4 τοῦ πηλοῦ — φυράματος] von demselben Ton u. Teig S 9 σχεῦος, ὃ 

μὲν εἰς τιμὴν — ὃ 5f παντάπασιν < U 6 vor μήτι -ἰ- εἰ M. ἔχη M 

7 τῆς αὐτῆς] seiner S | ἰδίως] εἶδος U 8 xal δόξαν — S 9 τῶν... βιωσάν- 

των ... τῶν] den, welcher gelebt hat ..., den S | τιμὴν + το. zur Herrlichkeit S 

10 xai?] ὅτι U 19 ὀνειδισμὸν xci — S 18 ἐφ᾽ ἡμῖν] ἔφημεν Pa 14 τὴν 

ῥίζαν .. τῆς πονηρίας] die Sünde S | τελέως Pa | τῆς πονηρίας τελείως U | πρὸς 

ἔχτασιν <S | ἔχστασιν Pa | 15 χαρποφορᾶν Pa | xol παντελιχὴ <S | αὐταῖς 

ῥίζαις] ταῖς δίζαις Ὁ τῆς δίζης Pa 10 τοῦ - Ρὰ 17 yiveraıPa | ἐκ μέρους — ὃ 

| vor βλαστὸν + χαρπὸν 5j Pa 18 xal — S 181 μᾶλλον xal μέγεϑος < ὃ 

19 ἀλλὰ] und S | ἀλλὰ μὴ + Su U | τὸ ὕσον] τὸ Pa | xai συμπιλήσαντα 

- $8 | συμπιπλώσαντα M. συμπειλήσαντα Ὁ συνπηλήσαντα Pa 21 εἵλατο --- τιμῆ- 

cai] noch es unfruchtbar xw machen 8 | εἵλετο Pa | πρὸ «-- Ὁ | προτιμῆσαι Ὁ 
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458 Epiphanius 

97. Ὥστε μηδείς, αὐτὸς αἴτιος v, ἀχολάστῳ γλώσσῃ μεμφέσθω τὴν 37,1 
ϑείαν φύσιν, ὡς οὖκ ἐν δίχῃ διανέμουσαν ἑχάστῳ χαχίας Y) ἀρετῆς τὰ 
ἀμοιβαῖα. »τίς γὰρ εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀνταποχρινόμενος τῷ ϑεῷ; μὴ ἐρεῖ 
τὸ πλάσμα | τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας obttoc« ; πῶς γάρ; ὁπότε 
αὐτοδεσπότῳ βουλῇ χακχίαν eilato. διὸ x«i οὐ λέξει (ἐν) δικαιοσύνης 
δόγμασιν ἀπαραλλάχτοις χρίνοντι τῷ ϑεῷ, τί με ἐποίησας οὕτως χατα- 
χριϑέντα εἰς τὸ ἀλγύνεσϑαι; πρόσσχες γὰρ ὅπως ὥσπερ ἀχοντιστὴς Ó 
ἀπόστολος δεινῶς συνεστραμμένα ῥήματα τῶν λόγων εἰς μέσον ἐμβαλὼν 
ἀσαφῆ μὲν χαὶ ἐπικεχαλυμμένην ποιεῖται εἰς βάϑος τῶν ἀναγνωσμάτων 
τὴν ἐξεργασίαν, ἀληϑεστάτην δὲ xai ὀρθόδοξον χαὶ μηδὲν ἔχουσαν ἄπημε- 
λημένον ἣ δύσφημον. τοῖς μὲν γὰρ μὴ μετὰ σπουδῆς, ἀλλὰ ἀγεννῶς 
ἐγχύπτουσι τοῖς λόγοις ἀσυνάρτητα ἔσϑ'᾽ ὅτε δοχεῖ xal ἀσύμφωνα λέγειν, 
τοῖς δ᾽ αὖ σπουδαίως χαὶ λογισμῷ νήφοντι ὁπόσης τάξεως ἔμπλεα καὶ 
ἀληϑείας. 

Δι᾿ ἀχριβείας μὲν οὖν περὶ τούτων διεξιέναι τὰ νῦν ἱχανὸν ἂν γένοιτο 

σχέψιν, ἧς ἕνεχα ταύτην ἐστειλάμεϑα, εἰς ἄλλα μετιέναι. ταῦτα γὰρ 

ἡμῖν εἴρηται διὰ τὴν τῶν ἐϑελοχακούντων τιμωρὸν | δίχην. ἀποδειχϑέντος 

τοίνυν ἐνδηλότατα τὸν ϑάνατον τῷ ἀνθρώπῳ μεμηχανῆσϑαι μὴ ἐπὶ χαχῷ τινι 
ἀλλὰ s, χρὴ λοιπὸν τὸν μὴ φαύλως τούτοις ἐγκύπτοντα περὶ τῆς ἀναστάσεως 

3f Róm. 9, 20 

U $ Pa (bis Z. 8 ἀμοιβαῖα) 

1 αὐτὸς αἴτιος) αὐτοαιτὴς Pa 1 τὴν ϑείαν φύσιν] die heilige Gottheit S | 

2 ἑχάστῳ — S | ἢ] χαὶ US A πλάσαντι) ποιήσαντι U | οὕτως 4-7] οὕτως M 

5 εἵλατο] wir erwählen S | διὸ <M | οὐ λέξει] συλέξη M | (à) * 5f à- 

καιοσύνης δόγμασιν ἀπαραλλάχτοις] mit Recht u. unabünderlichen Erweisungen ὃ 

6f χαταχριϑέντα — yàp ὕπως «-: U | χαταχριϑὲν M πρόσχες M 8 δει- 

voc δεινὸ MU — 8 | διεστραμμένα U | τῶν λόγων — ὃ 9 εἰς βάϑος 

«S 9f τῶν ἀναγνωσμάτων τὴν ἐξεργασίαν)] die Lesungen dieser Verständ- 

nisse 8 10 xai ὀρϑόδοξον — ὃ 10f ἀπημελημένον ἢ δύσφημον) Lüsterlches S 

12 ἐγκύπτουσι] ἐχπίπτουσι 18 xal λογισμῷ νήφοντι «S 18:1 τάξεως u. 

ἀληϑείας umgestellt S 15f ἂν γένοιτο — ἔργον <S 16 γελοῖον] nicht gut ὃ 

161 χαταλείψαντας --- ἐστειλάμεϑα)] vom einen ὃ 16 σου] οὗ M 11 2o «M 

17f ταῦτα yàp — δίχην « S 18 τὴν < U | ἀποδειχϑέντος) gesagt S. 19 ἐν- 

δηλότατα] ἐνδηλώτατα U genug S | μεμηχανῆσϑαι] 4st S | μὴ <M 20 ἀλλὰ 

<S | « (En dya90) * | τὸν μὴ φαύλως τούτοις ἐγχύπτοντα « S 208 περὲ 

τῆς — toU σώματος) von der Materie u. der Auferstehung weiter zu reden ὃ 

2 P 552 
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γοεῖν τοῦ σώματος. πῶς γὰρ ox ὠφέλιμος 6 ϑάνατος, διχφϑείρων ἡμῶν 
τὰ ληΐζοντα τὴν φύσιν; εἰ xal παρὰ τὸν χαιρὸν ἐπαχϑής, χαϑ' ὃν προσ- 
φέρεται, (elvat) Sonel χαϑάπερ αὐστηρότατον τῷ νοσοῦντι φάρμαχον. χαὶ 

ἵνα μὴ πολλάκις τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν διαλεγώμεϑια, φέρε xai ἀπὸ τῆς 
ᾧδῆς ἔτι τοῦ Δευτερονομίου βεβαιώσαντες τὸν λόγον ἴωμεν τὰ ἑξῆς δια- 

ληψόμενοι. 
38. Τὸ γάρ »ἐγὼ ἀποχτενῶ χαὶ ζῆν ποιήσω, πατάξω χἀγὼ ἰάσο- 

(αι, Kal 00% ἔστιν ὃς ἐξελεῖται Er τῶν χειρῶν μους λεγόμενον ὑπὸ τοῦ 

θεοῦ τί ἄλλο διδάσχειν βούλεται 7) ὅτι διὰ τοῦτο τὸ σῶμα πρῶτον ἀπο- 
χτέννυται xal ϑνήσχει, ἵνα αὖϑις ἀνασταϑ'ῇ χαὶ ζήσῃ; πατάσσεται πρῶτον 
Kal ϑραύεται, ἵνα σῷον αὖϑις πλασϑῇ xxl ὑγιές. nal οὐδὲν ἐξελέσϑιαι 
ὅλως τὸ σύνολον τῆς μεγάλης χαὶ χραταιᾶς αὐτοῦ χειρὸς πρὸς ἀπώλειαν καὶ 

ὀλεῦρον σϑένει, οὐ πῦρ, οὐ ϑιάνατος, οὐ σχότος, o0 χάος, οὐ φϑορά. »τίς 
γὰρ ἡμᾶςς φησίν: »χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦς | (ὃς ἑρμηνεύε- 
ται χεὶρ τοῦ πατρὸς xai λόγος); »ϑλίψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς Y) λι- 
μμὸς ἢ γυμνότης Y) χίνδυνος N) μάχαιρα; χαϑὼς γέγραπται" ἕνεχεν σοῦ 
ϑανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσϑημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς ἀλλ᾽ ἐν 
τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς«. ἀληϑέστατα᾽ 

ἵνα πληρωϑῇ, χαϑὼς ἔφην, τό »ἐγὼ ἀποχτενῶ χαὶ ζῆν ποιήσω, πατάξω 

χἀγὼ ἰάσομαι, xxl οὖχ ἔστιν ὃς ἐξελεῖταις »ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ 

ϑεοῦ τῆς £v Χριστῷς πρὸς ἀπώλειαν. διὸ xal »ἐλογίσϑημεν ὡς πρόβατα 
σφαγῆςς«, ἵνα »ἀποϑιανόντες τῇ ἁμαρτίᾳ. ζήσωμεν τῷ ϑεῷκ«. χαὶ ταῦτα 

μὲν μέχρι τοσούτου διεσχέφϑω" τὰ δὲ συνεχῆ τούτοις ὧδε πάλιν προχει- 
ριστξον. 

p 

7f Deut. 32, 89 — 13—19 Röm. 8, 35—37 — 19 Deut. 32, 39 — 20 Róm. 

8, 35 — 21 Röm. ὃ, 36 — 22 Róm. 6, 10 

UL S 

1 ὠφέλιμον M 9 τὰ ληΐζοντα — S | Σἔἐπαχϑής] herzugekommen S 

9f προσφέρεται * nach S] προσφέρεσϑαι MU δ (eva) * | δοχεῖ — S8 | av- 

στηρώτατα M «— S | τῷ «U 4 μὴ «S | πολλάκις τὰ αὐτὰ] auch wieder S 

4} τῆς voc «S Beer US “δῇ βῥβεβαιώσαντες --- διαληψόμενοι) beginnen 

wir die Verhandlung xw machen 8 7 πατάξω] ich xerschlage S τ χἀγὼ 

ἰάσομαι < ὃ 9 βούλεται <S | ὕτι τὸ Μ | dia τοῦτο — ὃ 10 καὶ 

ϑνήσχει < S 11 αὖϑις σῶον U 19 «ai ὄλεθρον — ὃ 18 οὐ σχότος 

zum | 200. χοὸς «S 14 zwoiosı hinter ἀγάπης U | χριστοῦ] χυρίου M 

16 γέγραπται + ὅτι U 17 ὕλην τὴν ἡμέραν <S | ἀλλὰ M. 191 πατάξω 

- ἡμᾶς] usw. S 20 χἀγὼ] xci M | ἡμᾶς] das heißt S | ἀπὸ] ἐκ U 21 Xoı- 

ot + Ἰησοῦ U 23 ὧδε — 8 

6 
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39. Ei πᾶν τὸ γεννώμενον νοσεῖ προ: γὰρ οὕτως 6 ἐξ ἐναντίας) 

χαὶ χατὰ τὴν γένεσιν χαὶ χατὰ τὴν τροφήν (ἀπὸ τῶν προσιόντων γάρ, 
φησίν, e xai ἀπὸ τῶν ἀπιόντων ἐλαττοῦται), τὰ δὲ μὴ γεννώμενα ὑγιαίνει, 

ὅτι N) νοσεῖ, μηδὲ προσδεῖται ἢ ἐπιϑυμεῖ, ἐπιϑυμεῖ δὲ τὰ γεννώμενα καὶ 

συνουσίας xai τροφῆς, τὸ δὲ ἐπιϑυμεῖν νοσεῖν ἐστι, τὸ δὲ μὴ δεῖσθαι μηδὲ 
ἐπιϑυμεῖν ὑγιαίνειν, νοσεῖ δὲ τὰ γεννώμενα ὅτι ἐπιϑυμεῖ, τὰ δὲ Mi) γεννώ- 
μενα οὐ νοσεῖ, πάσχει δὲ τὰ νοσοῦντα. ἢ χατὰ πλῆϑος Y) ἔνδειαν τῶν 
προσγιγνομένων xol ἀπογιγνομένων, τὸ δὲ πάσχον xal φϑίνει xal ἀπόλλυ- 
ται, διόπερ χαὶ γεννᾶται, γεννᾶται δὲ ὃ ἄνθρωπος, — οὐ δύναται ἄρα 

ἀπαϑὴς εἶναι 6 ἄνϑρωπος x«i ἀϑάνατος. χαταπίπτει μὲν οὖν xal ἐπὶ 
τούτοις αὐτοῖς ὃ λόγος. εἰ γὰρ πᾶν τὸ γιγνόμενον Y) γεννώμενον ἀπόλλυ- 
ται (διαφέρει γὰρ οὐδὲν οὕτως εἰπεῖν, ἐπειδὴ χαὶ οἱ πρωτόπλαστοι οὐχ 
ἐγεννήϑησαν, ἀλλ᾽ ἐγενήϑησαν), γενητοὶ δὲ xol oi ἄγγελοι xal al ψυχαὶ 
(»6 ποιῶν, γάρ φησιν, τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα-«), ἀπόλλυνται ἄρα 
οἱ ἄγγελοι xax αὐτοὺς xai αἱ ψυχαί. ἄλλ᾽ οὔτε οἱ ἄγγελοι οὔτε al ψυχαὶ 
ἀπόλλυνται. ἀϑάνατα γὰρ ταῦτα xoci ἀδάμαστα, χαϑὼς 6 ποιήσας εἶναι 
βεβούλευται. ἀϑάνατος ἄρα xxl 6 ἄνϑιρωπος. 

οὐχ ἀρεστὸν δὲ (οὐδ᾽) Exelvo, τὸ λέγειν εἰς ἄρδην ἀπολεῖσϑαι τὸ πᾶν, 
χαὶ γῆν nal ἀέρα «xol οὐρανὸν μὴ ἔσεσθαι. ἐχπυρωϑήσεται μὲν γὰρ πρὸς 

χάϑαρσιν καὶ ἀναχαινισμὸν χαταβασίῳ πᾶς 6 | χόσμος χατακλυζόμενος 
πυρί, [οὐ μὴν εἰς ἀπώλειαν ἐλεύσεται παντελῆ χαὶ φϑορᾶν. εἰ γὰρ 

χρεῖττον τὸ μὴ εἶναι τοῦ εἶναι τὸν χόσμον, διὰ τί τὸ χεῖρον ἡρεῖτο ποιή- 

σας τὸν χόσμον ὃ ϑεός; ἀλλ᾽ οὐδὲν ὃ ϑεὸς ματαίως N) χεῖρον ἐποίει. 

14 Psal. 108, 4 

U S Pa 18—$8.463,14 Sacra Parall. Bruchst. 423 Holl (= Pa) 

1 yevvóusvov U 9 τροφὴν] Natur S | ydo<U 9f γάρ φησιν «S 

4 ὅτι -«U | μὴ νοσεῖ — S | μὴ - δὲ ὅ zal τροφῆς <S | νοσεῖν ἐστι] 

nicht gestattend S 6 ὑγιαίνει Ὁ 8 vor προσγιγνομένων + Herxugebrachten 

und S | προσγενομένων MU | vor xaii--7 M | ἀπογινομένων Μ 9 ó8—S 

| 6 <M 11 γιγνόμενον ἢ γεννώμενον] Geborene xum GeschaffenenS 12 zai 

—S8 19 ἀλλὰ ΝΟ ot C M]| at Ξ M 14 ydo qoi * nach S] « MU | 

πνεύματα + u. die Seelen ebenso S 15 ἀλλὰ 16 zai ἀδάμαστα <S | 

εἶναι « S 17 βεβούλευται] βεβούληται U weiß S 18. (οὐδ᾽) Jahn nach 8] 

«uM UBatdsl ἀπολεῖται Βα 19 zait — S | deo@ + und Feuer S 

20 χαταβασίῳ] καταβάσει ὡς M χαταβὰς ὦ U <I | καταχλιζόμενος ὁ χόσμος 

Pa 99 τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι MPa 99} vor ποιήσας -οὖ M 98 u‘ οὐδὲν 

ὁ ϑεὸς <U | uerawe ἢ -: S | ἢ χεῖρον ἐποίει] ἐχειροποίει MU ἢ χείρω 

ἐποίει Pa 

99,1 

[50] 
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οὐχοῦν εἰς τὸ εἶναι xal μένειν τὴν χτίσιν ὁ ϑεὸς διεχοσμήσατο, χαϑ'άπερ 
xal | Y) σοφία συνίστησιν »ἔχτισε γὰρ εἰς τὸ εἶναις λέγουσα »τὰ πάντα 6 
ϑεὸς καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ χόσμου xal οὐχ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρ- 
υαχον ὀλέϑρους. χαὶ ὁ Παῦλος δὲ σαφῶς μαρτυρεῖ λέγων »ἡἣ γὰρ ἀποχαρα- 
δοχία τῆς χτίσεως τὴν ἀποχάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ ϑεοῦ ἀπεχδέχεται. τῇ 
γὰρ ματαιότητι ἣ χτίσις ὑπετάγη οὖχ ἑχοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα 
ἐπ᾿ ἐλπίδι, ὅτι Kal αὐτὴ ἡ χτίσις ἐλευϑερωϑ'ήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς 
φϑορᾶς εἰς τὴν ἐλευϑερίαν τῆς δόξης τῶν τέχνων τοῦ ϑεοῦς. »τῇ γὰρ 
ματαιότητι, φησίν, ἡ χτίσις ὑπετάγης, ἐλευϑερωϑύήσεσθϑαι δὲ τῆς τοιαύτης 
δουλείας προσδοχᾷ, χτίσιν τὸν χόσμον τοῦτον βουλόμενος vOv χαλεῖν᾽ οὐ 
γὰρ τὰ μὴ βλεπόμενα τῇ φϑορᾷ δουλεύει, ἀλλὰ ταῦτα δὴ τὰ βλεπό- 

μενα. μένει ἄρα ἡ χτίσις εἰς τὸ ἄμεινον ἀναχαινοποιηϑεῖσα χαὶ εὐπρεπέ- 
στερον, ἀγαλλομένη χαὶ χαίρουσα ἐπὶ τοῖς τέχνοις τοῦ ϑεοῦ (Ev) τῇ ἀνα- 
στάσει, δι΄ οὺς στενάζει nal συνωδίνει νῦν, τὴν ἀπολύτρωσιν ἡμῶν ἀπὸ 
τῆς φϑορᾶς x«l αὐτὴ τοῦ σώματος ἐχδεχομένη, ὅπως ἡμῶν ἐγερϑέντων 
χαὶ ἀποτιναξαμένων τὴν νεχρότητα τῆς σαρχὸς χατὰ τὸ γεγραμμένον 

»ἐχτίναξαι τὸν χοῦν xal ἀνάστηθι xal χάϑισον, ᾿ἱερουσαλήμς, &Aeot'epo- 
ϑέντων τε τῆς ἁμαρτίας ἐλευϑερωϑήσεται xai αὐτὴ τῆς φϑορᾶς, μηκέτι 
τῇ ματαιότητι δουλεύουσα, ἀλλὰ τῇ δικαιοσύνῃ. »οἴδαμεν γάρ, φησίν, ὅτι 

πᾶσα Y] χτίσις συστενάζει xat συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 
χαὶ αὐτοί, τὴν ἀπαρχὴν τοῦ “πνεύματος ἔχοντες, xai αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς 

στενάζομεν τὴν υἱοϑεσίαν ἀπεχδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος 
ἡμῶνε. καὶ 6 Ἢσαΐας δέ" »ὃν τρόπον γὰρ ὃ οὐρανὸς καινὸς xal ἣ γῆ 

De 4-5 τ ποι 8, 19521 — 0778-59, 2/5 19. 25 Rom. 
S, 22f — 29— 8. 462,9 Jes. 66, 22 

UST Pa 

9 σοφία + δι’ ἃ Ὁ | συνίστησιν + sprechend 8 | λέγουσα hinter τὰ πάντα 

Baer U 3 ἐν αὐτοῖς Pa 460-«M | λέγων «8S 9 φησίν hinter 

ὑπετάγη Ὁ | ἐλευϑερωϑήσεται M. 10 δουλείας) Verwesung S | βουλόμενος 

νῦν χαλεῖν] nennend S 11 vor βλεπόμενα 3 ein μὴ gusradierb U 12 ἀναχαινο- 

ποιηϑεῖσα <S 18 (2v) * nach SJ<MUPa 14 δι᾿ οὗ M; lies wohl δι᾿ ἃ ἢ 

| xal συνωδίνει νῦν <S 14f ἀπὸ τῆς ---σώματος — ὃ 15 xol αὐτὴ — Pa 

| dnexdsgousvn U | ὅπως - ὃ | ἐξεγερϑέντων Ὁ ἐλευϑερωϑέντων Pa 16 cov] 

alle S | τῆς σαρχὸς - S 17 xdi? —U 17Ff ἐλευϑερωϑήσεται] ἐλευϑερώϑη 

ó; M 18 αὐτὴ] αὐτῇ U die Kreatur S | τῆς q90püc — S 19--99} οἰδαμεν 

γάρ ---σώματος ἡμῶν < Pa 19 φησίν < U 21 avzoí!] αὐτὴν U | xai?] 

das heißt S 99 τὴν <U 23 δὲ] « MU wiederum S | 092 <M 
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462 Epiphanius 

χαινή, ἃ ἐγὼ (qot) ποιῶ, μένει ἐνώπιόν μου, λέγε: χύριος, οὕτως ἔσται 
τὸ σπέρμα ὑμῶν x«i τὸ ὄνομα ὑμῶνςε. xal πάλιν »οὕτως λέγει κύριος ὃ 
ποιΐσας τὸν οὐρανόν, οὗτος ϑεὸς 6 χατασχευάσας τὴν γῆν xol ποιήσας 
αὐτήν, αὐτὸς διώρισεν αὐτὴν, οὐχ εἰς χενὸν ἐποίησεν αὐτήν, ἀλλὰ χατοι- 
χεῖσθαι. ὄντως γὰρ οὐχ εἰς χενὸν οὐδὲ εἰς μάτην πρὸς ἀπώλειαν ἔχτισε 
χατὰ τοὺς φρονοῦντας μάταια τὸ πᾶν ὃ ϑεός, ἀλλὰ εἰς τὸ εἶναί τε χαὶ 
οἰχεῖσθαι xai διαμένειν. διὸ ἀνάγκη δὴ xol τὴν γῆν αὖϑις χαὶ τὸν οὐρα- 
γὸν μετὰ τὴν ἐχφλόγωσιν ἔσεσϑαι πάντων χαὶ τὸν βρασμόν. διὰ τί δὲ 
τοῦτο ἀνάγχη, λόγος | ἂν ἔτ: πλείων τῶν εἰρημέγων γίγνοιτο. οὔτε γὰρ 
εἰς ὕλην ἀργὴν καὶ τοιαύτην ἔτι χατάστασιν, οἵα χαὶ πρὸ τῆς διαχοσ- 

υήσεως ἦν, διαλυϑὲν ἀναστοιχειωϑήσεται τὸ πᾶν οὔτ᾽ αὖ εἰς ἀπώλειαν 

παντελῇ χαὶ φϑοράν. 
40. "Eav δέ πῶς οὖν, ἐὰν μὴ ἀπόλλυται τὸ πᾶν, οἱ ἐξ ἐναντίας 

εἴπωσιν, 6 μὲν κύριος τὸν οὐρανὸν παρελεύσεσϑαι ἔφη xoi τὴν γῆν, ὁ δὲ 

προφήτης ἀπολεῖσϑαι μὲν τὸν οὐρανὸν ὡς χαπνόν, τὴν δὲ γῆν ὡς ἱμά- 
τιον παλαιωϑ'ήσεσθαι; ἐπειδήπερ ἔϑος ταῖς γραφαῖς, λέξομεν, τὴν εἰς 
τὸ Ἀρεῖττον xai ἐνδοξότερον ἀπὸ ταύτης τῆς χαταστάσεως τοῦ χόσμου 
μεταβολὴν ἀπώλειαν λέγειν, οἷον τοῦ πρόσϑεν σχήματος ἀπολλυμένου 
χατὰ τὴν εἰς τὸ φαιδρότερον ἁπάντων ἐξαλλαγήν᾽ ὅτι μηδεμία ὑπεναντίωσις 

20 9 ἀτοπία ἐν τοῖς ϑείοις λόγοις. »παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ χόσμου τού- 

Μ 

τους χαὶ οὐχ ἃ χόσμος εἴρηται. οὕτως ἔϑος ἀπώλειαν χαλεῖν τὰς γραφὰς 

2-ὃῦ Jes. 45, 18 — 14 vgl. Matth. 24, 35 — 14f vgl. Psal. 101, 27 — 

20 I Kor. 7, 31 

USED 

1 ἃ ἐγὼ --- μένει <S | φησί vor ἃ ἐγὼ Pa | uévew M 9 vor τὸ 

σπέρμα + auch S | σπέρμα u. ὄνομα vertauscht S | zai τὸ ὄνομα ὑμῶν — M 

2—4f xal πάλιν — χκατοιχεῖσϑαι < Pa 2. otto U 8 9:02 < U 9f ἐποίησεν 

αὐτήν <U ὅ vor πρὸς J- noch S 6 τὸ πᾶν ὁ 9:0; -- S | ἀλλ Pa 7 xoi 

τὴ» Bar τὸ» ΦΝΜ ΡῈ 8 πάντων — S | τῶν βροασμῶν Pa 8f διὰ 

τί δὲ --- γίγνοιτο — ὃ 9 vor λόγος -ἰ ó Pa | ἔτι ἐπὶ Μ | πλείων Jahn] 

πλείω MU Pa | γένοιτο Pa 10 xai!] sondern S ἔτι < Pa | Er χατάστα- 

σιν] ἐπικατάστασιν M | οἵαν MU Pa 11 ἦν, διαλυϑὲν] εἰς ἣν διαλυϑῆ U | 

ἀναστοιχειωϑήσεται] ἀναστοιχειωϑῆναί τε Pa 12 zal φϑοράν —S 18 ἐὰν] εἰ 

Pa] τὸ πᾶν «-Ξ ὃ 14 χύριος] Xoiotóc Pa 15 προφήτης + wieder spricht S 

| ἀπολέσϑαι Μ 16 ἐπειδὴ U | λέξομεν — 8 17 zul — χαταστάσεως - S 

| ἐνδοξοτέραν MU | ἀπὸ ταύτης τῆς καταστάσεως] ἀποχατάστάσεως (ἀποχατα- 

στάσεως aus ἀποχατάστασιν v. 1. Hd.) ταύτης U 19 εἰς τὸ φαιδρότερον ἃπάν- 

vov] glünzenderen u. besseren S | φαιδρότατον MU — 90 7 aronia <S | παρ- 

ἄγει γὰρ + sagt er S 91 ovroc + denn S 
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Panarion haer. 64, 39, 12 —41, 2 (Origenes) 463 

\ b) τὴν πρὸς τὸ ἄμεινον ἔσϑ᾽ ὅτε wal εὐμορφότερον τροπὴν τοῦ πρόσϑεν σχή- 
ματος, οἷον ὥσπερ ὁπόταν τις ἀπώλειαν λέγοι τοῦ χατὰ τὸ νήπιον σχήματος 4 

τὴν εἰς τὸν ἄνδρα τὸν τέλειον μεταλλαγήν, τρεπομένης εἰς μέγεϑος καὶ κάλλος 
τῆς ἡλικίας τοῦ νηπίου. »ὅτε γὰρ ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νή- 

5 πιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην, ὅτε δὲ γέγονα ἀνῆρ, χκατήργηκα τὰ τοῦ 
νηπίους. ταραχϑ'ήσεσθαι μὲν γὰρ τὴν χτίσιν ὥσπερ τεϑνηξομένην χατὰ ὅ 
τὴν ἐχπύρωσιν, ἵνα χαὶ ἀναχτισϑῇ, | od μὴν ἀπολεῖσθαι προσδοχητέον, D636 

ὅπως οἱ ἀναχαινοποιηϑέντες ἐν ἀναχαινοποιηϑέντι τῷ χόσμῳ ἄγευστοι 
λύπης χατοιχήσωμεν, χατὰ τὸ λεχϑέν »ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα σοὺ xai 

10 χτισϑήσονται«. ἐν ἑκατοστῷ τρίτῳ ψαλμῷ »χαὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον 
τῆς γῆςς, τοῦ περιέχοντος τῆς εὐχρασίας ἐπιτροπεύοντος λοιπὸν τοῦ ϑεοῦ. 

ἐσομένης γὰρ χαὶ μετὰ τοῦτον τὸν αἰῶνα γῆς ἀνάγχη πᾶσα ἔσεσθαι xal 6 

τοὺς οἰχήσοντας, οὐχέτι τεϑιννηξομένους Y) γαμήσοντας x«i γεννησομένους, | P556 
ἄλλ᾽ ὡς ἀγγέλους ἀμεταστρόφως ἐν ἀφθαρσίᾳ τὰ ἄριστα πράξοντας. διὸ 7 

18 ληρῶδες τὸ ἐν ποίᾳ διαγωγῇ τότε δὴ τὰ σώματα ἔσονται λέγεσθαι, μνῆτε 
ἀέρος μήῆτε γῆς μήτε τῶν ἄλλων ἐσομένων. 

41. Ἄξιον δὲ χἀχεῖνο πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἐπισκοπεῖν, ὡς ἔχει πολ- 41,1 
λὴν διάπτωσιν, εἰ δεῖ παρρησίαν ἄγειν περὶ τηλικούτων, ὦ ᾿Αγλαοφῶν, | 0304 
διαλεγομένους πραγμάτων. φράσας γὰρ ἀποφήνασθαι τὸν χύριον ὡς οἱ 3 

4—6 IKor. 13, 11 — 9 Psal. 103, 30 — 13 vgl. Matth.-22, 30 

M U S Pa (bis Z.14 πράξοντα) — 15—8. 468, 14 Sacra Parall. Bruchst. 424 

Hole Pa) 

1 χαὶ εὐμορφότερον — S | εὐμορφώτερον MU 1f τοῦ πρόσϑεν σχή- 

ματος «S 9 ὁπόταν --- λέγοι <S | vor τις + εἰ Pa | λέγειν M | τοῦ] 

τῆς τοῦ M τῆς U | κατὰ τὸν M. xavà τοῦ ἃ τὸν τέλειον] eine bessere (sc. 

Gestalt) S 4 τοῦ νηπίου - S 4--ῦ ὅτε γὰο---τὰ τοῦ νηπίου — Pa 4 γή- 

πιος + sagt er S | ὡς νήπιος ἐλάλουν < S 5 ὡς νήπιος ἐλογιζόμην] usw. S 

| δὲ] und S | χατήργησα u. hinter νηπίου U 6 μὲν — 8 7 xai < U 

8 ὅπως) ὅτι óc M. | ἐν <Pa | ἐν ἀνακαινοποιηϑέντι <M | τῷ < UPa 

81 ἄγευστοι λύπης] ohne alles Böse u. Leid 3 9 vor χατοιχήσωμεν + ferner- 

hin ὃ | χατοιχήσομεν M. | vor χατὰ +7 U 9f xai χτισϑήσονται] χκεχτισϑή- 

σονται M 10 ἐν éxav. ro. ψαλμῷ <SPa 11 τοῦ περιέχοντος — S | ἐπι- 

τοοπεύσαντος U 12 xai!-S8 | πάσας M «— S 18 ovx ἐπιτεθϑνηξομένους M 

| ἢ « Pa | 5«-— γεννησομένους — S |  yevvqoouévovc] τεϑνηξομένους M 

14 ἐν ἀφθαρσίᾳ — S | πράξαντας M | διὸ — Pa 15 vor τότε -- oov ΜΝ | 

δὴ} δεῖ M | ἔσεσϑαι M 17 de + ἐστιν Pa 18 si δεῖ] εἰ δὴ M ἔδει Pa es ist 

nur S | τηλιχούτων) τούτων MU 19 διαλεγόμενος Ὁ | διαλεγομένους πραγ- 

μάτων < Pa 
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464 Epiphanius 

τῆς ἀναστάσεως τευξόμενοι ἔσονται τότε ὡς ἄγγελοι, ἔνϑα πειράζουσιν 

αὐτὸν ol Σαδδουχαῖοι, ἐπέφερες »οἱ δὲ ἄγγελοι ἐχτὸς ὄντες σαρχὸς ἐν 
υακχαριότητος ἄχρότητι, διὰ τοῦτο xai δόξης εἰσί, xal ἡμᾶς δὲ ἄρα ἐξι- 
σάζεσϑαι μέλλοντας ἀγγέλοις ἀνάγχη δὴ σαρχῶν ὡσαύτως ἐχείνοις γυμινοὺς 

ἔσεσθαι Öelve, 00% ἐπιστήσας, ὦ ἄριστε, ὡς ὃ ποιῆσας xal διακοσμήσας 
ἐξ 00x ὄντων τὸ πᾶν τὴν τῶν ἀϑανάτων φύσιν οὐ μόνον εἰς ἀγγέλους xai 
λειτουργοὺς διανείμας ἐχόσμησεν, ἀλλὰ χαὶ εἰς ἀρχὰς χαὶ ἐξουσίας al 
ϑρόνους. ἄλλο γὰρ γένος τὸ τῶν ἀγγέλων xai ἄλλο τὸ τῶν ἀρχῶν xai 
ἐξουσιῶν, ὅτι N τάγμα Ev xal μία σύστασις xal φυλὴ Aal φατριὰ τῶν 
ἀϑανάτων, ἀλλὰ γένη xal φυλαὶ χαὶ διαφοραί. xai οὔτε τὰ Χερουβὶμ 
τῆς ἰδίας ἐξιστάμενα φύσεως εἰς τὴν τῶν ἀγγέλων ἰδέαν μετασχευάζονται 
οὔτε αὖ πάλιν εἰς ἑτέραν ol ἄγγελοι. εἶναι γὰρ αὐτὰ χρὴ nal ὅ slot xai 

ὃ γεγόνασιν. ἀτὰρ xol ὃ ἄνθρωπος τὸν χόσμον οἰχεῖν χαὶ τῶν ἐν 
αὐτῷ πάντων ἡγεμονεύειν κατασταϑεὶς (ἀπὸ) τῆς ἐξ ἀρχῆς διακοσμήσεως, 

ἀϑάνατος ὧν τοῦ εἶναι ἄνϑρωπος οὔποτε μεταβληϑύήσεται, οὔτε εἰς τήν 
τῶν ἀγγέλων οὔτε εἰς τὴν τῶν ἑτέρων μορφὴν, ὅτι μηδὲ οἱ ἄγγελοι εἰς 

τὴν τῶν ἄλλων, τῆς ἐξ ἀρχῆς ἰδέας μεταχοσμούμενοι, μεταβάλλονται. 

6 γὰρ Χριστὸς ἦχεν obx εἰς ἑτέραν μεταπλασϑῆναι χηρύσσων 7) μετα- 
σχευασϑῆναι τὸν ἄνθρωπον φύσιν, ἀλλὰ εἰς ὃ ἦν ἐξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ ἐχπε- 

σεῖν ἀϑάνατος Qv. χρὴ γὰρ ἐν τῷ ἰδίῳ τῆς τάξεως αὐτοῦ τόπῳ τῶν 

γενητῶν ἕχαστον μένειν, ἵνα πάντα πάντων ὦσι πεπληρωμένα, οὐρανοὶ 
μὲν ἀγγέλων, ϑρόνοι δὲ ἐξουσιῶν, φῶτα δὲ λειτουργῶν χαὶ οἱ ϑειότεροι 

IESUS 

1 τότε — SPa | Σᾷἄγγελοι] Engel Gottes im Himmel S 1 ἔνϑα — ἐπέ- 

φερὲς — ὃ 2 oi!« Pa | ἐπέφερεν U | oaoxwv Pa ὃ zei? <M 

4 ἀνάγχη — γυμνοὺς] ἀγγέλους Pa ἄριστε we] ἀριστέως Μ᾿ 6 εἰς ἀγγέλους] 

ἰσαγγέλους Μ 4 διεκόσμησεν U + sie S (f ἐξουσίας u. ϑρόνους vertauscht 

MU  Á S840! -Μ ἀγγέλων] ἀρχῶν U SL ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν] ἀρχῶν καὶ 

< MU Thronen ὃ 9 xal φυλὴ — 8 | φατριὰ] φϑαρτρία M. πατριὰ U Pa 

9f τῶν à9avátov — διαφοραι] der Engel, d. ἢ. der Unsterblichen — nicht, sage 

ich — eine Klasse noch Geschlecht, sondern verschiedene S 10 ἀλλὰ + xai Pa 

11 εἰδέαν MU — 8 12 αὖ --- ἑτέραν] εἰς ἑτέρων πάλιν MU 12f εἶναι --- ye- 

γόνασιν <S 18 ἀτὰρ) εἰ γὰρ U | οἰχεῖν + bestellt S 14 χατασταϑεὶς] ταχ- 

Yeic-Pa ἡ <ano) = nach ὃ ἕξ — Pa 161 εἰς --- μεταχοσμούμενοι) in der 

anderen Klasse S 17 τῶν- [ἢ 18 μεταπλασϑῆναι] μορφὴν πλασϑῆναι M | ἢ 

μετασχευασϑῆναι — ὃ 19 τὸν ἄνϑρωπον] τὴν ἀνϑρωπείαν Ὁ | ἀλλ᾽ Pa | εἰς 

- 3. .γ" ἐξ᾿ goyne <S 20 ὧν - S | χρῆναι MPa | τάξεως] ἕξεως MPa | 

ἑαυτοῦ U | vóno MU 21 ὦσι] εἰσὶ M | vor οὐρανοὶ + οἱ Pa 

9 D637 



[db]! 

10 

-. 20 

Panarion haer. 64, 41, 2— 42, 5 (Origenes) 465 

τόποι χαὶ τὰ ἄχρατα χαὶ ἀχραιφνῆ φῶτα τῶν Σεραφίμ, ἃ παρεστήχασι 
τῇ μεγάλῃ βουλῇ διαχρατούσῃ τὸ πᾶν, 6 δὲ κόσμος ἀνθρώπων. | ἐὰν δὲ 

μεταβάλλεσϑαι δῶμεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἀγγέλους, ὥρα μεταβάλλεϑαι 
λέγειν χαὶ τοὺς ἀγγέλους εἰς ἐξουσίας xal ταύτας εἰς ἄλλο χαὶ ἄλλο, ἔστ᾽ 

ἂν ὃ λόγος ἀναβὰς εἰς χίνδυνον πέσῃ. 
42. AM οὔτε ὡς φαῦλον τεχτηνάμενος ὃ ϑιεὸς τὸν ἄνϑρωπον. N) δια- 

μαρτήσας αὐτοῦ περὶ τὴν διάπλασιν, ἄγγελον αὐτὸν ὕστερον ἐπενόησε 
ποιῆσαι μεταγνούς, ὥσπερ οἱ φαυλότατοι τῶν δημιουργῶν, οὔτε ἄγγελον 
χατ ἀρχὰς ϑελήσας ποιῆσαι χαὶ pj δυνηϑεὶς ἄνθρωπον ἔπλασεν. 
ἀσθενὲς τοῦτο γάρ. τί δή ποτε οὖν τὸν ἄνϑρωπον ἄνθρωπον ἐποίει xai 

οὔκ | ἄγγελον, εἴ γε ἄγγελον τὸν ἄνϑρωπον xai οὖκ ἄνθρωπον γενέσθαι 

ἤϑελεν; ὡς οὐ δυνάμενος; βλάσφημον (τοῦτο). ἀλλὰ ἀνεβάλλετο περὲ τοῦ 
χρείττονος τὸ χεῖρον ποιῶν; χαὶ τοῦτο ἄτοπον. οὔτε γὰρ διασφάλλεται περὶ 
τὸ ποιεῖν τὸ χαλὸν οὔτε ἀναβάλλεται οὔτε ἀδυνατεῖ, ἀλλὰ xal ὡς ϑέλει 
xai ὅτε ϑέλει τὸ δύνασθαι ἔχει, δύναμις ὦν. οὐχοῦν | εἶναι τὸν ἄνϑρω- 
πον ἄνϑρωπον ϑέλων ἐξ ἀρχῆς ἔχτισεν. εἰ δὲ ϑέλων, ϑέλει δὲ τὸ καλόν, 
χαλὸν δὲ ὁ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος δὲ τὸ ἐκ ψυχῆς xol σώματος λέγεται 
συντεϑέν, οὐκ ἔσται ἄρα ἐχτὸς σώματος 6 ἄνϑρωπος, ἀλλὰ μετὰ σώματος, 

ἵνα μὴ ἄλλος παρὰ τὸν ἄνθρωπον ὃ ἄνθρωπος γενηϑῇ. δεῖ γὰρ τῷ ϑεῷ 
τὰ ἀϑάνατα γένη πάντα σῴζεσθαι. ἀϑιάνατον δὲ nal 6 ἄνθρωπος. »ἔχ- 

τισεί, γάρ φησιν ἣ σοφία »τὸν ἄνϑρωπον 6 ϑεὸς ἐπὶ ἀφϑαρσίᾳ xal εἰχόνα 

901 Weish. Sal. 2, 23 

BUTS. Pa 

1 τὰ ἄχρατα χαὶ ἀχραιφνῇ] và ἄκρα và xai ἀχραιφνῆ M. ἄχρατα x«l < U 

τὰ ἀχράτητα χαὶ ἀχραιφνῆ Pa die sehr großen S | ἅπερ ἕστήχασι M 3 εἰς 

ἀγγέλους] ἰσαγγέλους Μ 4 λέγειν] δοῦναι M | ταῦτα M. | xal &AMAo «MPa 5 χίν- 

δυνον] Sünde S | ἐμπέση U 6 ἀλλὰ M | φαῦλον + irgend eine S | ὁ ϑεὸς 

— S8  6f7—óinAaow] und unvollkommene Kreatur S 7 ὕστερον ἐπενόησε 

«S 8 μεταγνούς — ὃ | Σὄἔφαυλότατοι) unzureichenden u. ungeschickten S | 

δημιουργῶν + gemacht ... ihn zu wandeln in die Klasse der Engel S | | ovre] 

οὔτ᾽ ἂν Pa oder S 10 ἀσϑενὲς τοῦτο ydo] denn böse ist diese Rede S | ovv] 

οὐχ Pa | ἄνϑρωπονΣ < US 11 τὸν ἄνϑρωπον hinter οὐχ ἄνϑρωπον Pa 

19 ἠθέλησεν U | οὐ — Pa | {τοῦτον *, nach S ést dies | ἀλλ᾽ Pa | ἀνεβάλλετο, 

zweites Δ getilst U 18 χείίω M 15 xal ὅτε ϑέλει <M 15f ἄνθρωπον 

aus l0: = ba 18 vor σώματος beidemale + τοῦ Pa 19 ἄλλος &v- 

ϑρωπος παρὰ τὸν ἄνϑρωπον MU | γεννηϑὴῆ U 20 πάντα γένη Pa | ἀϑάνα- 

tov — ó ἄνϑρωπος — Ὁ | καὶ < UPa 
Epiphanius II. 30 

8 P557 

42 1 

Ó 306 
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466 Epiphanius 

τῆς ἰδίας ἀιδιότητος ἐποίησεν αὐτόνε. obx ἄρα ἀπόλλυται τὸ σῶμα᾽ ὃ γὰρ 
ἄνϑρωπος &x ψυχῆς xal σώματος. 

43. Διὸ ἐπίστησον, ὡς χαὶ ὃ χύριος τὰ αὐτὰ ταῦτα διδάσχειν ϑέλων, 
("ἢ πιστευόντων Σαδδουκαίων εἰς τὴν ἀνάστασιν τῆς σαρχός --- δόγμα γὰρ 

τοῦτο Σαδδουχκαίων᾽ ὅϑεν συσχευασάμενοι τὴν wok τὴν γυναῖχα χαὶ τοὺς 
ἑπτὰ ἀδελφοὺς παραβολήν, ἵνα τὸν περὶ ἀναστάσεως τῆς σαρχὸς λόγον 
ἀποχηρύσσωσι, προσῆλθον αὐτῷ ἀμέλει αὐτὸς ὁ εὐαγγελιστὴς ἐπεσημή- 
γατο, »προσῆλθθον δὲ αὐτῷ« εἰπών »xal Σαδδουχαῖοι, λέγοντες ui εἶνα: 
ἀνάστασω --- ὃ οὖν Χριστός, εἰ μὴ ἦν ἀνάστασις σαρχός, ἀλλὰ μόνον ἐσῴζετο 
Ψυχή, συνέϑετο ἂν αὐτοῖς ὡς χαλῶς xal ὀρθῶς φρονοῦσι. νυνὶ δὲ dmo- 
χρούεται λέγων »ἐν τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίσχονται, ἀλλ᾽ 

ὡς ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ cioty«, o0 τῷ σάρχα μὴ ἔχειν, ἀλλὰ τῷ μὴ γαμεῖν ὃ 
xal γαμεῖσθαι, | ἀλλὰ εἶναι λοιπὸν ἐν ἀφϑαρσίᾳ xal φωσίν, ἀγγέλοις 
χατὰ τοῦτο παραπλησιασθϑέντας, ἵν᾿ ὥσπερ οἱ ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ, 

D οὕτως xal ἡμεῖς ἐν τῷ παραδείσῳ, μνῆτε γάμοις 7) εἰλαπίναις ἔτι. σχολάζον- 
τες, ἀλλὰ τῷ βλέπειν τὸν ϑεὸν χαὶ γεωργεῖν τὴν ζωὴν πρυτανεύοντος 
ἡμῖν τοῦ Χριστοῦ. οὗ γὰρ εἶπεν »ἔσονται ἄγγελοις, ἀλλ᾽ »ὡς ἄγγε- 
λοις, οἷον »δόξῃ μὲν xal τιμῇς χατὰ τὸ γεγραμμένον »ἐστεφανωμένοι, 
βραχὺ δέ τι παρὰ τοὺς ἀγγέλους διαλλάσσοντεςς χαὶ ἐγγὺς ὄντες τοῦ 

εἶναι ἄγγελοι. χαϑάπερ εἰ ἔλεγεν, οὔσης εὐταξίας χατὰ τὸν ἀέρα καὶ 
γαλήνης νυχτὸς xal πάντων τῷ τῆς σελήνης αἰϑερίῳ φωτὶ χεχοσμημένων᾽ 

8 Matth. 22, 23 — 11 Matth. 22, 30 — 18 Psal. 8, 6 

USED 

1 ἐποίησεν αὐτόν — S 3 ἐπίστησον ὡς — S | xai < UPa | τὰ avrà 

Ξε S | reiza « Pa 4f sic τὴν — Xaóóovxaiov < Pa 9 xai <M 6 τὸν 

τος λόγον «S. | voc (vor eaoxóc) < Pa 4 ἀποχηρύσσωσι) ἀποκηρύσσουσι M 

ἀποιῃρήσωσι, ein Buchstabe ausradiert U ᾿ἀπορήσωσι Pa erforschen S | προσῆλ- 

Sov αὐτῷ <S | ὁ αὐτὸς Pa 8 .προσῆλϑον — εἰπὼν zai <S | de <UPa | 

εἰπών] φησί U | xai <Pa Sf ἀνάστασιν μὴ εἶναι U 9 ἦν hinter σαρχὸς Pa 

10 vor ψυχὴ - ἡ M | xai ὀρϑῶς «-Ξ S 101 ἀποχρίνεται MU 11 ἐχγα- 

μίσκονται Pa 12 τῷ] τὸ M 13 xai γαμίσχεσϑαι Pa Ξ- S | 0A Pa | 

φωσίν] φῶς tv M φησίν U im Licht S < Pa 14 χατὰ τοῦτο — M | πλη- 

σιασϑέντες Pa | vo < Pa 15 xol ἡμεῖς hinter παραδείσῳ Pa | μήτε γάμοις! 

<Pa | ἢ εἰλαπίναις] εἰσιλαπίνες M<S | ἔτι — 8 16 τῷ] τὸ MPa τοῦ U 

16f xal γεωργεῖν — Χριστοῦ) und zu leben in Ewigkeit S 17 ἡμῶν MPa | 

à24à M 18—20 oiov δόξῃ — εἶναι ἄγγελοι < Pa 18 «avrà τὸ γεγραμμένον 

«qus 20 χαϑάπερ + denn S | ἔλεγεν] wir sagen ὃ 91 τῷ] τῶν MU | 

γυκτὸς — χεχοσμημένων]) da auch der Mond in der Nacht scheint, indem er voll dst ὃ 

45,1 

19 

2] 

P558 
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3| σελήνη φαίνει ὡς 6 ἥλιος. xol οὐ πάντως ἂν ἥλιον εἶναι τὴν σελήνην 
ἀπομαρτυρεῖν αὐτὸν ἐλέγομεν, ἀλλ᾽ ὡς ἥλιον, ὥσπερ xai τὸ um ὑπάρχον 6 
χρυσός, ἐγγὺς δὲ τοῦ εἶναι χρυσὸς πεφυχὸς ὡς χρυσὸς λέγεται xai οὐ 0308 
χρυσός. εἰ δὲ ἦν χρυσός, οὐκ ἐλέγετο ἂν ὡς χρυσός, ἀλλὰ χρυσός" ἐπεὶ 

5 δὲ N ἔστι χρυσός, ἀλλὰ (ἐγγὺς) τοῦ εἶναι χρυσὸς wai φαντάζεσθαι τὸν 

χρυσόν, οὐ χρυσὸς ἀλλ᾽ ὡς χρυσὸς λέγεται. οὕτως xal ὡς ἀγγέλους 7 
ἔσεσθαι λέγοντος τοὺς ἁγίους ἐν τῇ ἀναστάσει, 00% αὐτὸ τοῦτο ἀγγέλους 
αὐτὸν ἐπαγγέλλεσθαι ἀχούομεν τοὺς ἁγίους ἔσεσθαι ἐν τῇ ἀναστάσει, 
ἀλλὰ ἐγγὺς τοῦ εἶναι ἀγγέλους. ὥστε ἀλογώτατον τὸ λέγειν, ἐπειδὴ ὁ 8 

10 Χριστὸς ἀπεφήνατο τοὺς ἁγίους ὀφϑῆναι ὡς ἀγγέλους ἐν τῇ ἀναστάσει, 
τὰ σώματα διὰ τοῦτο ταῦτα μὴ ἀνίστασθαι, χαίτοι τῆς λέξεως αὐτὴν τὴν 
πρᾶξιν δηλούσης σαφῶς τοῦ συμβαίνοντος. ἀνάστασις γὰρ οὖκ Ent τοῦ 9 

μὴ πεπτωχότος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ πεπτωχότος λέγεται xol ἀνισταμένου: 

ὥσπερ ὁπόταν λέγῃ χαὶ ὃ προφήτης »χαὶ ἀναστήσω τὴν σχηνὴν Δαυὶδ 
15 τὴν πεπτωχυῖανε. ἔπεσε δὲ ὀχλάσασα ἢ ποθητὴ σχηνὴ τῆς ψυχῆς εἰς 

»γῆν χώματοςς. οὐ γὰρ τὸ μὴ ϑνῇσχον, ἀλλὰ τὸ ϑνῇσχον κλίνεται. 
ϑνήσχει δὲ σάρξ, ψυχὴ γὰρ ἀϑάνατος. xci τοίνυν εἰ ἡ ψυχὴ ἀϑάνατος, 10 
σῶμα δὲ ὃ νεχρός, οἱ λέγοντες ἀνάστασιν μὲν εἶναι, σαρχὸς δὲ μὴ εἶναι, 
ἀρνοῦνται μιὴ εἶναι ἀνάστασιν, ὅτι μὴ τὸ ἑστὸς ἀλλὰ τὸ πεπτωχὸς al 

14 Amos 9, 11 — 16 Dan. 12, 2 

M: (S^ Pa 

10 <Pa ΤΕ εἶναι --- ἐλέγομεν <S 2 λέγομεν Ὁ λέγωμεν Pa | μὴ] 

wie ὃ 3 δὲ] und S <Pa | πεφυχὸς — S | λέγεται] wir sagen S Sf xai 

οὐ χουσός — S 4—6 εἰ δὲ ἦν — λέγεται < Pa 4 ἐλέγετο ἂν] sagten wir S 

4f ἐπεὶ δὲ — χρυσὸς λέγεται <S ὅ (ἐγγὺς) Pet. 6 οὐ χρυσὸς ἀλλ <U | 

οὕτω U | ὡς ἀγγέλους <S 7 ἔσεσϑαι hinter ἀναστάσει U | λέγοντα Pa | 

ἐν τῇ ἀναστάσει — M. | αὐτὸ τοῦτο — ὃ 8 αὐτὸν < Pa | αὐτὸν ἐπαγγέλ- 

λεσϑαι ἀκούομεν) sagt er S | ἀκούομεν --- ἀναστάσει < Pa | τοὺς ἁγίους] sie S 

| ἔσεσθαι hinter ἀναστάσει U | ἐν τῇ ἀναστάσει — ὃ 9 ἀλλ Pa |  éyyie 

τοῦ εἶναι) wie S | ὥστε dAoywrarov] ἄλογον yàg Pa | τὸ - MU 10 &ze- 

pnvaro] offenbart S | τοὺς ἁγίους ἀπεφήνατο Μ | ὀφϑῆναι τοὺς ἁγίους Pa 

11 τὰ σώματα... ταῦτα] der Leib S | ταῦτα διὰ τοῦτο Pa 12 πρᾶξιν] τάξιν M 

Jenes ὃ | σαφῶς « 8 13 ἀλλὰ M | xal ἀνισταμένου — S 14 xai! — Pa 

15 ποϑητὴ) schöne u. geliebte S 16 χώματος) σώματος M | οὐ γὰρ --- τὸ ϑνῇ- 

oxov] das Sterbende, nicht das nicht Sterbende S 17 vor σὰρξ 4- 4 U | yàg] 

de Pa | χαὶ τοίνυν ---ἀϑάνατος <M 18 ὁ νεχρός] sterblich S 19 ἀνάστα- 

cw ΜῈ εἶναι <S | μὴ eive. <U 19 xoi Adv - S 
30 



468 Epiphanius 

κλιϑὲν διανίσταται χατὰ τὸ γεγραμμένον »μὴ 6 πίπτων οὐχ ἀνίσταται ἢ 

ὃ ἀποστρέφων οὖχ ἀναστρέψεικ«; P559 
44. Ὅτι δὲ ἀϑάνατος ἣ ψυχὴ ἐδίδαξεν ἀναφανδὸν ὃ κύριος xol OU 44,1 

ἑαυτοῦ nal διὰ Σολομῶνος εἰπών᾽ | OU ἑαυτοῦ μὲν ἐν τῇ χατὰ τὸν πλούσιον Ὁ 640 
5 xai τὸν πένητα Λάζαρον ἱστορίᾳ, τὸν μὲν ἐν κόλποις ᾿Αβραὰμ δεικνὺς 
ἀναπαύεσθαι μετὰ τὴν ἀπόϑεσιν τοῦ σώματος, τὸν δὲ ἐν ἀλγηδόσιν, οἷς 
διαλεγόμενον τὸν ᾿Αβραὰμ εἰσήγαγε" διὰ Σολομῶνος δὲ ἐν τῇ ἐπιγραφο- 2 

μένῃ Σοφίᾳ, ἔνϑα »δικαίων αἱ ψυχαὶ ἐν χειρίς γέγραπται »ϑεοῦ, xai οὐ 
μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. ἔδοξαν Ev ὀφϑαλμοῖς ἀφρόνων τεϑνάναι xol 

10 ἐλογίσϑη χάχωσις Y, ἔξοδος αὐτῶν «xol ἡ ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα᾽ 
οἱ δέ εἶσιν ἐν εἰρήνῃ, xal ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀϑανασίας πλήρης«. ὅϑεν ὃ 
σώματος ἡ ἀνάστασις, xal οὐ ψυχῆς. οὐ γὰρ τὸν ἑστῶτα τις ἀνίστησιν, 
ἀλλὰ τὸν χείμενον, ὥσπερ οὐδὲ τὸν ὑγιαίνοντα ϑεραπεύουσιν, ἀλλὰ τὸν 
πάσχοντα. 

10 Ei δέ τις τὴν ἀνάστασιν ἐπὶ τῆς ψυχῆς χαὶ μὴ ἐπὶ τῆς σαρχὸς βιάζε- 4 
ται λέγειν ἔσεσθαι, πολλὴ μὲν μωρία τοῦτο xal ἀλογία. δεῖ γὰρ φϑορὰν 
πρῶτον xal λύσιν τὸν τοιοῦτον τῆς ψυχῆς δεικνύναι, ἵνα δείξῃ δὴ xod τὴν 

ἀνάστασιν, qw] τοι ληροῦντά γε, ἀλλὰ σαφῶς λέγοντά τι φαίνεσθαι. 0310 
ὅμως γοῦν δοτέον αὐτῷ ϑνητὴν ὁρίσασθαι τὴν ψυχήν. δυοῖν γάρ τοι 5 

20 ϑάτερον ἐνταῦϑα ϑετέον, N ἀληθῆ τὸν χύριον ἀποφήνασθαι ἀϑάνατον 
τὴν ψυχὴν διδάσχοντα xol ψεῦδος τὸ φϑείρεσϑιαι αὐτὴν λέγοντα Y) φϑεί- 
ρεσϑαι χαὶ ψεῦδος τῷ ἀνώλεθρον αὐτὴν χαὶ ἀϑάνατον εἶναι διδάσχειν 

4 

1 Jerem. 8, 5 — 4#ff Luk. 16, 19ff — 8—11 Weish. Sal 3, 1—4 

M U S Pa (bis Z. 14 πασχονταὶ 

1—11 χατὰ τὸ γεγραμμένον — ἀϑανασίας πλήρης — Pa 2 ἀναστρέφη M 

ὃ ἀναφανδὸν — S | ὁ κύριος] Χριστὸς ὃ 4 Σαλομῶνος M 4f πλούσιον u. 

“άξαρον umgestellt S 5 τὸν πένητα — S8 | δεικνὺς * nach S zu zeigen] δοὺς U 

- M 6 ἀναπαύεσϑαι — S | τοῦ] dieses S | τὸν δὲ ἐν ἀλγηδόσιν — S ἢ τὸν] 

<M xai 8 | ἀχϑηδόσιν U (f διὰ --- ἔνϑα . . γέγραπται] in der Weisheit 

Salomos aber sagt er ὃ 4 Σαλομῶνος M 10 χάχοσις M 11 69ev] ovv Pa 

19 xai -: S | ἀνίστησιν] ἐγείρει Pa 13 ὑγιαίνοντα] den nicht Leidenden S 

15 ἐπὶ v. wvy. x. μὴ ἐπὶ τ. σαρκὸς umgestellt 8 107 βιάζεται λέγειν ἔσεσϑαι]) 

versteht S | βιάζεσϑαι MU, dazu am Rand v. 1. Hd. βιάζεται U 16 τούτω U 

| δεῖ] λέγει 17 τὴν] ihre S 18 qaiveo9ei] Klares (sc. redend) S 20 ἐν- 

ταῦϑα ἢ ταῦτα MU - 8; ravın Bonwetsch 90f τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον U 

21 xoci] ἢ S | τὸ φϑείρεσϑαι αὐτὴν λέγοντα *] αὐτὴν (αὐτῆ M) τὸ φϑείρεσϑαι 

λέγειν M das Verweslichsein ehr sagend ὃ 21—8. 469,1 7 φϑείρεσϑαι --- τὸν 

Χριστὸν «Ξ ὃ 22 τῷ Ἢ τὸ MU | αὐτὴν τὸ ἀνώλεϑρον U 



10 

20 

Panarion haer. 64, 43, 10 —45, 4 (Origenes) 469 

(λέγειν) τὸν Χριστόν, xol ἐν τῇ κατὰ τὸν πλούσιον χαὶ τὸν πένητα φράσει 
xai ἐν τῇ κατὰ τὸν Μωυσέα xal τὸν λίαν ὀπτασίᾳ. ἀλλ᾽ οὐδὲν ὃ 
χύριος ἄλλως ἐφθέγξατο 7) ἐψεύσατο. οὐ γὰρ εἴδωλον Y) φάντασμα, τοὺς 
ἀποστόλους βουλόμενος ἀπατᾶν, ἐδείκνυεν αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει τὸν Ἠλίαν 

xxi τὸν Μωυσέα, ἀλλ᾽ ὃ ἦσαν ἀψευδῶς: ὥστε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, xal τὸν 

δυσμαϑέστατον μαϑεῖν ἀϑ'άνατον αὐτὸν εἶναι nal ἀνώλεϑρον διαβεβαιοῦσϑαι 
τὴν ψυχήν. ' 

45. Οὐχοῦν σαρκὸς Y) ἀνάστασις γίγνεται xal οὐ | ψυχῆς, ὅπως ἡ 
πεπτωχυῖα τοῦ Δαυὶδ εἰς τὴν φϑορὰν ἀνασταίη σχηνήῆ, nal ἀναστᾶσα χαὶ 
ἀνοιχοδομηϑεῖσα, χαϑὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, ἀπήμων λοιπὸν καὶ ἀδιά- 

πτωτος διαμένοι, ὅτι p] τῷ ϑεῷ τὴν λιϑίνην οἰχίαν δείμασϑαι [τοῦ Δαυὶδ 
ἔμελεν, ἵν᾽ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν οἰκίαν σχῇ xav, ἀλλὰ τὴν σάρχα, 

τὸ σχῆνος τῆς Ψυχῆς, ἣν αὐτὸς ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶν ἐτεχτήνατο. σχο- 
πεῖσϑαι δέ σε, ὦ σοφώτατε ᾿Αγλαοφῶν, οὕτως χρή. πάντως δὲ ῥᾷστα 
μαϑήσῃ τοῦτο, ἐὰν ἐπὶ τὴν τοῦ χαϑεύδειν εἰχόνα προσσχῇς xai ἀνίστα- 
Gat. εἰ γὰρ τὸ ὑπνοῦν ἀπὸ τοῦ ἐγρηγορέναι xal τὸ ἀνίστασϑιαι ἀπὸ τοῦ 

χαϑεύδειν γίγνεται xai τοῦτο ϑανάτου xai ἀναστάσεως μελέτη (ὕπνῳ 
γὰρ χαὶ ϑανάτῳ διδυμάοσιν.«), ἀνάγκη δὴ καὶ τὸ ἀναβιώσχεσθαι εἶναι Ex 
τοῦ τεϑνάναι εἰς τὸ ζῆν τὴν σάρκα, εἴπερ χαὶ τὸ ἀνεγείρεσϑαι ἐχ τῶν 
χαϑευδόντων. ὡς γὰρ &x τοῦ χαϑεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεται xal οὐ 
πάντως ὃ χαϑεύδων ἐν τῷ αὐτῷ διαμένει σχήματι χαϑεύδων ἀεί, ἀλλ᾽ 
αὖϑις ἀνίσταται, οὕτως xxi τὸ ζῆν ἐκ τοῦ ἀποθανεῖν συμβήσεται, nal on 

ς 

9 vgl. Matth. 17, 18 — 8f vgl. Amos 9, 11 — 17 Il. 16, 672 

US 

1 (λέγειν) * | πλούσιον u. πένητα umgestellt S | πένηταν U 2 μωσέα U 

| ἀλλὰ M | ἀλλ᾽ οὐδὲν <S 8 φάσμα M. 4 Ἠλίαν u. Μωυσέα umgestelit S 

5 ἀλλ᾽ ὃ] ἀλλὰ τὸ ὃ M. 6 αὐτὴν M — S | xal ἀνώλεϑρον — S 8 γίνεται 

ΜΠ χαῦ U 9 εἰς τὴν φϑορὰν — S | ἀναστῆ U 9f ἀναστᾶσα καὶ 

ἀνοιχοδομηϑεῖσα — S | ἀνωχοδομηϑεῖσα U 11—13 ὅτι μὴ — ἐτεχτήνατο - S 

11 οἰχείαν U 19 ἔμελεν *] εἰς τὸ μέλλον M μηδὲ Ὁ; ἐπιμελὲς Mendelssohn 

18: σχοπεῖσθϑαι δὲ --- οὕτως χρή < u. ὦ AyAcopav in den nächsten Satz hinein- 

gesetzt S 14 σοφότατε M. | οὑτωσὶ U | πάντων M — S 15 προσχῆς MU 

wir kommen S 15f xoi ἀνίστασϑαι — S 16 ano τοῦ ἐγρηγορέναι] vom 

Schlaf S 17 γίνεται U 17 f xai τοῦτο — διδυμάοσιν < 8 17 ἀναστάσεως 

xai ϑανάτου U 18 γὰρ — M | διδυμάοσιν] δίδυμα óve M. δίδυμα ὧν ἐν U | 

ἀνάγχη δὴ καὶ] denn so ὃ 19 εἰς τὸ ζῆν «S 191 εἴπερ xal τὸ — καϑευδόν- 

tov <S 20 τὸ ἐγρηγορέναι] dem Schlafenden S | χαὶ] aber S 21 πάντως 

-— S | χαϑεύδων ἀεὶ] χαϑεύδων ἐν τῷ ἀεὶ M ἀεὶ χαϑεύδων Ὁ — S | ara U 

DIL ἀλλ᾽ αὖϑις ἀνίσταται] wie der Wachende ὃ 

6 



410 Epiphanius 

πάντως 6 ἀποθανών, ἐπειδὰν Grot vot, ἐν τῷ αὐτῷ μένει. εἰ γὰρ &x τοῦ 5 
χοιμᾶσϑιαι τὸ ἐγρηγορέναι xal Ex τοῦ πεσεῖν τὸ ἀνεγερϑῆναι wal Er τοῦ 

χαταβληϑῆναι τὸ ἀνοιχοδομηϑῆναι, τίς μηχανὴ χαὶ &x τοῦ χλιϑέντος μὴ 
οὐχὶ προσδοχᾶν τὸ ἀναστήσεσθαι χαὶ ἐκ τοῦ ϑανόντος τὸ ἀναβιώσεσθαι; 
xal γὰρ ἡμεῖς ταῦτα οὐχ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν &x τῶν τεϑνεώτων 
σωμάτων τὸ ἀναβιώσχεσθαι συμβαίνειν. xol μὴ μόνον τοῦτο, εἰ βούλει, 6 
ἀπὸ τοῦ χαϑεύδειν σχόπει xal ἀνίστασθαι, ἀλλὰ xai ἀπὸ τῶν σπερμάτων 
xal φυτῶν ὡς ἐν πᾶσιν αὐτοῖς ἡ ἀνάστασις χαΪϊταγγέλλεται. χαταμάϑετε 0312 
γὰρ τὰ σπέρματα, πῶς »γυμνάς, φησίν, καὶ ἄσαρχα βάλλεται εἰς τὴν γῆν 

10 xai τελεσφορούμενα πᾶλιν ἀποδίδοται. ἐπεὶ εἰ ϑνήσχοι μὴν χαὶ σήποιτο 
τὰ σπέρματα, Er δὲ τῶν | σπερμάτων μηχέτι τὸ ἀναζῆν xai φύειν γένοιτο, Ὁ 642 

τίς ἡ ἀποχλήρωσις μὴ οὐχὶ πάντα χαταναλωϑῆναι εἰς τὸ τεϑνάναι; 
46. ᾿Αλλὰ γὰρ περὶ τούτων πλείω λέγειν τανῦν, ὦ χράτιστε Θεόφιλε, 40, 1 

παρήσομεν, χαὶ οἱ λοιποὶ χριταὶ τῶν λόγων. λάβωμεν δὲ χαὶ τὰ τούτοις 
15 ἐφεξῆς ἀχόλουϑια, ὡς ἀφέστηχε τοῦ δέοντος μακχρᾶν. ὁ ϑεὸς γὰρ αὐτῷ 

πάλιν αὐτὰς τὰς ψυχὰς ἐν τῇ χατὰ τὸν ἑξηχοστὸν πέμπτον ψαλμὸν προ- 
φητείᾳ βεβιασμένως αὐτὴν xal ἀνοιχείως ἐχτιϑεμένῳ, | ὡς εἰς παγίδα (sic) P570 

τὴν σάρχα δίχην ὑφεξούσας τῶν ἡμαρτημένων ἐμβιβάζει, ὅπερ ἀτοπίας 

μᾶλλον ἣ ὀρϑοδοξίας ἐστίν. εἰ γὰρ πρὸ τῆς παραβάσεως, χαϑιάπερ ἤδη 9 
20 xai ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐξεϑέμεϑια, σῶμα ἐχέχτηντο αἱ ψυχαί, πῶς (bc) 

εἰς παγίδα ὕστερον μετὰ τὴν παράβασιν εἰς σῶμα ἐμβιβάζονται, οὐκ ὄντος 
χρόνου ἐν ᾧ πρὶν αὐτὰς τὸ σῶμα λαβεῖν ἐξημάρτοσαν; οὐ γὰρ ἔμφρο- 4 

Cx 

19 

Sfavelal Kor 19,5% 

1 ἐπειδὰν ἀποϑάνοι, ἐν τῷ αὐτῷ] im Tode S 1—4 εἰ γὰρ --- τὸ ἀναβιώ- 

σεσϑαι < ὃ 3 ἀνωχοδομηϑῆναι U 4 ϑανέντος Ὁ | ἀναβιώσεσϑαι Dindorf] | 

ἀναβιώσασϑαι M. ἀναστήσεσϑαι Ὁ > χαὶ γὰρ ἡμεῖς] wer aber nun S | τεϑνεό- 

tov M 6 oavußaivew <S | τοῦτο — S 7 σχόπει <S 8 καταγγέλλεται) 

klar erkannt wird S | χατάμαϑε U 9 φησίν <M 10 πάλιν + als eben- 

solche S 11 ἐκ τῶν σπερμάτων] von ihnen S 19 εἰς τὸ τεϑνάναι — S 

14 παρήσωμεν MU | xal οἱ ---λόγων — 8 15 τοῦ δέοντος) der Wahrheit S 

15—17 αὐτῷ .... ἐχτιϑεμένῳ] verstehen sie S 16 πάλιν αὐτὰς] πάντας M — 8 

16f ἐν τῇ — προφητείᾳ] im 65. Psalm S 16 πέμπτον] xal πέμπτον hinter προ- 

φητεία U 17 xal ἀγνοιχείως <S | (sic) * nach S 18 ὑφέξουσαν MU | 

ἡμαρτημένων + ihre S | ἐνβιβάζει M | ἀτοπίας « U 19 ἐστιν] voll ist S | 

γὰρ «S 19f χαϑάπερ — ἐξεϑέμεϑα — S 20 σώματα Ὁ | (óc) Bonwetsch 

nach S 21 μετὰ τὴν παράβασιν — S | σῶμα] Fleisch S 
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νος ὁτὲ μὲν ὡς διὰ τὸ σῶμα λέγειν τὰς | ψυχὰς ἡμαρτηχέναι, ὁτὲ δέ, P571 
ἐπειδήπερ ἡμάρτοσαν, διὰ τοῦτο xal δεσμὸν αὐτὸ wal παγίδα πρὸς χατά- 
Xptoty γεγονέναι. εἰ. γὰρ διὰ τὸ σῶμα ἥμαρτον, συνῆν ἄρα ἐξ ἀρχῆς αὖ- ὅ 

ταῖς xal πρὸ τῆς ἁμαρτίας, τὸ σῶμα. πῶς γὰρ διὰ τοῦτο ἡμαάρτανον, ὃ 
5 μὴ ἦν μηδέπω; εἰ δὲ παγὶς πάλιν αὐτὸ τὸ σῶμα wal πέδαι νομίζεται xai 6 

δεσμός, οὐχέτι τὸ συναμφότερον αἴτιον, ἀλλὰ ψυχὴ μόνη. ἁμαρτήσαντι γὰρ 

μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι [τῷ ἁμαρτῆσαντι] δεσμὰ x«i παγίδες καὶ πέδαι xa- 
τασχευάζονται. ἀλλὰ μὲν δὴ ὡμολογήσαμεν μὴ δύνασθαι δεσμὸν εἶναι 7 

τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ τὸ μὲν σῶμα πρὸς ἑχάτερα, xal πρὸς τὸ 
10 δίκαιον nal ἄδιχον, συνεργεῖ, 6 δὲ δεσμὸς εἴργει τοῦ ἀδικεῖν. ὥστε ὅπερ 8 

λέγω δυοῖν ϑάτερον᾽ ἣ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἡμάρτομεν μετὰ σώματος xxi οὐ 

φαίνεται χρόνος ἐν ᾧ ἐχτὸς ὑπήρξαμεν σώματος xxi συναίτιον τὸ σῶμα 
xal ἀγαϑῶν τῇ ψυχῇ x«l χαχῶν, | Y; χωρὶς σώματος διάγοντες ἡμάρτομεν Ὁ 648 

xai ἀναίτιον τὸ σῶμα χαχίας ἐκ παντός. ἀλλὰ χωρὶς σώματος ὑπὸ ἀλό- 9 
15 you ἡδονῆς οὐ κρατεῖται T] ψυχή, ἐκρατήϑησαν δὲ ol πρωτόπλαστοι ἀλόγῳ 

δελεασϑέντες ἥδονῇ ἦν ἄρα ἡ ψυχὴ μετὰ σώματος χαὶ πρὸ τῆς ἁμαρ- 

τίας. | περὶ γὰρ δὴ τοῦ μὴ ἐγχωρεῖν αὐτὸ νομίζεσϑιαι διὰ τὴν παράβασιν 10 0314 
δεσμὸν ἐπὶ τιμωρίᾳ γεγονός, ἵν᾿ ἀκήρατον Y) ψυχὴ x«l συνεχῆ κατ᾽ αὐτοὺς 

βάσανον ἔχῃ νεχροφοροῦσα, δοκῶ μοι πλήρης ταῦτα ἤδη μετὰ πάσης ἀπο- 

20 δείξεως δεδηλωχέναι. ὅϑεν ἀσύστατον xai ἀνένδεχτον τὸ μὲν σῶμα παγίδα 11 
τίϑεσθαι xxl δεσμά, τὸν δὲ ϑεὸν εἰσάγειν τὰς ψυχὰς εἰς τὴν παγίδα δίκην 

ὑφεξούσας, ἄνωϑεν ἐκ τοῦ τρίτου ἐχβάλλοντα οὐρανοῦ ἀνθ᾽ ὧν παρήκουσαν 
τῆς ἐντολῆς. πρὸς τί γάρ τις βλέψας πιστεύσειεν τοῖς οὕτω Un αὐτῶν 12 
προπετῶς εἰρημένοις; χαίπερ οὖκ ἔχοντος οὕτως τοῦ ψαλμοῦ, χἂν βεβιασ- 

25 μένως αὐτὸν ἐχτίϑωνται. αὐτὰ δὲ προοίσω τὰ ἐγκείμενα, ἵνα δὴ xal τὸ 

2 US 

1 ὡς <S | λέγειν] sagend S If xai δεσμὸν --- γεγονέναι) seien sie in 

den Leib hineingetan, wie in ee Fessel S 2 xci! <M 91 ἐξ ἀρχῆς av- 

το τ Ὁ 9f παγὶς --- δεσμὸς] als Fessel das Fleisch der Seele gegeben wurde S 

ὅ αὐτῶ U der Seele S | πέδα M 6 ἁμαρτῆσαν. τί Ὁ 7 [τῷ ἁμαρτήσαντι] * 

Bonwetsch δεσμὰ — πέδαι] Strafen u. Fesseln S 8 δύνασϑαι — ὃ 10f ὕπερ 

λέγω «S 19 ἐχτὸς + völlig S 13 xai χαχῶν τῇ ψυχῇ καὶ ἀγαθῶν U | 

ἡμάρτομεν διάγοντες U 14 καχίας ἐκ παντός < S 16 δελεασϑέντες — S 

17-20 περὶ γὰρ δὴ — δεδηλωχέναι <S 18 γεγονός Ἢ γεγονότα MU | ἄκχρα- 

τον U 19 ἔχει M | πλήρης (als indeklin.)  πλήρις M πλήρη M 21 δεσμά) 

Pens 22 τοῦ -- Ὁ | dv9' ὧν] ὅτι ἄνωϑεν U 98 τοῖς --- εἰρημένοις] ihrem 

Wort S 94} χὰἂν — ἐχτίϑωνται «: 8 25 ἐχτίϑενται Ὁ | τὰ ἐγχείμενα] dées S 

| δὴ] de U 95f τὸ μυϑῶδες αὐτῶν τῆς ἐξηγήσεως] ihr frevlerisches Gerede S 
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μυϑῶδες αὐτῶν τῆς ἐξηγήσεως φανῇ, ὀρϑῶς μὴ ϑελόντων νοεῖν τὰς 
γραφᾶς. 

εἰσὶ γὰρ οὕτω πως δήπου τὰ λεχϑέντα᾽ »ἐδοχίμασας ἡμᾶς 6 ϑεός, 
ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον. εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα, 

ἔϑου ϑλίψεις ἐπὶ τὸν νῶτον ἡμνῶν. ἐπεβίβασας ἀνθρώπους | ἐπὶ τὰς χεφα- 
λὰς ἡμῶν. διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, xoi ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς 
ἀναψυχῆνκ«. Kal εὐϑέως ἐπιφέρουσι" ταῦτα δὲ ὑπὸ τῶν ψυχῶν εἴρηται 
τῶν εἰς τὴν παγίδα τὸ σῶμα ὡς εἰς ἀγώνισμα χατενεχϑεισῶν ἐκ τοῦ τρί- 
του οὐρανοῦ, ἔνϑα 6 παράδεισος. τὸ γάρ »διήλθθομεν διὰ πυρὸς xal ὕδα- 
τος. ἦτοι, φησί, τὴν διὰ μήτρας εἰς τὸν χόσμον τῆς ψυχῆς πάροδον δηλοῖ, 
ἐπειδήπερ ἐν φλογὶ τοσαύτῃ xai ὑγρασίᾳ χαταγίγνεται, Y) τὴν ἀπὸ τῶν 
οὐρανῶν κατάπτωσιν εἰς τὸν βίον διερχομένης (αὐτῆς) τὰς πηγὰς τοῦ 
πυρὸς χαὶ τὰ ὑπὲρ τὰ νῶτα τοῦ στερεώματος ὕδατα. πρὸς oUg ἠξίουν | 
ἐνίστασθαι. φέρε γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν, ὦ ᾿Αγλαοφῶν, αὐτὸς ποίησαι τὴν ἀπό- 
χρισιν, τί λέξουσι. 

47. ἸΙρῶτον γὰρ (ὅτι) © παράδεισος, ὅϑεν xai ἐξεβλήϑημεν ἐν τῷ 
πρωτοπλάστῳ, ἐπὶ ταύτης ἐστὲ τῆς γῆς προδήλως τόπος ἐξαίρετος, πρὸς 
ἄλυπον ἀνάπαυσιν χαὶ διαγωγὴν τοῖς ἁγίοις ἀφωρισμένος, {τοῦτο δῆλον 
ἀπὸ τοῦ χαὶ τὸν Τίγριν xal τὸν Εὐφράτην xai τοὺς λοιποὺς ποτᾶ- 

μοὺς τοὺς ἐχεῖϑεν προχεομένους ἐνταῦϑα φαίνεσθαι τῶν ῥευμάτων τὰς 
διεχβολὰς εἰς τὴν καϑ' ἡμᾶς ἤπειρον ἐπιχλύζοντας. οὗ γὰρ ἀπὸ τῶν 
οὐρανῶν ἄνωϑεν χαταράσσονται χεόμενοι" ἐπεὶ οὐδὲ ὑπέστη ἂν ἣ γῆ ὄγκον 

τοσοῦτον ἀϑρόως ἐξ ὕψους χαταφερόμενον ὑποδέξασθαι ὕδατος. ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ὃ ἀπόστολος ὑποτίϑεται τὸν παράδεισον εἶναι ἐν τρίτῳ οὐρανῷ τοῖς 
λεπτῶν ἀκροᾶσθαι λόγων ἐπισταμένοις" »οἶδας γάρ »ἁρπαγέντα {τὸν 

3—7 Psal. 65, 10—12 — 25 II Kor. 12, 2 

US 

1f ὀρϑῶς ---τὰς γραφάς] indem ste ohne Verstand sind ὃ 3 εἰσί γὰρ 

— Aey9évta <S | τὸ Ξ 9 ἐπὶ τὸν νῶτον] ἐνώπιον M 6 xai? — S 

7 ταῦτα] dies Wort 8 | δὲ <S | εἰρηται] zu sagen S 8 vor εἰς τὴν + τοῖο S 

| τὸ σῶμα — ἀγώνισμα] in den Leib ὃ 10 ἤτοι, φησὶ — S 19 οὐρανίων M 

| εἰς] ἐπὶ U | διερχομένην U | (αὐτῆς) * nach S 18 ὑπὲρ --- στερεώματος] 

oberen S 15 τί λέξουσι < ὃ 16 (τὴ 5 | «ei S 17 ἐπὶ * nach S] 

éx MU | ταύτης-- S ASÍ τοῦτο δῆλον ἀπὸ τοῦ Ἢ δῆλον ἀφ᾽ ov M. χρείττονα 

un’ αὐτοῦ 19 xai τὸν Τίγριν xoi τὸν Εὐφράτην καὶ — S | λοιποὺς — S 

20f ἐνταῖϑα --- τὰς διεχβολὰς] und ὃ 21 διεχβολὰς]) δὲ ἐχβολὰς M 99 χεώ- 

μενοι M 23 ἀϑρῶος U | ἐξ twovc] vom Himmel S | ὕδατος — S | ἀλλὰ M 

294f τοῖς λεπτῶν — ἐπισταμένοις] denn höre S 95f τὸν τοιοῦτον <MU 



10 

2:20 

Panarion haer. 64, 40, 12—48, 1 (Origenes) 473 

τοιοῦτον) ἕως τρίτους λέγων »οὐρανοῦ. xal οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνϑρω- 
πον, εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς σώματος, 6 ϑεὸς οἶδεν, ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν 

παράδεισονς. δύο ἀποχαλύψεις μεγάλας ἑωραχέναι μηνύει, δὶς ἀναληφϑεὶς 
ἐναργῶς, ἅπαξ μὲν ἕως τρίτου οὐρανοῦ, ἅπαξ δὲ εἰς τὸν παράδεισον. τὸ 

γάρ »οἶδα ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ« ἰδίως ἀποκάλυψιν 

αὐτῷ κατὰ τὸν τρίτον ἀναληφϑέντι οὐρανὸν πεφηνέναι συνίστησι" τὸ δὲ 
»χαὶ οἶδας πάλιν ἐπιφερόμενον »τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, εἴτε ἐν σώματι 

εἴτε ἐχτὸς τοῦ σώματος, (ἁρπαγέντα) εἰς τὸν παράδεισονς ἑτέραν αὖνις 
αὐτῷ πεφανερῶσϑαι χατὰ τὸν παράδεισον ἀποχάλυψιν δείκνυσι. τερετισ- 
μὸς οὖν ἐστι xal τραγικολογία τὸ χαταβάλλεσϑιαι λέγειν τὰς ψυχὰς Ex 
τῶν οὐρανῶν xoi διαβαίνειν τοῦ πυρὸς τὰς πηγὰς xai τὰ ὕδατα τὰ ὑπὲρ 

τὰ νῶτα τοῦ στερεώματος, εἰς τὸν χαϑ' ἡμᾶς φερομένας χόσμον. ἐπεὶ 
μηδὲ 6 ᾿Αδὰμ ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐξεβλήϑ'η, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ χατὰ ἀνατολὰς 

ἐν ᾿Ειδὲμ, πεφυτευμένου παραδείσου. οὐ γὰρ πρὸ τῆς ἐν᾿σωματώσεως τὸ 
παράπτωμα, χαϑάπερ ἐδείξαμεν ἱχανῶς, οὐδ᾽ αὖ τὸ σῶμα παγὶς τοῦτο, 

ἀλλὰ μετὰ τὴν εἰς τὸ σῶμα σύμφυσιν τῆς ψυχῆς γίγνεται τὸ παράπτωμα, 
ὅτι τὸ συναμφότερον 6 ἄνϑρωπος χαὶ ἣ &x τοῦ παραδείσου χατάπτωσις 

ἐνθάδε. ὃ δὲ ὅλως οὐ προσέσχεν ἐπιμελέστερον, Αγλαοφῶν, τῷ λόγῳ, 
ἀλλὰ διετείνατο περὶ πραγμάτων διανόησιν οὐκ ἐχόντων ἀχίνδυνον, ἐπιχει- 
ρῇσας χατὰ τὰς δόξας ἐξηγήσασθαι τῶν φαύλων τὸν ψαλμόν, περὶ ὧν 
λέγειν πλείω παρήσομεν. : 

48. Βούλομαι γάρ, ἐπειδὴ ἅπαξ εἰς τὸ διευϑῦναι τὴν μοχϑηρίαν αὖ- 
τῶν ἥκαμεν, ἀπογυμνῶσαι xxi ταύτης αὐτοῖς τῆς προφητείας τὴν πρόφα- 
σιν᾽ »ἐδοχίμασας ἡμᾶς 6 ϑεός᾽ ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύ- 

24 Psal. 65, 10 

WIS 

^1 λέγω M — S 1} xai οἶδα — χωρὶς σώματος] τι. bald darauf 5 3 μεγάλας 

- M | vor δὶς + und 8 5 οἶδα + er sagt S | τὸν τοιοῦτον «: ὃ 5f ἰδίως 

— πεφηνέναι] die erste Offenbarung S 6 ovoavóv < U 4 xal <S | πάλιν 

ἐπιφερόμενον <S Vf ἄνϑρωπον ---τοῦ σώματος - S 8. (ἁρπαγέντα * nach 8 

| αὖϑις ἑτέραν M — 8f αὖϑις — vóv παράδεισον — S 9 δείχνυσι <S 9f ce- 

ρατισμὸς M. 10 xai τραγιχολογία — S | τραγιχαιολογία M. 10f ix τῶν 

οὐρανῶν] aus dem dritten Himmel S 11f τὰ ὑπὲρ — στερεώματος] die oberen S 

13f xarà — nepvrevusvov — S 15 ἐδιδάξαμεν M | ἱχανῶς <S | αὖ] αὐτὸ M 

<S 106 συμφυεῖν M | γίνεται MU 1 ὅτι τὸ --- ἐνθάδε <S 17 τὸ] 

τοῦτο U 18—21 ὁ ὁὲ ὕλως --- παρήσομεν] dieses nun lassend, o Aglaophon S 

19 axivóvvov < U 191 ἐπιχείρησιν U 22 γάρ — 8 92f ἐπειδὴ --- πρό- 

φασιν] euren Irrtum, welchen ihr habt über dies Psalmwort, durch das Verständnis 

überführenS 23 ἥκομεν U | xai ταύτης] κατ᾽ αὐτῆς M 24 vor ἐπύρωσας + καὶ U 

0316 

gU. 

D645 

48,1 
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ptov«. δοχιμασϑέντες διαρχῶς oi μάρτυρες ἐν ταῖς χατὰ τοὺς πειρασ- 9 

μοὺς τῶν βασάνων προσβολαῖς (τὰ πολλὰ γὰρ εἰς τὴν χαϑ' ἡμᾶς αἱ 
προφητεῖαι πίστιν πληροῦνται) xai εὐχλεῶς x«i ἐρρωμενέστατα διαϑ'"λή- 
σαντες εὐχαριστοῦσι, τό »ἐδοχίμασας ἡμᾶς« λέγοντες τῷ ϑεῷ, ὡς ἵνα τὴν 
δόξαν παρ᾽ αὐτῷ χτήσωνται μείζονα, διὰ πολλῶν αὐτοὺς ἤλεγξε πόνων, 
τὸν ἀληθῶς ᾿Ολυμπιακὸν ἀγῶνα νικῆσαι προϑείς. nal ἐπισχέψασϑε ὡς 8 
τούτοις συνῳδὰ σαφῶς τοῖς λόγοις περὶ μαρτύρων xai 6 Σολομῶν ἄνα- 
φϑέγγεται (οὐ γὰρ ἀμάρτυρος ὃ λόγος χαὶ ἄλλων γραφῶν) ὅτι »ὃ ϑεὸς 

ἐπείρασεν αὐτοὺς xal ηὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ ὡς χρυσίον ἐν χωνευ- 
τηρίῳ ἐδοχίμασεν αὐτοὺς xai ὡς ὁλοχάρπωμα εὐωδίας προσεδέξατο αὐτοὺς 
«al ἐν χαιρῷ ἐπισχοπῆς αὐτῶν (ζἀναλάμψουσιν)«" πρόσϑεν εἰπῶν »χαὶ γὰρ 4 
ἐὰν ἐν ὄψει ἀνθρώπων χολασϑῶσιν, 7 ἐλπὶς αὐτῶν ἀϑανασίας πλήρης 
Kal ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηϑήσονταικς. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ ὅ 
Qxy Ψαλμῷ τό »εἰ μὴ ὅτι χύριος ἦν ἐν ἡμῖν, ἐν τῷ ἐπαναστῆναι ἀνϑρώ- 
ποὺς Ep ἡμᾶς, ἄρα ζῶντας ἂν χατέπιον ἡμᾶς" ἄρα τὸ ὕδωρ χατεπόντισεν 

ἡμᾶς" χείμαρρον | διῆλθεν ἣ ψυχὴ ἡμῶν, ἄρα διῆλϑεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ D646 
ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον. εὐλογητὸς χύριος, ὃς 00% ἔδωχεν ἡμᾶς εἰς ϑ'ῆραν 

τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν. 7) ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουϑίον ἐρρύσϑη Ex τῆς παγίδος ΡΣ 

τῶν ϑηρευόντων. ἡἣ παγὶς συνετρίβη, Kai | ἡμεῖς ἐρρύσϑημενε, ot nap-| Ó318 P574. 

τυρές εἰσιν οἱ ψάλλοντες. δύο δὲ τῶν χαλλινίχων οἱ χοροὶ μαρτύρων, 6 
εἷς μὲν τῆς διαϑύρκης τῆς χαινῆς, ϑάτερος δὲ τῆς παλαιᾶς, ἀντίφϑογγον 
ὕμνον συμφώνως τῷ ὑπερμάχῳ ϑεῷ xxi βασιλεῖ τῶν ὅλων ἀναπέμποντες᾽" 

4—11 Weish. Sal. 8, 5—7 — 11—13 Weish. Sal. 3, 4f — 14—19 Psal. 

as, Zi 

Ὁ Ὁ 

1 δοχιμασϑέντες + denn S lf ἐν ταῖς κατὰ --- προσβολαῖς] u. durch viele 

Qualen hindurchgegangen ὃ 9f τὰ πολλὰ — διαϑλήσαντες — S | εἰς tijv —ni- 

στι»] ἐστι xa9' ἡμᾶς ἐν προφητείαις" πίστει γὰρ M 3 εὐχλεῶς] εὐσεβῶς U 

4 τῷ Yen] o Gott S | ὡς] ö U 5 παρ᾽ αὐτῷ «S 6 προσϑεὶς M | xai 

ἐπισχέψασϑε)] siehe aber nun S. | ἐπισχήψασθαι M. | wc + dir S, lies ὥς {τοι * 

4 σαφῶς «Ξ S | περὶ μαρτυριῶν M — S8 | Σαλομῶν M 8 οὐ γὰρ — yoaypav 

- 8 9 εὗρεν U | χρυσὸν U 11 xai ἐν χαιρῷ --- αὐτῶν <S | πρόσϑεν 

εἰπών] und bald darauf S 11 xai γὰρ ---πλήρης — S 13 μεγάλα εὐεργετη- 

ϑήσονται] werden sie sehr selig gemacht werden S 14 oxy <S | τό + εἰρη- 

u£vov U wiederS 14} ἀνθρώπους] Feinde S 15f ἄρα To — κατεπόντισεν ἡ μᾶς 

U 16—19 χείμαρρον — av ϑηρευόντων < ὃ 19 vor ἡ παγὶς + und 

bald darauf S 19 οἱ μάρτυρες — ψάλλοντες — 8 22 ὑπερμάχῳ u. καὶ Bac. 
τῶν 0Àov — S 
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»ἐδοχίμασας ἡμᾶς 6 ϑεός, ἐπύρωσας ἡμᾶς ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, 

εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα, ἔϑου ϑλίψεις ἐπὶ τὸν νῶτον Tuve, τὸ 
δικαστήριον τῶν ἐθνῶν N τοὺς πειρασμούς, καϑ' οὃἣς ἐχϑ'λιβέντες xoi 
πυρωϑέντες ἰσχυρῶς ἐδοχιμάσϑησαν᾽ »δοχίμασόν pe« γάρ φησι »χύριε, xal 

πείρασόν με, πύρωσον τοὺς νεφρούς μου χαὶ τὴν χαρδίαν μους. λεγέτω 
δὴ xal 6 ᾿Αβραὰμ ἐπὶ τῷ μονογενεῖ. πυρωϑεὶς τὰ σπλάγχνα προτιμήσας 
τε (τοῦ παιδὸς τὸ τοῦ ϑεοῦ μᾶλλον πρόσταγμα, μετὰ τὸ ἀχοῦσαι » Αβραάμ, 

φεῖσαι τοῦ παιδός cou« ἀπορρίψας τὸ ξίφος »ἐδοχίμασας ἡμᾶς ὁ ϑεός, 
ἐπύρωσας ἡμᾶς ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριονκ. λεγέτω χαὶ 6 lop μετὰ τὸ 
ἀπορρεῦσαι τὴν σαπρίαν χαὶ ὀνειδισϑ'ῆναί τε ὑπὸ τῶν φίλων xal ἀλγῆσαι 

τὸ σῶμα, διὰ λαίλαπος ἀχούσας λαλοῦντος αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ »ἡ οἴει με 

ἄλλως cot χεχρηματικέναι Y) ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος. ἔϑου ϑλίψεις ἐναν- 
τίον ἡμῶν, χύριε, ἵνα ἡμᾶς ὡς χρυσίον ἐν χωνευτηρίῳ δοκιμάσῃς«. λεγέ- 
τωσᾶν χαὶ oi τρεῖς ἐν τῇ χαμίνῳ παῖδες, δροσιζόμενοι ἵνα [νὴ χαταφλεχ- 

5 ϑῶσιν ὑπὸ τοῦ πυρός᾽ »ἐδοχίμασας ἡμᾶς 6 ϑεός, ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς 
πυροῦται τὸ ἀργύριον. διήλθομεν διὰ πυρὸς χαὶ ὕδατος, χαὶ ἐξήγαγες 
ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήνκ«. δὸς εἰπεῖν χἀμοὶ τῷ Μεϑοδίῳ, ὁ ϑεὸς ὁ παντο- 
χράτωρ, ὃ μέγας, ὃ αἰώνιος, 6 πατὴρ τοῦ Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου δια- 
βάντι τὸ πῦρ ἀναλγητὶ xai τῶν ὑδάτων | εἰς τὴν χαυστικὴν μεταβληϑέν- 

1f Psal. 65, 10 — 4 Psal. 25, 2 — 7 vgl. Gen. 22, 12 — 11 Hiob 40,3 --- 

14 vgl. Dan. 3, 50 

Us 

1—4 ἐπύρωσας ἡμᾶς — ἐδοκιμάσθησαν] usw. S 9f ἔϑου ϑλίψεις — νῶτον 

ἡμῶν — M 9 ἐχϑλίβοντες M | πειρασμούς + (λέγοντες ἢ 4f do- 

χίμασον — πείρασόν us <S 4 yéo — M | ydo φησι] und wieder David ὃ 

6 ὁ--ῦ 4 (τοῦ παιδὸς» * nach S | τὸ τοῦ — πρόσταγμα] Gott S 

(f μετὰ τὸ ἀκοῦσαι --- παιδός σου] — S. S ἀπορρίψας τὸ ξίφος] u. weg- 

geworfen S 9 ἐπύρωσας — apytgiov <S | ó«U 10 ἀπορρεῖσαι 

— σαπρίαν xol] Untergang des Reichtums u. dem Tod der Kinder S |  «mo- 

οεῦσαι M ἀπορεύσαι U 118 διὰ λαίλαπος — δίκαιος] u. der Erscheinung Gottes S 

11 αὐτοῦ M | 7; —U 19 φανῆς U 19 ἔϑου ϑλίψεις — δοκιμάσῃς]) du hast 

mich geprüft Gott S 13 zovoóv U 14f δοοσιζόμενοι — Tod πυρός — S 

15 9sóc + u. hernach S 16 διήλθομεν --- xal ὕδατος — ὃ 17 δὸς] ὡς U | 

εἰπεῖν — S | κἀμοὶ τῷ Me906(o] denen, die dich lieben mit reinem Glauben S 

17f 0 navroxoétoo — αἰώνιος < ὃ 18 ὁ μέγας <U | τοῦ Χριστοῦ] unseres 

Herrn u. Gottes Jesu Christi S | ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου — ὃ 19 τὸ πῦρ ἀναλγητὶ] 

dies sinnliche Feuer S 19—8. 476, 2 xal τῶν — ἐξήγαγές us — 8 19 ὑδά- 

tov] ῥημάτων M 

αι 

τῷ 

10 

11 

D 647 
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των φύσιν, ὑπεξαλύξαντι τὰς ὁρμάς" »διῆλϑον διὰ πυρὸς xxi ὕδατος, xal 

ἐξήγαγές με εἰς ἀνάψυξινε. σὴ γὰρ αὕτη τοῖς ἀγαπῶσί σε 7 ἐπαγγελία 
»&ày διαβαίνῃς δι᾿ ὕδατος, μετὰ σοῦ εἰμι xa ποταμοὶ οὐ συγχλύσουσί σε᾿ 

χἂν διαβαίνῃς διὰ πυρός, οὐ μὴ χαταχαυϑῆῇς" φλὸξ οὐ χαταχαύσει GE«. 
ἀλλὰ γὰρ περὶ τῆς χατὰ τὸν ψαλμὸν ἐξηγήσεως ἅλις ἔχει ταῦτα. 

49. Ἔτι δὲ Exeivo διασχεπτέον, ἐν ᾧ πολυμόρφοις ἐμφανταζόμενοι 
A 

5 , 

ἀπάταις χαϑευδόντων τρόπον ἀποφαίνονται τὸν ἀπόστολον elpmxévat »ἐγὼ 
δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτές x«i βοῶσι, (ὅτι) τῇ πρὸ τῆς ἐντολῆς ζωῇ 

(τὴν) ἐν τῷ πρωτοπλάστῳ (Ev παραδείσῳ) διαγωγὴν | πρὸ σώματος ἔφη, 
ὡς τὰ ἐπιφερόμενα συνίστησιν »ἐγὼ δὲ σάρχινός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ 
τὴν ἁμαρτίαν«" ὅτι μὴ ἄλλως ὁ ἄνθρωπος ἄρχεσϑαι ἠδύνατο xal χυρι- 
e0ect at ὑπὸ τοῦ χαχοῦ, πραϑεὶς αὐτῷ διὰ τὴν παράβασιν, εἰ μὴ σάρκινος 
ἦν γεγονώς. ἄληπτος γὰρ χαϑ' ἑαυτὴν ἡ ψυχῆ, φησί, τῇ ἁμαρτίᾳ. διὸ 
δριμέως ἐπήγαγεν τό »ἐγὼ δὲ σάρχινός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁἅμαρ- 

τίαν«" πρόσϑεν εἰπὼν τό »ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ«. ϑαῦμα 

μὲν οὖν τοῖς πολλοῖς ταῦτα λεγόντων αὐτῶν τότε ὑπεδύετο xal χατά- 
πλῆξις, νῦν δὲ προχυψάσης εἰς τὸ φανερώτατον ἤδη τῆς ἀληϑείας οὐ μό- 
γον μαχρῷ πλανώμενοι χαταφαίνονται, ἀλλὰ xal μέχρι τῆς ἄκρας ἀναβαί- 
γοντες βλασφημίας" δόντες γὰρ ἀσωμάτως τὰς ψυχὰς πρὸ τῆς ἐντολῆς 

βεβιωχέναι ἀλήπτους τε εἶναι χαϑ' ἑαυτὰς Er παντὸς τῇ ἁμαρτίᾳ διανοη- 
ϑέντες πάλιν ἀνέτρεψαν τὸν λόγον, ἑαυτοὺς δὲ πολὺ μᾶλλον: τὰ γὰρ δὴ 

, a 

σώματα χατασχευάζουσιν αὐταῖς ὕστερον ἐπὶ τιμωρίᾳ (δοθῆναι), διὰ τὸ 

1f Psal. 65, 12 — 3f Jes. 43, 2 — 7 Róm. 7, 9 — 10 Róm. 7, 14 

1 ὑπεξαλύσαντα U 2 μὲ] ἡμᾶς M ἃᾷ διαβαίνεις U | ὕδατος] Feuer S | 

συγχλείσουσι U 4 xàv diaßalıns — κατακαύσει σε — S | κἂν] zei M | zav- 

9; Μ 5 ἅλις ἔχει <M | ἅλις ἔχει ταῦτα] bis hierher S 6 ἔτι δὲ éxeivo 

Bonwetsch nach S] εἰς ἐχεῖνο de M εἰς δὲ ἐκεῖνο U | πολυμόρφως Ὁ — 8 

8 βοῶσι «S | (Qv) * Sfc ... ζωῇ (tiv) * naeh S: mit dem Leben vor dem 

Gesetz hat er ... genannt] τὴν . . . ἡμῶν MU 9 (ἐν παραδείσῳ * nach S; 

vgl. S. 486, 21 | διαγωγὴν — S 10 σαρκῖνος MU 11 xai — M 11f zai 

κυριξύεσθαι < 8 14 δριμέως] schnell S | τό--Μ | δὲ «-:,ὕ | εἰμι] war S 

15 δὲ &yo U 16 οὖν < U ταῦτα λεγόντων αὐτῶν] dies Wort S | αὐτῶν 

<M | ünedvero <M 161 xai χατάπληξις - 8 17 φανερώτερον M | 

ἤδη — S  11—19 οὐ μόνον — βλασφημίας) hat sich uns der große Irrtum u. die 

völlige Blasphemie gezeigt S 19 ἐντολῆς] Übertretung S 91 ἀνατρέψαι M 

22 {δοϑῆναι) Bonwetsch nach S 99f διὰ τὸ — ἡμαρτηκέναι] der Sünde S 
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πρὸ σώματος αὐτὰς ἡμαρτηχέναι. mal δὴ x«l λοιδορήσεις τε ἐπῆλϑον 
αὐτοῖς, δεσμοῖς ἀπειχάζουσι nal πέδαις τὸ σῶμα, ἄλλα τε ἀνόητα εἰπεῖν x. 

γῦν de ὅπερ εἴρηται, | πᾶν τοὐναντίον ἔχει. χρὴ γὰρ πρὸ τῆς ἁμαρτίας 9 D648 

τὴν ψυχὴν ὑπάρχειν μετὰ σώματος ἐπεὶ εἰ ἄληπτος ἣ ψυχὴ χαϑ' ἑαυτὴν 
5 τῇ ἁμαρτίᾳ, οὐκ ἂν ἥμαρτεν ὅλως πρὸ τοῦ σώματος. εἰ δὲ ἥμαρτεν, 6 

οὐχέτι ἄληπτος xoa ἑαυτὴν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ καὶ εὐάλωτος μᾶλλον xal 
εὔληπτος. διὸ xai πάλιν, κἂν μὴ λάβῃ τὸ σῶμα τοῦτο, ἁμαρτήσεται, 
ὥσπερ δὴ xxl πρὸ τοῦ λαβεῖν αὐτὸ ἥμαρτεν. διὰ τί δὲ ὅλως xal σῶμα 7 

ἐλάμβανεν ὕστερον μετὰ τὸ ὑἡμιαρτηχέναι; ἢ τίς αὐτῇ χρεία σώματος ἦν; 
10 εἰ μὲν οὖν ἵνα βασανίζηται καὶ ἀλγῇ, πῶς μᾶλλον ἐντρυφᾷ xal ἀχολα- 

σταίνει μετὰ τοῦ σώματος; πῶς δὲ χαὶ τὸ αὐτεξούσιον εἶναι ἐν τούτῳ 8 

φαίνεται ἔχειν τῷ χόσμῳ; Ep ἡμῖν γὰρ τὸ πιστεῦσαι χεῖται χαὶ τὸ μὴ 

πιστεῦσαι ἐνθάδε, Ep ἡμῖν τὸ χατορϑώσασϑαι xai ἁμαρτῆσαι, ἐφ᾽ ἡμῖν 
τὸ ἀγαϑοποιῆσαι χαὶ κακοποιῆσαι. ἀλλὰ xal Y) χρίσις πῶς δὴ ἐπιφέρε- 9 

15 σϑαι ὡς μέλλουσα προσδοχᾶσϑαι ἔτι δύναται, xa ἣν ὃ ϑεὸς ἑχάστῳ χατὰ 
τὰ ἔργα «ol κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἀποδίδωσι, χαὶ οὐχ ὡς ἤδη παροῦσα 
γομισϑήσεται, εἴ γε τὸ γεννηθῆναι μὲν καὶ εἰς σῶμα ἐλϑεῖν τὴν | ψυχὴν P576 
χριϑῆναι ἔστιν ἤδη xal ἀνταπολαβεῖν, τὸ δὲ ἀποθανεῖν xal χωρισθῆναι 
τοῦ σώματος ἐλευϑερωϑ'ιῆναί τε χαὶ εἰς ἀνάψυξιν ἐλϑεῖν, διὰ τὸ πρὸ σώ- 

20 μᾶτος αὐτὴν ἁμαρτήσασαν ὡς εἰς κατάχρισιν nal καταδίχην εἰς τὸ σῶμα 
ἐμβιβάζεσϑιαι nad" ὑμᾶς; ἀπέδειξε δὲ διαρχῶς Ex περιουσίας 6 λόγος 10 
ἀγένδεχτον εἶναι νομίζεσϑιαι τὸ σῶμα βασανιστήριον x«i πέδας τῆς ψυχῆς. 

M. 0 S 

lf xai δὴ --- εἰπεῖν — S 1 τὲ] v0 M 2x etwa (ἐπιχειροῦσι * 3 ὕπερ 

εἰρηταῖι --- ἔχει] haben sie wieder ein ihnen widersprechendes Wort S ὕπερ] 

ὥσπερ * 4 ἄληπτος + οὖσα U 6 οὐχεέτι] οὐκ ἦν U 6f xai εὐάλωτος 

— εὔληπτος]) durchaus schuldig S 8 δὴ] γε U | ὕλως xai — S | vor σῶμα 

x τὸ 10 ἀλγεῖ M | πῶς — M 101 ἀχολασταίνει aus ἀχολαστάνει von 

1. Hd. Ὁ ilf τοῦ τ | εἶναι sus 12 ἔχειν <S | τῷ xóouo] im 

Menschen S 12f τὸ πιστεῦσαι --- ἐνθάδε, ἐφ᾽ ἡμῖν] < S 18 ἐνθάδε] ἔνϑα δὲ 

u. + ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ πιστεῦσαι χεῖται χαὶ τὸ μὴ πιστεῦσαι U | χατορϑώσασϑαι u. 

ἁμαρτῆσαι umgestellt S | ἁμαρτῆσαι Mendelssohn] ἁμαρτήσασϑαι M ἁμαρ- 

τήσεσϑαι U | ἐφ᾽ ἡμῖν 2] und S 14 ἀγαϑὸν ποιῆσαι M | ἀγαϑοποιεῖν 

xai zaxonoıew U | ἀλλὰ - S 14 ἐπιφέρεσϑαι ὡς μέλλουσα«--ὃ 15 χαϑ᾽ 

ἣν --- ἀποδίδωσι] dem Bösen u. Guten S 16 οὐχ ὡς] wenn S 17 vo- 

μισϑήσεται < S | γεννηϑῆναι μὲν xoi — S 18 ἤδη xai ἀνταπολαβεῖν « S | 

xai χωρισϑῆναι — S 19 τε xal ---ἐλϑεῖν — S 20 xal χαταδίχην — S 21% 

περιουσίας < ὃ 22 ἀνέγδεχτον ... νομίζεσθαι) daß... nicht S | βασανιστή- 

ριον xoi «Ξ S 



478 Epiphanius 

50. Ἤρχει μὲν οὖν ἀπὸ τῆς γραφῆς αὐτῆς ἀποδείξαντα {χαὶδ πρὸ 50,1 
τῆς παραβάσεως τὸν πρωτόπλαστον Ex ψυχῆς xal σώματος ὄντα χατα- 

παύειν τὸν περὶ τούτων ἐνταῦϑα λόγον. χἀγὼ δὲ νῦν ἐπὶ χεφαλαίων 

αὐτὰ διεξέρχομαι, « ὅσον τὰς ἀφορμὰς τῶν ἐπιχειρημάτων αὐτῶν εὐϑῦναι | 0322 

5 διαμιλλώμενος, ἵνα μὴ τὴν συμμετρίαν ἐχβαίνω | τῶν λόγων. πάρεστι 9 D649 

γὰρ ἤδη σχοπεῖν ὑμᾶς, ὦ δικασταί, ὅτι τό »ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου 

ποτές λεγόμενον ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους, οὐ δύναται πίπτειν εἰς τὴν πρὸ 
σώματος xxr αὐτοὺς διαγωγὴν τῆς Ψυχῆς, en, τὰ ἐπιφερόμενα τού- 
τοις μιηνύει᾽ χἂν ὁ γενναῖος οὗτος ἰατρὸς τῶν ῥητῶν τὰ ἑξῆς ὑφελόμενος 

10 πρὸς τὸ δοχοῦν αὐτῷ τὸν νοῦν ἐβιάσατο μεταπλάσαι τοῦ ἀποστόλου, ἀνία- 

τόν τι παϑὼν λίαν xai παιδικόν. ἀντὶ γὰρ τοῦ πρὸς τὰς οἰχείας συμφύ- 
σεις χαὶ ἁρμογὰς τὰ μέλη τηρεῖν τῶν σωμάτων, ἵνα τὸ πᾶν ἄρτιον ἢ χατὰ 
φύσι) σχῆμα τοῦ σώματος, ἠκρωτηρίασε παρελθὼν τὸν εἱρμὸν τῆς γραφῆς, 
χαϑάπερ Σχύϑης ἐχϑροῦ τινος ἀφειδῶς πρὸς ἀναίρεσιν χατατέμνων τὰ 

15 μέλη. eiev' πῶς οὖν 6 ἀπόστολος, λέξουσι, ταῦτα ἀπεφήνατο, εἰ σὺ μὴ 4 
οὕτως αὐτὰ ἀπέδειξας ἔχειν; ὅτι νόμον, εἴποιμ᾽ ἂν, ϑέμενος εἶναι τὴν ἐντο- 
λήν (δεδόσϑιω γὰρ πρῶτον χατὰ τὴν ὑμετέραν ὑπόϑεσιν τὴν ἐντολὴν αὐτὸν 
νόμον εἰρηκέναι). 00 παρὰ τοῦτο χαὶ ἀσωμάτως πρὸ τῆς ἐντολῆς τοὺς 
πρωτοπλάστους ὑπέϑετο βεβιωχέναι, ἀλλὰ χωρὶς ἁμαρτίας. xal γὰρ ὀλίγος 5 

20 6 ἀπὸ τῆς χτίσεως αὐτῶν ἄχρι τῆς ἐντολῆς χρόνος, ἐν ᾧ διέζησαν χωρὶς 

ἁμαρτίας, οὐκ ἐκτὸς σώματος, ἀλλὰ μετὰ σώματος. εὐθέως γοῦν μετὰ 
τὴν ἐντολὴν ἐξεβλήϑησαν βραχύτατον ἐννεάσαντες ἐν τῷ παραδείσῳ χρό- 
γον. ἐὰν δέ τις λαβόμενος τῆς ῥήσεως τῆς. »ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν σαρκί, τὸ 
Tad xa τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμους λεγούσης »ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς 

= 

er) 

6 Röm. 7, 9 — 23 Róm. 7, 5 

M U (bis Z.21; das Stück σώματος ἀλλὰ — S. 480, 9 ἡδονὰς ὁρμὴν durch Blatt- 
ausfall verloren) S 

1 ἤρχει — ἀποδείξαντα) da vorliegt aus der Schrift das Wort S | (xai) * nach S 

9 ἐχ ψυχῆς — ὄντα] im Fleisch die Seele war S 9 zavánavow Μ 8 δὲ * nach S] 

uiv MU 4 διεξερχόμενος M | 900v] ὃν M | * etwa (μόνον) * 5 διαμιλλώμενος 

— τῶν Aoyav<S 7 ἐν τῇ πρὸς Pouaiov; — S 8. κατ᾽ αὐτοὺς — S | τούτοις 

«S 9 x&v - εἰ Μ IL τῶν ῥητῶν ---τοῦ ἀποστόλου] die Worte umkehrt 

zu dem ihm Scheinenden S 9 ἀφελόμενος U 10—12 ἀνίατόν τι — tà μέλη 
- 
2 

<S 108 ἀνίατρον Pet. ἀνόητον Óh. 19f χατὰ φύσιν ἡ U 18 ἠκροτη- 

οίασε U 1587 εἰ σὺ --- ἀπέδειξας &yew — S 15 εἰ ἢ M 16 εἰποιμ᾽ ἂν — ὃ 

101 τὴν ἐντολήν] jenes Gebot ὃ 18 ἀσώματος M | τῆς — M 18 τὸν πρω- 

τόπλαστον M sie S 19 ὀλίγος] ὁ λόγος M 90 διέζησαν * nach S] διέζησε MU 

28 zusv] ich war S 94 τῶν ἁμαρτιῶν — ὃ 
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μέλεσιν ἡμῶνε, διαβάλλειν αὐτὸν τὴν σάρχα νομίζῃ nal παραιτεῖσθαι 
παραφέρῃ τε ὅσα τοιαῦτα ἄλλα εἴρηται, οἷον (x6) »ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου 
πληρωϑῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμας, 

ἢ τό »oi γὰρ χατὰ σάρχα ὄντες τὰ τῆς σαρχὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ χατὰ 
πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρχὸς ϑάνατος, τὸ δὲ 

οι 

φρόνημα τοῦ | πνεύματος ζωὴ xal εἰρήνη, διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς D650 
ἔχϑρα εἰς ϑεόν᾽ τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται" οὐδὲ γὰρ δύνα- 

ται (ol δὲ ἐν σαρχὶ ὄντες ϑεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται). ὑμεῖς δὲ οὐχ ἐστὲ 
ἐν σαρχί, ἀλλὰ ἐν πνεύματις, λεχτέον αὐτῷ πότερον οὖν ἤδη ἀναλύσας 
6 ἀπόστολος ἦν Ex τοῦ βίου «x«i οἷς ταῦτα ἐπέστελλεν, εἰ μὴ τὴν χατὰ 
σάρχα νῦν παρῃτεῖτο πολιτείαν, ἀλλὰ τὴν σάρκα, ἣ ἔτι ἐν σαρχὶ ἦν: 
ἀλλὰ ἐν capxi μνὴ ὄντα αὐτὸν ἐπεσταλχέναι ταῦτα, οὐ λεχτέον. φανερὸν 
γὰρ ὅτι ἦν ἐν σαρχὶ χαὶ αὐτὸς καὶ οἷς ταῦτα ἐπέστελλεν. πῶς οὖν »ὅτε 
γὰρ ἦμεν ἐν σαρχί, τὰ παϑῆματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηρ- 
γεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμιῶνς ὡς οὖκ ὧν οὔτε αὐτὸς ἔτι ἐν σαρχὶ οὔτε οἷς 
ταῦτα ἐπέστελλεν, λέγει; οὐχοῦν περὶ τῆς χατὰ ἀχρασίαν πολιτείας διαλέ- 

γεται xai οὐ περὶ τῆς σαρχὸς | αὐτῆς. ἔϑος γὰρ αὐτῷ σαρχιχὸν τὸν oD- 

τως ζῶντα ἄνθρωπον λέγειν, χαϑάπερ nal ψυχικὸν ἄνϑρωπον τὸν ἀπηλγης- 
χότα πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ἀτενίσαι χαὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ μυστηρίου. 
ἐπεὶ λεγέτωσαν μηδὲ τὴν Ψυχὴν δύνασθαι σῴζεσθαι τὸ σύνολον" γέγρατ- 
vat γάρ »ψυχιχὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ϑεοῦ᾽ 
“μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν᾽ ὁ δὲ πνευματικὸς πάντα ἀναχρίνειςκ. ὥσπερ (οὖν) 
ἐχεῖ buyınög εἰσάγεταί vig xal πνευμχτιχὸς ἄνθρωπος, χαὶ 6 μὲν πνευ- 
ματιχὸς τῶν σῳζομένων, 6 δὲ ψυχικὸς τῶν ἀπολλυμένων, xal οὐ παρὰ 
τοῦτο δὴ ψυχὴ μὲν ἀπόλλυται, (TA) ἄλλα δὲ παρὰ τὴν ψυχὴν σῴζεται, 
οὕτω δὴ xai ἐνθάδε σαρχιχοὺς χαὶ ἐν σαρξὶν ὑπάρχοντας ἀπόλλυσϑαι 
éyov xal μὴ δύνασϑιαι ἀρέσαι ϑεῷ, οὐ τὴν σάρχα ἀλλὰ τὴν χατὰ σάρχα 

πολιτείαν ἀναιρεῖσθαι ἀγωνίζεται. ὑποβὰς δὲ xol εἰπών »ot δὲ ἐν σαρχὶ 

9f Röm. 8, 4 — 4—9 Röm. 8, 5—9 --- 13 Róm. 7, 5 --- 91 I Kor. 2, 14} — 

98 Róm. 8, 8 | 

ga 

1 ἡμῶν] memenS | νομίζει M. | xai παραιτεῖσθαι«-Ξ S 2 παραφέρῃ —8S | 

oiov — S | (τό) ὃ 4 ἢ τό] oder wieder S | và] die Lust ὃ 8 (ot δὲ ἐν σαρχὶ 

ὄντες ϑεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανταιδ *, unentbehrlich wegen der Bezugnahme in Z. 27 

| ἐσταὶ M 9 λεχτέον αὐτῷ) sagen wir ihnen aber S 10 ταῦτα — S | εἰ 

μὴ] vielmehr S 11 νῦν <S |. ἔτι Bonwetsch] ór. M weeS |. 12—8. 480, 9 ἐν 

σαρχὶ μὴ --- ὁρμὴν zal οὐχὶ -Ξ S 16 ἐπέστελλεν "| ἐπιστέλλων M ἐπιστέλλει 

Bonwetsch 22 (ovv) * 24 x etwa {χοίνεται) * 25 (cà) * 
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480 Epiphanius 

ὄντες ϑεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. εὐϑέως ἐπιφέρει »ὑμεῖς δὲ oüx ἐστὲ ἐν 
σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα Χριστοῦ οἴχεϊῖ ἐν ὑμῖνς xol pev 14 

ὀλίγον »ὅτι δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν | Ex νεχρῶν olxet ἐν D651 
ὑμῖν, ὃ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεχρῶν ζωοποιῆσει χαὶ τὰ ϑνητὰ σώματα 

5 ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. ἄρα οὖν, ἀδελφοί, 
ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρχὶ τοῦ χατὰ σάρχα ζῆν. εἰ γὰρ χατὰ σάρχα 
ζῆτε, μέλλετε ἀποϑνήσχειν᾽ εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος 

ϑανατοῦτε, ζήσεσθϑες. προσεχτέον γὰρ ὡς τὴν τοῦ σώματος πρὸς τὰς 
ἡδονὰς ὁρμὴν | xai οὐχὶ τὸ σῶμα ϑανατοῦσθϑαι διεβεβαιώσατο. 2577 

10 51. 'Eàv δὲ πάλιν ἀνθυποφέρωσι λέγοντες" πῶς δὴ οὖν »τὸ φρόνημα 51,1 
τῆς σαρχός« εἶναι εἴρηται »ἔχϑρα εἰς ϑεόν;: τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ 
ὑποτάσσεται" οὐδὲ γὰρ δύναταικ, λεχτέον ὡς ἄρα Aal ἐνθάδε διαπίπτου- 
σιν. οὗ γὰρ τὴν σάρχα αὐτὴν, ἀλλὰ τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς ὑποτάσσεσ- 

Vot μὴ δύνασθαι τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ ὑπέϑετο, ἕτερον παρὰ τὴν σάρχα 

15 ὑπάρχον. χαϑάπερ εἰ ἔλεγεν" ὃ ῥύπος τοῦ μὴ χαλῶς ἀργύρου χαϑα- ὃ 

ρισϑέντος εἰς τὸ γενέσϑαι σχεῦος ἐπιτήδειον οὖχ ὑποτάσσεται τῷ Om- 
μιουργῷ. οὐδὲ γὰρ δύναται" ἐχβληϑῆναι γὰρ αὐτὸν πρότερον xal ἐχταχῆναι 
δεῖ, xai ob παρὰ τοῦτο τὸν ἄργυρον ἀπεφαίνετο μὴ δύνασϑαι εἰς σχεῦος 4 

πονηϑῆναι χρήσιμον, ἀλλὰ τὸ χαλχῶδες τὸ ἐν τῷ ἀργύρῳ xal τὴν ἄλλην 
20 σχληρότητα. οὕτω xai τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς εἰπὼν οὐ τὴν σάρχα ἔφη 5 

μἢ δύνασθαι ὑποτάσσεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τὸ φρόνημα τὸ ἐν τῇ 
σαρχί, οἷον τὸ πρὸς τὰς ἀχρασίας αὐτῆς λέγων ὅρμημα" ὅπερ ἀλλαχοῦ 
ὁτὲ μὲν »παλαιὰν ζύμην« χαχίας xoi πονηρίας ἐχάλεσεν, ἐπισπέρχων αὐτὸ 
τελεζίδως ἀφ᾽ ἡμῶν ἀιστωϑ'ῆναι, ὁτὲ δὲ »νόμον ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ 

25 τοῦ νοὸς χαὶ αἰχμαλωτίζοντα«. ἐπεί, εἰ αὐτὴν τὴν σάρχα ἔλεγε μὴ 6 1 

δύνασθαι ὑποτάσσεσθαι tQ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ, πρῶτον οὐδὲ μέμψιν ἀσελγαί- 

ID 

1 Röm.8,9 — 3-8 Róm. 8, 11—13 - 10 Röm. 8, 7. — 55 Nur en 
24 Röm. 7, 23 

M U(von 2.9 xai οὐχὲ an) S 

9 τὸ σῶμα] seine Leber S | ϑανατοῦσϑαι + u. lebendig zw machen S 

| ἐβεβαιώσατο U 12 γὰρ — S | λεχτέον — S | ἄρα xai- S 14 δύνασϑαι 

- S8 | ὑπέϑετο)] sagt er S 16 εἰς τὸ — ἐπιτήδειον — S. | οὐχ ὑποτάσσεται) 

kann nicht untertan sein S 17 πρότερον — S  17f ἐχτακῆναι — μὴ δύνασϑαι 

— 8 18 ἀπεφήνατο U 19 πονηϑῆναι] sein ὃ 191 ἀλλὰ τὸ — σχληρότητα 

Ξε 5 19 τῶ χαλχῶδες τῶ M 98 παλαιὰν] πάλιν M — S | xai πονηρίας 

- 8 98} ἐπισπέρχων — dıotwInvaı — S | αὐτὸ rereliyws *] αὐτὸ τελέως M 

αὐτοτελῶς U 26 ovre U 
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γοντες T) | λῃστεύοντες ἣ τὰ ἄλλα ὅσ᾽ ἄττα διὰ σώματος πράσσοντες Y, 
ποιοῦντες ἔχειν ἐδυνάμεϑια παρὰ δικαίῳ χριτῇ, ἀδυνάτως ἐχούσης | τῆς σαρ- 
χὸς ὑποτάσσεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ. πῶς γὰρ ἂν μεμπτέον ἐδύνατο τὸ 
σῶμα χατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ φύσιν βιοῦν εἶναι; ἀλλὰ οὐδὲ ἄλλως 

εἰς ἁγνείαν N) ἀρετὴν ὑπαχϑῆναι τὸ σῶμα ἐδύνατο, πεφυχὸς μὴ ὑποτάσ- 
σεσθαι τῷ ἀγαθῷ. εἰ γὰρ ἡ φύσις τοιαύτη τῆς σαρχός, μὴ δύνασθαι 
ὑποτάσσεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ, νόμος δὲ ϑεοῦ δικαιοσύνη xai σωφροσύνη, 

ἐχρῆν μηδὲ παρϑενεύεϊιν pte ἐγχρατεύεσθϑαι δύνασϑιαι τὸ σύνολον ὅλως 
ἐχ παντός. εἰ δὲ παρϑενεύουσι χαὶ ἐγχρατεύονται, ἐγχρατεύονται δὲ ὁπότε 

τὸ σῶμα ὑποτάσσουσιν (ἄλλως γὰρ ἐγχρατεύεσθϑαι ἁμαρτίας ἀδύνατον) 
00% ἄρα οὐ δύναται τὸ σῶμα ὑποτάσσεσθαι τῷ τοῦ ϑεοῦ νόμῳ. ἐπεὶ πῶς 

ἂν ὃ ᾿Ιωάννης ὑπέταξεν ἑαυτοῦ τὸ σῶμα εἰς ἁγνείαν; ἣ πῶς Ilerpog εἰς 
ὁσιότητα; | 7) οἱ χαϑεξῆς εἰς δικαιοσύνην; πῶς δὲ xai Παῦλος »μὴ οὖν 
βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ ϑνητῷ ὑμῶνκ« λέγει »σώματι εἰς τὸ ὑπαχού- 
εἰν ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτοῦ μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας 

τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ ϑεῷ ὡσεὶ Ex νεχρῶν ζῶντας 
xai τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ ϑεῷ« χαὶ πάλιν »ὥσπερ γὰρ 
παρεστῆσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀχαϑαρσίᾳ χαὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν 
ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς 
ἁγιασμόν«:; 

52. Οὐχοῦν ἐγίγνωσχεν δύνασθαι διευϑύνεσθαι τὸ σχήνωμα τοῦτο 
xai γεύειν πρὸς τὸ ἀγαϑόν, ἵνα νεχρωϑῶσιν ἐν αὐτῷ τὰ ἁμαρτήματα. 

ἐπεὶ πῶς ἑτέρως δουλωϑῆναι τῇ δικαιοσύνῃ δύναται ἄνθρωπος χαὶ Ep’ 
ἡμῶν, ἐὰν [νὴ πρότερον ὑποτάξας ἑαυτοῦ τὰ μέλη τῆς σαρχὸς εἰς τὸ μὴ 

ὑπαχούειν αὐτὰ τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ τῇ δικαιοσύνῃ, πολιτεύσηται var ἀξίαν 

13—17 Róm. 6, 121 — 17—20 Röm. 6. 19 

Us 

lf ἢ Anorsvovres— n ποιοῦντες < S 1 ὅσα τὰ M ὕσα ἄττα U | πράτ- 

τοντες U 2 ἔχειν ἐδυνάμεϑα) das Fleisch hätte S | παρὰ δικαίῳ κριτῇ — S | 

vor ἀδυνάτως + und S 8--α πῶς γὰρ --τῷ ἀγαϑῷ <S 8 μήτε] μηδὲ M | 

δύνασϑαι <S 9 εἰ δὲ) wie aber S | ἐγχρατεύονται δὲ < S | Eyxoarevovraı 

δὲ ὁπότε] δηλονότι Ὁ 10 vor ὑποτάσσουσιν + nicht S | ἄλλως — ἀδύνατον 

-— S 1! τὸ σῶμα] das Fleisch S 1% αὐτοῦμ 18 öowrntaM 14 ἡμῶν U 

| λέγει] welcher spricht S hinter σώματι U | εἰς τὸ] ἐν τῷ U 1ὅ énazovew U 

| ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτοῦ] ihrer Begierde ὃ — 18 ἁμαρτίας τῇ ἀδικία Μ 17 γὰρ 

<U 18 vor τῇ ἀχαϑαρσίᾳ + der Sünde und S 21 ἐγίνωσχεν Ὁ 21 διευ- 

ϑύνεσϑαι — τοῦτο xal] dieser Leib S 22% ἵνα] wenn S8  νεχρωϑῶσιν]) er ertötet S 

33—8. 481, 1 ἄνϑρωπος καὶ ---τοῦ Χριστοῦ < S 94 αὐτοῦ U 98 πολιτεύ- 
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τοῦ Χριστοῦ; ἐπειδὴ τὸ ἁμαρτῆσαι χαὶ τὸ μὴ ἁμαρτῆσαι διὰ τοῦ σώματος 
γίγνεται, τῆς ψυχῆς Y) πρὸς ἀρετὴν Y, πρὸς χαχίαν ὀργάνῳ χρωμένης 
αὐτῷ. εἰ γὰρ »οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι | οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλα- 

Kol οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε χλέπται οὔτε πλεονέχται οὔτε μέϑυσοι οὔτε 
λοίδοροι οὔτε ἅρπαγες βασιλείαν ϑεοῦ χληρονομῆσαι δύνανταις, πληροῦνται 
δὲ ταῦτα χαὶ χρατύνονται διὰ τοῦ σώματος, δικαιοῦται δὲ οὐδείς, ἐὰν μὴ 
πρῶτον χρατῆσῃ τούτων, χρατεῖ δὲ τούτων ὃ ἐχνεύων πρὸς σωφροσύνην 
xal πίστιν, ὑποτάσσεται ἄρα τὸ σῶμα τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ᾽ ὃ νόμος γὰρ 

VEOD σωφροσύνη. ὥστε ὁ ἀπόστολος o0 τὴν σάρχα μὴ ὑποτάσσεσθαι 
τῷ ἀγαϑῷ ἔφη, ἀλλὰ τὸ φρόνημα τῆς σαρχός, οἷον τὴν Opp αὐτῆς 
[αὐτὴν] τὴν πρὸς τὰς ἀχρασίας ἀναιρῶν, ὥσπερ δὴ xai τῆς ψυχῆς τὴν 
πρὸς τὸ ἄδιχον ἔκχλισιν. ἐχκαϑιαίρεσϑαι γοῦν ἄχρι xal τῆς γαστριμαργι- ὃ Ö 3282 
As ἀχρασίας διαμιλλώμενος, διδάσχων τε τὰς τοιαύτας ὀρέξεις xal ἡδονὰς 

ἐξαπόλλυσϑιαι xol χαταισχύνων τοὺς τὸ τρυφᾶν τοῦτο χαὶ πολυτελεύεσθαι 
ζῆν εἶναι νομίζοντας, οἱ »Veov ἡγοῦνται τὴν χοιλίαν«ε, (φάσχοντες) »φάγω- 
μεν xol πίωμεν αὔριον γὰρ ἀποῦνύήσχομενς, χαϑάπερ ἀδηφάγα ϑρέμματα 

χάτω περὶ τὴν βορὰν μόνον χαὶ τὰς τραπέζας ἀσχολούμενα, εἰπών τε »τὰ 
βρώματα τῇ χοιλίᾳ καὶ Y) χοιλία τοῖς βρώμασιν" ὁ δὲ ϑεὸς καὶ ταύτην xai 
ταῦτα χαταργήσει«ς ἐπήγαγε »τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ χυρίῳ, 
χαὶ ὃ χύριος τῷ σώματι. | 6 δὲ ϑεὸς xal τὸν χύριον ἤγειρε xai ἡμᾶς 

ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. ἣ οὐχ οἴδατε ὅτι τὰ μέλη ἡμῶν μέλη 
Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ 

3—5 IKor. 6, 9£ — 15 Phil. 3,19 — 15f I Kor. 15, 32 — 17 I Kor. 6, 13 
— 19—8. 488, 71 Kor. 6, 13—20 

ὉΠ ὦ 

1 zei τὸ μὴ ἁμαρτῆσαι-“, M 2Zn!<M 3f οὔτε μοιχοὶ — κλέπται — ὃ 

4 ἀρσενοχοῖται ἃ. μαλακοὶ umgestellt U | οὔτε μέϑυσοι hinter ἅρπαγες 8 4 oi 

λοίδοροι U > xAmpovounoaı δύνανται] würdig sind ὃ 6 ταῦτα + alles ὃ 

καὶ χρατύνονται — S 4 vovtov! <U | τούτων + der Leib S S zei 

πίστιν «S | ὑποτάσσεται ἄρα — M | τὸ σῶμα <U das Feisch$Ss | ó —U 

10 ἔφη] sagt S 11 [αὐτὴν] Dind. | τὴν πρὸς --τῆς ψυχῆς — U 12 £xxAwu] 

ἔχχαυσιν U | γοῦν + {τὴν σάρχαλ * | ἄχρι xai] inbezug auf S 191 τῆς 

γαστριμαργικῆς ἀχρασίας *] τὴν γαστριμαργιχὴν ἀχρασίαν Μῦ 18 ἢ διαμιλλώ- 

μενος — ἐξαπόλλυσϑαι — S 18 τε] δὲ U 14 τοὺς + ve M 14 τὸ τρυφᾶν 

— γομίζοντας < S 14 πολιτεύεσϑαι U 15 ζῆν -- U. | (gaoxorctc) m 

16 ϑρέμματα)] σώματα U 17 χάτω - S | βορρὰν U | xoi τὰς roanesas 

« S8 | τε] denn S 19 v0] «o U 90-- 8. 483, 6 ὁ ϑεὸς — ἐστὲ ξαυτῶν] usw. 

Bald darauf aber S 21 ὑμῶ U 22 ἄρας] ἄρα U 
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γένοιτο. Y οὐκ οἴδατε ὅτι ὃ χολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστι; ἔσονται, 
e ^ r r [s c9 ı\ m r N m , 

γάρ φησιν, ot δύο εἰς odpxa μίαν. ὃ δὲ χολλώμενος τῷ χυρίῳ EV πνεῦμα 

ἐστὶν. φεύγετε τὴν FS t πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος 
\ -— M ἐπὶ \ m 27 c , 

ἐχτὸς τοῦ σώματός ἐστιν. ὃ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 

τ 
er e ἢ o0*. οἴδατε ὅτι σώματα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός 

ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; | xal οὐχ ἐστὲ ἑαυτῶν ἠγοράσϑ'ητε γὰρ τιμῆς. 

δοξάσατε οὖν τὸν ϑεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶνκε«. 
93. Πρόσσχες γὰρ ὅτι ἐπειδὴ τὸ σῶμα τοῦτο δύναται τῷ νόμῳ τοῦ 

ϑεοῦ ζὑποτάσσεσθαι) χαὶ τὴν ἀϑανασίαν ὑποδέξασϑιαι, ἐὰν χαϑ'αίροιτο 

τῆς ἀχρασίας τῶν ὑπεχχκαυμάτων, μὴ χραινόμενον ἀϑέσμοις ὅλως οἴστρων 
παρατριβαῖς, ὃ ἀπόστολος ταῦτα ἀπεφϑέγξατο. ποῖον γὰρ »τὸ χολλώ- 
μένονά ἕτερον »τῇ πόρνῃς« xal πλησιάζον xal σὰρξ μετ΄ αὐτῆς χατὰ τὴν 

σύνερξιν τῶν μελῶν χαὶ τὴν χοινωνίαν μία γιγνόμενον παρὰ τοῦτο τὸ 

20 

σῶμα τὸ ἔξω, δι΄ οὗ ταῦτα πάντα πληροῦνται τὰ πρὸς μῖξιν χαὶ ἔχκαυσιν 

ἁμαρτήματα; ὅϑεν xal »πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐχτὸς τοῦ 

σώματός ἐστιν, ὃ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.« τῦφος μὲν 
γὰρ χαὶ ἀπιστία χαὶ ϑυμὸς xai ὑπόκρισις ψυχῆς ἁμαρτήματα, πορνεία δὲ 
xai οἶστρος xai τρυφὴ σώματος ned ὧν οὔτε ψυχὴ πρὸς ἀλήϑειαν ἄνα- 
πτήσεται οὔτε σῶμα σωφροσύνης ὑποταχϑήσεται δόγμασιν, ἀλλὰ ἄμφω 
διολισϑ'ήσουσι τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. xal τοίνυν εἰ τὰ σώματα 
ἡμῶν ἐν ἁγιασμῷ διαχρατούμενα »ναός ἐστι τοῦ ἐν ἡμῖν οἰκοῦντος πνεύ- 

11fIKor. 6, 10 — 15 I Kor. 6, 18 — 21 I Kor. 6, 19 

Us 

1 ἢ οὐχ oidare ὅτι] χαὶ M (vgl. 7.2) 2 μίαν + ἢ οὐχ οἴδατε ὅτι M | 

δὲ <M ὃ ἂν Μ | ποιήσῃ *, vgl. Z. 15] ἁμαρτήση MU ὃ γὰρ -Ξ ὃ 

7 oiv] ἄρα γε (vor δοξάσατε) M aber S | ὑμῶν + u. an eurem Geiste, welche 

sind Gottes S 8 πρόσχες MU | yàp-U | O0u-«S Bf νόμῳ... 

ζὑποτάσσεσϑαι» Bonwetsch nach S] τὸν νόμον MU 9 ἐὰν χαϑαίροιτο] reinigend 3 

10 τῆς — παρατριβαῖς) alle Lüste des Fleisches S 10 χραινώμενον M 11 vor 

ὁ ἀπόστολος + διὸ U  ἀπεφϑέγξατο *] ἀνεφϑέγξατο M διεφϑέγξατο U | τὸ] 

zo ΜΠ 10 τερον <S |, zei πλήησιᾶξον <S 12f τὴν σύνερξιν — μελῶν 

xal «S 15 ovreosıw] ξεῦξι»ν U | ̓ μελῶν] μελλόντων M. | μία Jahn] μίασμα M 

μίανῦ 18:1 μία --- τὸ ἔξω] ein Leib seiend S 14 casta <S | xérvc« 

ταῦτα Ὁ | πληροῦται U 14f τὰ --- ἁκαρτήματα)] Begierden der Vereinigung ὃ 

14 ἔχχαυσιν] ἔχλυσιν M 15 ἁμαρτημάτων M 16 ἁμαρτάνει + indem er 

Schmuiziges und Unreines tut S 18 xai oioroos < ὃ 19 σώμα <U | 

δόγμασιν] διδάγμασιν M — S 20 διολίσϑωσαν M. διολισϑήσωσι U 21 ὑμῶν M 
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484 Epiphanius 

μαᾶτος«, nal »6 κύριος ἐν τῷ σώματι«ς, xal τὰ μέλη τοῦ σώματος »μέλη 
Χριστοῦς, ὑποτάσσεται ἄρα τὸ σῶμα τῷ νόμῳ τῷ ϑείῳ xol »χληρονομῆσαι 

δύναται τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦς. »ὁ γὰρ ἐγείρας Χριστὸν Ex γεχρῶν 
ζωοποιήσεις φησί »χαὶ τὰ ϑνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοιχοῦντος αὐτοῦ 

5 πνεύματος ἐν ὑμῖνςε, »ἵνα τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται τὴν ἀϑανασίαν χαὶ 
τὸ φϑαρτὸν τὴν ἀφϑαρσίαν, εἰς νῖκός τε χαταποϑῇ ὁ ϑαάνατοςς. οὗ 
γὰρ περὶ ἄλλου διελάμβανεν nad ἡμᾶς ἐνταῦϑα σώματος 6 ἀπόστολος, 
ἀλλὰ περὶ τούτου τοῦ ἀποῦϑνύήσχοντος xal νεχρουμένου, Ot οὗ Aal πορνεῦ- 
σαι xal ἄλλως ἁμαρτῆσαι δυνατόν. | 

10 54. ᾿Ῥὰν δὲ διαφορὰν εἶναι σώματος πρὸς σάρχα | ὑποτοπάζωσιν (tva 
δὴ xol ταῦτα αὐτοῖς ἐπιτρέψωμεν λογιχεύεσθαι) xai σῶμα μὲν ἄλλο νο- 
υἱζοιεν, οἷον αὐτῆς τῆς ψυχῆς {τὸ ἴδιον», ὃ μὴ βλέπεται, σάρχα “δὲ τοῦτο 
τὸ ἔξω τὸ βλεπόμενον, λεχτέον, ὡς οὐ μόνον 6 ἸΙαῦλος χαὶ οἱ προφῆται 
σῶμα γιγνώσχουσι τὴν σάρκα ὀνομάζεσθαι ταύτην, ἀλλὰ xol ἄλλοι (EEw- 

15 ϑεν) φιλόσοφοι, παρ᾽ οἷς δὴ μάλιστα xai ἡ τῶν ὀνομάτων ἀκρίβεια παρα- 
τετήρηται. σὰρξ γὰρ ὅλως, εἰ βούλονται χαὶ περὶ τούτων ἐπιστημόνως 
ἐπισχέψασθϑαι, πᾶς 6 ὄγκος οὗτος τοῦ σχηνώματος ἡμῶν χυρίως οὐ λέγε- 
ται, ἀλλά τι μέρος τοῦ ὅλου, χαϑάπερ Y ὀστᾶ Y) νεῦρα N φλέβες, σῶμα 
δὲ τὸ ὅλον. ὅϑεν χαὶ ἰατροί, ot δὴ χαὶ περὶ φύσεως σωμάτων ἀχριβῶς 

20 διειλήφασι, σῶμα γιγνώσχουσι τοῦτο τὸ βλεπόμενον. ἀλλὰ χαὶ ὃ Πλάτων 
χαὶ αὐτὸ τοῦτο (τὸ σῶμα) σῶμα χαὶ αὐτὸς ἐπίσταται. ἐν γοῦν τῷ Φαί- 
δωνι ὁ Σωχράτης »ἄρα μὴ ἄλλο τι τὸν ϑάνατον ἡγούμεϑα εἶναις ἔφη »7) 

1 IKor. 6, 13 --- 1fIKor. 6,15 -- 2f I Kor. 15,50 — 3—5 Róm. 8, 11 — 

9 I Kor. 15, 53ff — 22 Phaedon 040 

ΝΜ ὦ δ 

1 τὰ] alle S | vo? σώματος - S 9 τῷ: « M | Heiw] Gottes S | xal 

<M | χληρονομήσετε M 9f χληρονομῆσαι δύναται) est würdıg S 3 τοῦ 

ϑεοῦ] Christi S 4 φησί — S | ὑμῶν] unsere S 5 vuv]wunsS δ τὴν 

ἀϑατασίαν --- φϑαρτόν <S 7 xa9 ἡμᾶς *] xa9' $udc M - US | évrat9a 

N) 8 τούτου τοῦ + χαὶ U | καὶ νεχρουμένου <S | di oi] δικαίου M 

welcher S 9 ἄλλως ἁμαρτῆσαι * nach S] ἀσελγῆσαι MU 10. ὑποτοπάζωσι"») 

sagen S 11 αὐτοὺς M | λογιχεύεσθαι) auszusagen S 12 {τὸ iov) * 

nach S | vor ὃ un + sage ich S 14 ywoozovo. U | ταύτην <S | ἄλλοι 

<S 14f (ἔξωϑεν) * nach S 18f παρ᾽ ois— παρατετήρηται <S 16 ὕλως 

+ (αὐτοῖς) ὃ * | εἰ--- ἐπισχέψασθϑαι <S | βούλοιντο U 17 οὗτος — ἡμῶν] 

des Leibes S | χυρίως «Ἰ S | oo <M 17 λέγεται] heißen sie nennen S 

18 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ o0 M | τοῦ ὅλου — S | ἢ φλέβες — S | φλέβας M 197 oi 

δὴ — διειλήφασι — ὃ 20 γινώσχουσι MU nennen ὃ 21 zei αὐτὸ τοῦτο «— S 

| (τὸ σῶμαλ * nach S | ἐπίσταται) nennt S 
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(τὴν) τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήνε; xxi εἶναι τοῦτο (To) 
τεῦϑνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ Kay ἑαυτὸ τὸ σῶμα 
γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν (ἀπὸ τοῦ σώματος; ὁ γάρ τοι Μωυσῆς 
ὁ μαχάριος (ἥκομεν γὰρ xxi ἐπὶ τὰς χυριακὰς ἤδη γραφάς) οὐ σῶμα 

τοῦτο ὀνομάζειν ἐπίσταται, ὃ βλέπομεν᾽ »καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια« λέγων ἐν 
τοῖς χαϑαρισμοῖς 6 ἐπιψαύσας τοῦ ἀχαϑάρτου »χαὶ λούσεται τὸ σῶμα 
ὕδατι. »χαὶ ἀχάϑαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας«. τί δὲ wal ὁ lo; οὐ σῶμα 

ἐπίσταται xxl αὐτὸς τοῦτο τὸ νεχρούμενον χαλεῖν, »φύρεται δέ pou τὸ 

σῶμα ἐν σαπρίᾳ σχωλήχων« λέγων; ἀλλὰ xai ὃ Σολομῶν ὅτι »εἰς καχό- 
τὸχνον ψυχὴν οὖχ εἰσελεύσεται σοφία, οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι χαταχρέῳ 
ἁμαρτίας«. χαὶ ἐν τῷ Δανιὴλ ἐπὶ τῶν μαρτύρων »οὐκ ἐχυρίευσεν αὐτῶν 
τὸ πῦρ τοῦ σώματος« λέγεται, »καὶ ἡ ϑρὶξ τῆς χεφαλῆῇς αὐτῶν οὐχ ἐφλο- 
γίσϑης. xal ὃ χύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ »διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν" | μὴ μεριμ- 
νᾶτε τί φάγητε N τί ἐνδύσησϑε. οὐχὲ ἣ Ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς x«i 
τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος:« χαὶ ὃ ἀπόστολος δὲ »μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ 
ἁμαρτία ἐν τῷ ϑνητῷ ὑμῶν σώματις λέγων, σῶμα γινώσχειν τοῦτο ὃ 

περιχείμεϑια συνίστησιν, xxl πάλιν »εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν 
otxet ἐν ὑμῖν, ὃ ἐγείρας Χριστὸν Ex νεχρῶν ζωοποιήσει xol τὰ ϑνητὰ 
σώματα ὑμῶνς xal πάλιν »ἐὰν εἴπῃ 6 πούς" ὅτι οὖχ εἰμὶ | χείρ, οὐκ εἰμὶ 

EX τοῦ σώματος, OD παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν EX τοῦ σώματος«, Aal πάλιν 
»χαὶ ἢ ἀσϑενήσας ᾿Αβραὰμ τῇ πίστει οὐ χατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 
νενεχρωμένονςκ. χαὶ πάλιν »τοὺς γὰρ ἅπαντας ἡμᾶς φανερωϑιῆναι δεῖ 

5f Lev. 14,9.47 — 8 Hiob 7,5 — 9—11 Weish. Sal. 1, 4 — 11f Dan. 8, 94 
13 Matth. 6, 25 — 15 Röm. 6, 12 — 17—19 Róm. 8, 11 — 19f I Kor. 12, 15 — 
91f Róm. 4, 19 — 99. 5. 486, 2 II Kor. 5, 10 

ÜU S 

1 (τὴν) Dind. 1--3 χαὶ εἶναι --- σώματος < ὃ 1 (r0) Dind. 2 xa9 

ἑαυτὸ -ἰ M 3 (ano) Dind. | γάρ τοι] aber S 4 ἥχωμεν MU 5 óvou«- 

Cew ἐπίσταται *] ὀνομάξζεσϑαι ἐπίσταται MU nennt er S. | βλέπομεν nach S 

Bonwetsch] λέγομεν MU | τὰ ἱμάτια] seine Kleider S | λέγων — χαϑαρισμοῖς 

US 6 σῶμα + αὐτοῦ U Vd δ -Ξῷ 5 8 ἐπίσταται ... καλεῖν] nennt 

er S | xal αὐτὸς « S | χαλεῖν] ὃ χαλεῖ M 9 Σαλομὼν M 10 χαταχρέω 

σώματι U | χαταχρέω — S 11 ἐν τῷ — μαρτύρων] damit S 19 λέγεται 

— ἐφλογίσϑη) die Flamme 8 13 διὰ τοῦτο — ὑμῖν —S 14 τί φάγητε ἢ —8 

14 οὐχὶ --- ἐνδύματος < S 15. xai5....08. ΞΞ 8 101 λέγων --- συνίστησιν <S 

17f εἰ δὲ τὸ — οἰχεῖ ἐν ὑμῖν <S 18 ἐχ νεχρῶν — ὃ 19—99 xal πάλιν 

— νενεχρωμένον « ὃ 9d οὶ MU vom sss Mo 1122 pc Un) dei M 
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r 

ἔμπροσϑεν Tod βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα χομίσηται ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώ- 
ματος πρὸς ἃ ἔπραξες, χαὶ πάλιν »αἱ μὲν ἐπιστολαὶ βαρεῖαι χαὶ ἰσχυραί, 
ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσϑε)νῆςς, χαὶ πάλιν »οἵδα ἄνθρωπον ἐν 
Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐχτὸς τοῦ 

σώματος oOx οἶδας. χαὶ πάλιν »οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς 

ἑαυτῶν γυναῖχας, Oc TX ἑχυτῶν σώματας«, Xo πάλιν »αὐτὸς δὲ ὃ ϑεὸς τῆς 

εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, χαὶ ὁλόχληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα χαὶ ἡἣ 
Ψυχὴ xxi τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ χυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ τηρηϑείηκς. οἱ δέ, ἀσφαλῶς οὐ νοήσαντες τούτων οὐδέν, ἐν 
σάλῳ x«i ταραχῇ φέρεσθαι τὸν ἀπόστολον ὑπέλαβον, ὡς στάσιν αὐτοῦ τὰς 
διανοήσεις τῶν λόγων χαὶ ἕδραν οὐχ ἐχούσας, ἀλλὰ ἀναπλεούσας ἄνω χαὶ 

χάτω xal ὁμιλούσας παλίμφημα, ὁτὲ μὲν τὴν. σάρχα ἀνίστασθαι, ὁτὲ δὲ 
90x. ἀνίστασϑαι. 

55. Ὅϑεν ἵνα μὴ παραλειφϑῇ τῶν προταϑέντων μηδὲ Ev, ὅπως τε- | i 4 r ? 

λεζίύζως ἐχτέμνωμεν (vij) ὕδραν, εἰς τὸ προχείμενον πάλιν ἐπανελεύσομαι᾽ 
ἐφεξῆς γάρ, χαϑάπερ ὑπεσχόμην, xai τὰ ἄλλα ἃ προσαποροῦσι χεφάλαια 
ϑεὶς | xal ἃ χρὴ πρὸς αὐτὰ λέγεσθαι ἀποδείξας, ἀκόλουϑα παραστήσω | >) 
αὐτὸν χαὶ σύμφωνα εἰς τὴν περὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς σαρχὸς πίστιν xai 

αὐτὰ εἰρηχότα. ἴδωμεν δὴ οὖν ἃ τὸ πρῶτον εἰς τὸν ἀπόστολον προΐχ- 
ὕημεν εἰπεῖν. τὸ γάρ »ἐγὼ δὲ Elwve λεχϑὲν αὐτῷ »χωρὶς νόμου moté« 

ἄνω τὴν ἐν τῷ παραδείσῳ, χαϑάπερ ἐξ ἀρχῆῇς ὑπεϑέμεϑια, πρὸ τῆς ἐντο- 
λῆς, οὖχ ἐχτὸς σώματος, ἀλλὰ μετὰ σώματος ἡμῶν ἐν τοῖς πρωτοπλάστοις 

διαγωγὴν παρεγγυᾷ, ἐπειδὴ πρὸ τοῦ δοϑῆναι τὴν ἐντολὴν »χοῦν ὃ doc 

2f II Kor. 10, 10 -- 3—5 II Kor. 12, 2 — 5f Ephes. 5, 23 — 6—9 I Thess. 

5, 28 — 20 Róm. 7, 9 — 23 Gen. 2,7 

[US 19—S. 499, 15 Photius bibl. 234 S. 2045, 23ff (— Phot.) 

9—5 xal πάλιν ---σώματος οὐχ οἷδα < S 6—9 zai πάλιν — Χριστοῦ τη- 

ρηϑείη — S 4 ὁλοτελῶς U 9 ἀσφαλῶς — S 101 ὡς στάσιν — οὐχ ἐχού- 

σας] und als ob er nicht eine Ordnung den Worten habe S 10 στάσιν] στασιά- 

Ce 3 11 ἀναπνεούσας M. seinen Gang nehme ὃ 12 zal ὁμιλούσας παλίμφημα) 

καὶ ὁμολογούσας πάλιν φημὲ M — S8 138 ὁτὲ δὲ ovx ἀνίστασθαι <S 14 τῶν 

προταϑέντων-- ὃ 14 ὕπως --- ὕδραν — S | τελεζδως * 15 ἐχτέμνομεν M. | 

(τὴν) * | ἐπανελεύσομαι]) kehren wir zurück S 16 xai và ἄλλα-- | & <U 

17 ϑεὶς] αὖϑις ovv Ὁ 17 f ϑεὶς — παραστήσω αὐτὸν] eile ich zu zeigen ὃ 18f zai 

αὐτὰ εἰρηχότα] ich werde reden nach meinem Vermögen S 19 ἴωμεν U | δὴ 

οὖν ἃ τὸ] δὲ τί ἣν ὕπερ Phot. 90 δὲ - S | λεχϑὲν αὐτῷ hinter ποτὲ U 

21 dvo <S 98 ἀλλὰ μετὰ σώματος <M 88 ἐπειδὴ --- ἄνϑρωπον < Phot. 

10 
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ἀπὸ τῆς γῆς λαβὼν ἔπλασε τὸν Avdpwrove. ἐχτὸς δὲ ἐπιϑυμίας διήγομεν, 

οὗ γινώσχοντες ὅλως ἐπιϑυμίας ἀλόγου προσβολάς, βιαζομένης ἡμᾶς ἑλχτι- 

χαῖς ἡδονῶν περιαγωγαῖς πρὸς ἀκχρασίαν. τὸ γὰρ μὴ ἔχον διορισμὸν 
χαϑ' ὃν δεῖ πολὶτεύεσθαι μηδὲ ἐξουσίαν αὐτοδέσποτον λογισμοῦ, ποίῳ 

χρῆσϑαι αἱρεῖται πολιτεύματι, ἵνα δικαίως Y) vo Y) ψεχϑῇ, ἀνυπεύνυ- 

γον παντὸς λεχτέον ὑπάρχειν τοῦτο ἐγχλήματος, ὅτι μὴ δύναται τούτων 
ἐπιϑυμῆσαι ὧν μὴ χεχώλυται. κἂν ἐπιϑυμήσῃ δέ, 00% αἰτιαϑήσεται. τὸ 

γὰρ ἐπιϑυμῆσαι 00% ἐπὶ τῶν παρόντων xal ὑποκειμένων ἐν ἐξουσίᾳ πίπτει, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν παρόντων μέν, μὴ ὄντων δὲ ἐν ἐξουσίᾳ. πῶς γὰρ οὗ μὴ 
χεχώλυταί τις μηδὲ ἐνδεὴς ἐστι, τούτου ἐπιϑυμεῖ xal ἐρᾷ; ὅϑεν διὰ τοῦτο 

»τὴν ἐπιϑυμίαν οὐκ ἤδεινκ, (Eon,) »εἰ μὴ 6 | νόμος ἔλεγεν, obx ἐπιϑυ- 
μήσεις«. ἀχούσαντες γάρ »ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσχειν χαλὸν xol 
πονηρόν, od φάγεσθε am’ αὐτοῦ" T δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, Va- 
γάτῳ ἀποϑθανεῖσθες, τότε τὸ ἐπιϑυμῆσαι συνέλαβον χαὶ ἐνεχίσσησαν. οὐ 

γὰρ ὧν ἔχει καὶ ὧν ἐξουσιάζει χαὶ χέχρηται αὐτοῖς, ὁ ἐπιϑυμῶν ἐπιϑυμεῖ, 
ἀλλὰ ὧν χεκώλυται χαὶ ἀφήρηται nal οὖχ ἔχει. διὸ δὴ χαλῶς »τὴν 
ἐπιϑυμίαν οὐχ ἤδεινε ἐλέχϑη, »εἰ μὴ 6 νόμος ἔλεγεν, oox ἐπιϑυμήσεις«, ὃ 
Of, ἐστιν, εἰ μὴ εἴρητο »οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦς. ἐντεῦϑεν γὰρ ἐχτήσατο | 
τόπον χαὶ ἀφορμὴν εἰσελθεῖν εἰς τὸ διαπαῖξαί με χαὶ παρατρέψασθαι ἢ 
ἁμαρτία. 

11. 16 Röm. 7, 7 — 19 Gen. 2, 17 

U S Phot. 

1 ἀπὸ τῆς γῆς — M | δὲ] τεῦ 2 ἀλόγου — SPhot. | προσβολαῖς U 

2f βιαζομένης — ἀκρασίαν < Phot. | ἑλχτικαῖς ἡδονῶν περιαγωγαῖς) zu unge- 

hörigen Lüsten S 9 ἔχειν Phot. 4 xa9 0M 5 χρῆσϑαι αἱρεῖται) δεῖ 

χρῆσϑαι Phot. | δικαίως] δικαιωϑῆ M ἰδίως U | τιμηϑῇ u. ψεχϑῇ vertauscht S 

ὃ Asxvéov| δειχτέον U λέλεχται Phot. — S | τούτων + tic Phot. 7 ἐπιϑυ- 

μήσει 8 oix] οὐχὶ U | παρόντων xal <S | πίπτει] geschieht S 9. ἀλλὰ 

| παρόντων μὲν... δὲ <S If móc yàg —xal ἐρᾷ — S 10 τούτου + τοῦ M. 

| ἐπιθυμεῖ xai « Phot. | 09s» < U 11 (ἔφη, * nach S 11f ἐπιϑυμή- 

σης M 19 ἀχούσαντες) ἀχούεις M ἀχούσας U 13 δ᾽ ἂν] denn S 14 xai 

ἐνεκίσσησαν < S8 | ἐνεκίσσησα U ἐχίσσησαν Phot. 14—16 οὐ yàp — ovx ἔχει 

«- Ῥμού. 15 ὧν ἔχει xal — S | xal χέχρηται αὐτοῖς < S | ἐπιϑυμεῖ + zu 

haben S 16 xei ἀφήρηται — οὐκ ἔχει — S 10} τὴν ἐπιϑυμίαν καλῶς Phot. 

17 ἐπιϑυμήσης M 17f ὃ δή ἐστιν) οὐδὲ ἐσϑίειν Phot. 18 εἰ μὴ εἴρητο <U 

| ἀπ᾽ αὐτοῦ] von dem Baum S 19 τόπον xai - SPhot. | εἰσελϑεῖν — S 

Phot. | εἰς τὸ] πρὸς τὸ U - S | xal παρατρέψασϑαι — S Phot. 
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488 Epiphanius 

56. Δοϑείσης γὰρ τῆς ἐντολῆς ἔσχε λαβὴν διὰ τῆς ἐντολῆς ὁ διάβο- 

λος χατεργάσασϑαι ἐν ἐμοὶ τὴν ἐπιϑυμίαν, παρορμήσας με xxl προσχαλεσά- 
μενος ἐντέχνως εἰς ὄρεξιν χαταπεσεῖν τῶν χεχωλυμένων. »χωρὶς γὰρ 
νόμου ἁμαρτία νεχρά«" οἷον οὐ δοθείσης γὰρ οὐδὲ οὔσης οὐδέπω τῆς 

5 ἐντολῆς ἄπραχτος ἦν ἡ ἁμαρτία: »ἐγὼ δὲ Elwve ἀμέμπτως πρὸ τῆς ἐντο- 

10 

M 

λῆς, οὖκ ἔχων διορισμὸν xal διαταγήῆν, nad ἣν ἔδει πολιτεύσασθϑαι, ἧς 
xai διολισϑῆσας ἁμαρτήσομαι. »ἐλϑούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία 
ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέϑανον, χαὶ ηὑρέϑη pot Y, ἐντολὴ ἣ εἰς ζωὴν αὕτη 
εἰς ϑάνατον«κ, ὅτι μετὰ τὸ νομοϑετῆσαι τὸν ϑεὸν xal διαστείλασθϑιαι ὃ 
ποιητέον χαὶ μὴ ποιητέον, χατειργάσατο ἐν ἐμοὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ὁ διάβολος. 
N γὰρ παραίνεσις τοῦ ϑεοῦ «xal παραγγελία Y) δοϑεῖσά μοι αὕτη εἰς ζωὴν 
xai ἀφϑαρσίαν, ἵνα πειϑόμενος αὐτῇ xal xar αὐτὴν βιοὺς ἀπήμονα xo) 
μαχαριστότατον δι᾿ αἰῶνος xal ἀεὶ ϑάλλοντα πρὸς ἀϑανασίαν βίον ἔχω xai 
χαράν, ἀϑετήσαντι αὐτὴν εἰς ϑάνατον ἀπέβη wai χαταδίχην, ἐπειδὴ 
ὃ διάβολος, ὃν ἁμαρτίαν νῦν οὕτως ἐχάλεσε διὰ τὸ δημιουργὸν αὐτὸν ἅμαρ- 
τίας ὑπάρχειν wal εὑρετήν, διὰ τῆς ἐντολῆς ἀφορμὴν λαβὼν πρὸς παραχοὴν 
ἐξηπάτησέ | με καὶ ἀπατῆσας ἀπέχτεινεν, ὑπεύϑυνον τῷ »ἣ δ᾽ ἂν ὑμέρᾳ 
φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ϑανάτῳ ἀποϑανεῖσϑες χαταχρίματι γενέσθαι χατεργασά- 

U.eyoc. »WOTE ὁ μὲν νόμος ἅγιος χαὶ ἡ ἐντολὴ τοῦ ϑεοῦ ἁγία χαὶ δικαία 

1. 3 vgl. Róm. 7, 8 — 7—9 Róm. 7,9f — 17 Gen. 2, 17 — 19 Röm. 7, 12 

U2S72Ehot: 

1 ἔσχε --- ἐντολῆς <M | λαβὴν aus λαβεῖν von1.Hd.U | διὰ τῆς ἐντολῆς 

ἘΞ jg 2 vor παρορμήσας + und S 9f παρορμήσας — κεχκωλυμένων < Phot. 

| «al προσχαλεσάμενος ἐντέχνως « S 3 χαταπεσεῖν}] xw gehen S 4 vor 

ἁμαρτία - ἡ Ὁ | oiov — S | οὐδὲ οὔσης οὐδέπω — S 6θ διορισμὸν xci 

< SPhot. | ἐπιταγὴν Phot. | ἔδει] mir S | πολιτείεσϑαι M | 6f ἧς ---ἀμαρ- 

τήσομαι < Phot. 7 ὀλισϑήσας U 8 sógé9g Ὁ Phot. | 22 -—U | αὕτη -- 8 

9f xai διαστείλασϑαι --- μὴ ποιητέον <S 9 δ] μοι ἃ Phot. 10 xal μὴ ποιη- 

teov <M 11 παραίνεσις — παραγγελία] ἐπαγγελία τοῦ ϑεοῦ Phot. | xai παραγ- 

ysila «— S8 | αὑτῇ «S 19f xol xat — δι᾿ αἰῶνος < Phot. | χαὲ uexagi- 

στότατον — àQavaciav <S 18 μαχάριστον M 188 zal gaoav — S 14 ἀϑε- 

τήσαντι + δὲ xci U -- jedoch S | ἀϑετήσαντι + (μοι) Bonwetsch; aber vgl. μοι 

in Z. 11 | αὐτὸν M | εἰς ϑάνατον --- καταδίκην) sterblich u. traurig das Leben 

werde S | καὶ χαταδίχην < Phot. 15 ὁ διάβολος] des Teufels S u. vorher 

+und | »<S | ἁμαρτία τ M | οὗτος U 16 xoi εὑρετήν < S Phot. 

17 ἐξηπάτησέ us xai — S | Σᾷἀἀπατῆσαί τε Phot. | ὑπεύϑυνον hinter xara- 

zoiuerı Phot. 17f zo... . zarazoiuarı]l dem Worte, welches sagte: Und ὃ 

18 χαταχρίματι γενέσθαι < S 19 δικαία καὶ ἁγία U | καὶ δικαία — ὃ 

56,1 

3 

3 

ou 
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Panarion haer. 64, 56, 1— 11 (Origenes) 489 

χαὶ ἀγαθῆς, ὅτι μὴ ἐπὶ τῷ βλάψαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ σῶσαι ἐδόϑ'η. μὴ γὰρ 

οἰώμεθα ὅλως ἀνωφελές τι ποιεῖν Y) βλχβερὸν τὸν ϑεόν. τί oy; "τὸ 

ἀγαϑὸν ἐμοὶ ἐγένετο ϑάνατος«, ὃ τοῦ μεγίστου ἐμοὶ ὡς αἴτιον ἐσόμενον 
ἀγαϑοῦ νομοϑέτημα ἐδόϑη; »μὴ γένοιτοςκ. ὅτι μὴ Y] ἐντολὴ τοῦ ϑεοῦ εἰς 
τὸ | χαταδουλωϑιῆναί p.e ἐγένετο τῇ φϑορᾷ χαὶ ἐναπομάξασϑαι χῇρας 

ὀλέϑρου αἰτία, ἀλλ᾽ ὃ διάβολος, ἵνα φανερωϑῇ | διὰ τοῦ ἀγαϑιοῦ τὸ χαχὸν 
ἐμοὶ χατασχευάσας, ἵνα γένηται xoa) ἐλεγχϑῇ »καϑ' ὑπερβολὴν« ὁ εὑρετὴς 
xai τέχτων τῆς ἁμαρτίας »ἁμαρτωλός«ς xai διορισϑῇ ἀπὸ τοῦ χαλοῦ 6 

τἀναντία τῆς ἐντολῆς τοῦ ϑεοῦ (χαχῶς) ἐπιτροπεύσας. γοἴδαμεν γὰρ 
ὅτι ὃ νόμος ἐστὶ πνευματιχόςς, διὸ x«i οὐδὲν αἴτιος βλάβης οὐδενί πόρρω 
γὰρ ἐπιϑυμίας ἀλόγου xal ἁμαρτίας ἐσχήνωται τὰ πνευματικά. »ἐγὼ δὲ 
σάρχινός εἶμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν«, oiov* ἐγὼ δὲ σάρχινος ὧν 
Kal ἐν μέσῳ τοῦ πονηροῦ xai ἀγαθοῦ χατασταῦεὶς ὡς αὐτεξούσιος, ἵν᾽ 
ἐπ᾿ ἐμοὶ (Tb) ἐλέσϑαι ὃ βούλομαι T (»véDetxa« γάρ φησι »πρὸ προσώ- 
ποὺ σοὺ τὴν ζωὴν x«i τὸν ϑάνατον«), νεύσας πρὸς τὸ παραχοῦσαι μιν τοῦ 
πνευματιχοῦ νόμου οἷον τῆς ἐντολῆς, ὑπαχοῦσαι δὲ τοῦ ὑλιχοῦ οἷον τοῦ 

ὄφεως τῆς συμβουλίας, πέπραμαι διὰ τὴν τοιαύτην αἵρεσιν, πεσὼν ὑπὸ 
ἁμαρτίαν, τῷ διαβόλῳ. ὅϑεν ἐντεῦϑεν πολιορχῆσάν μὲ τὸ χαχὸν χαὶ 

ἐνιζάνει xai ἐμπολιτεύεται εἰσοικισϑὲν ἐν τῇ σαρχί pou, χαϑιάπερ χηφὴν 

ἐν χηρίῳ μελίσσης περιποτώμενος πολλάχις περὶ αὐτὸ x«i βομβῶν, δίχης 
ἐπιτεϑείσης μοι τὴν ἐντολὴν ἀϑετήσαντι πραϑῆναι τῷ χαχῷ. διὸ xat »οὐ 

2. ὦ Rom. 7, 18 -- 9. 111 Róm. 7, 14 — 14 Deut. 30,15 — 21 Röm. 7,15 

WS. Phob. 

1 ἐπὶ ἐν Phot. | ἀλλὰ 9 οἰόμεθα MS | ὅλως ἀνωφελὲς ... 57-8 | 

0Aoc « Phot. | ποιεῖν hinter βλαβερὸν Phot. 3 ἐμοὶ ὡς] μοι ὡς Phot. 

ὁμοίως Ὁ 4 τοῦ ϑεοῦ + wegen der Knechtung S Bf xai ἐναπομόάξασϑαι 

— ὀλέϑρου] u. Unreinheit zu empfangen S < Phot. 6 αἰτίας Ὁ | ἀλλὰ MU 

4 γένηται xol — S — Vf εὑρετὴς xai τέχτων] Meister S 8 xoi véxvov < Phot. 

| xoi? «8 Sf xai διοορισϑῇ — ἐπιτροπείσας — Phot. 8 ὁ -——M 9 τὰ 

ἐναντία M | (xaxóc) * nach S 10 οὐδὲν] χατ᾽ οὐδὲν U | αἰτιον U | οὐδενί 

«S8 11 χαὶ ἁμαρτίας — S | ἐσχήνηνται Phot. est S 19 cw <M 

13 ἀγαϑοῦ καὶ πονηροῦ Phot. | ἵνα Phot. 14 (v0) * nach S | ὃ βούλομαι) 

des Guten u. Bösen S 16 ἐπαχοῦσαι Phot. 16f τοῦ ὑλιχοῦ — συμβουλίας] 

dem Rat des Fleisches, nämlich der Schlange 8 17 τὴν συμβουλίαν U | αἵρεσιν] 

guten freien Wahl ὃ 181 ὅϑεν ἐντεῦϑεν — σαρχί μου «: ὃ 18 xai < U Phot. 

19 χηφὴν, dazu am untern Rand von 1. Hd. (P σχνίφην U 90 μελίσσης) der 

Bienen S | περιποτώμενος] περὶ ἱπτάμενος U | πολλάκις — ξβομβῶν <S | 

αὐτὸν MU 21 μου M | χαὶ + τό Phot. 

10 

11 
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490 Epiphanius 

γινώσχω ὃ χατεργάζομαις, λογιζόμενος ὃ μὴ ϑέλω᾽ τὸ γάρ ὃ χατεργά- 

ζομαι od γινώσχω, xal »ποιῶ ὃ μισῶς λεγόμενον 00% ἐπὶ τοῦ τελεσιουρ- 
γῆσαι τὸ φαῦλον χαὶ δρᾶσαι παραληπτέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ μόνον ἐνθυμηϑ'ῆ- 
γαι, λογισμῶν ἀνοιχείων ἡμῖν προσιπταμένων πλεονάχις χαὶ ἐμφανταζόν- 

τῶν ἡμᾶς πρὸς ἃ μὴ θέλομεν, τῆς Ψυχῆς τοῖς λογισμοῖς περὶ mo“ 
περιαγομένης. | | 

57. Οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν ὅλως τὸ ἐνθυμεῖσθαι Y) μὴ ἐνθυμεῖσθαι χεῖται 
τὰ ἄτοπα, ἀλλὰ τὸ χρῆσθαι Y) μὴ χρῆσθαι τοῖς ἐνθυμήμασι. χωλῦσαι 
μὲν γὰρ μὴ ἐμπίπτειν | εἰς ἡμᾶς τοὺς λογισμοὺς οὐ δυνάμεϑια, πρὸς δοχι- 

μὴν ἡμῶν ἔξωϑεν εἰσπνεομένους, μὴ πεισθῆναι μέντοι 7) μὴ χρῆσϑαι 
αὐτοῖς δυνάμεϑα. ἐπεὶ πῶς ὁ ἀπόστολος τὸ μὲν χαχὸν οὐχ ἥκιστα ᾧ 9 
ἀπηρέσχετο ἐποίει, τὸ δὲ χαλὸν ᾧ ἠρέσχετο ἥχιστα, εἰ μὴ περὶ τῶν ὀϑινείων 
ἐνθυμημάτων ἔλεγεν, ἃ ἐνθυμούμεθα ἔσϑ'᾽ ὅτε xol μὴ βουλόμενοι, ἐξ οἵας 
οὗ γινώσχοντες αἰτίας; ἃ ἀνατρέπεσθαι χρὴ xal ἐπιστομίζεσθαι, ἵνα μὴ 

εὐρυνόμενα τῶν περάτων χρατήσωσι τῆς ψυχῆς. ἀμήχανον γὰρ τούτων 

ἐνευχαιρούντων ἐν ἡμῖν ἐπανατεῖλαι τὸ ἀγαϑόν. ὀρθῶς ἄρα »ὃ γὰρ 
χατεργάζομαι οὐ γινώσχωκ« ἔλεγεν, »οὐ γὰρ ὃ ϑέλω πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, 

τοῦτο ποιῶς. ϑέλομεν γὰρ τὰ μὴ προσήκοντα χαὶ ἃ μὴ ϑέμις μηδ᾽ ἐνθυ- 
μεῖσϑιαι, ἐπειδὴ τοῦτο ἀγαθὸν τέλειον, μὴ μόνον τοῦ ποιῆσαι αὐτὸ ἐγχρα- 

τεύεσθαι, ἀλλὰ xai τοῦ ἐνθυμηθῆναι. χαὶ ὃ ϑέλομεν, τοῦτο ἀγαϑὸν οὐ 
\ 
' γίγνεται, ἀλλ᾽ ὃ οὐ ϑέλομεν, πονηρόν. ἐπιφοιτῶσι γὰρ ἐπὶ τὴν χαρδίαν 

1f. 16f Róm. 7, 15 

USD: 

160? - Μ 2 ὃ μισῶ) voutoo M — 2f τελεσιουργῆσαι — καὶ δρᾶσαι] δρᾶσαι 

τὸ φαῦλον Phot. 3 xai δοᾶσαι «Ξ S | παραληπτέον <S | ἀλλὰ M | w- 

vov «— ὃ 4—6 λογισμῶν — περιαγομένης < Phot. 4f λογισμῶν — éugavta- 

ζόντων ἡμᾶς} wu. von dem FPhantasieren des Ungehörigen S | ἐνφανταζόντων M 

5 ϑέλωμεν MU | περὶ πολλὰ < S 7 ὅλως] dieses S « Phot. | ἢ μὴ év9v- 

usicda, — S8 8 yoga! — ἐνθυμήμασιν] das Vollbringen oder Nichteollbringen S 

9 μὴ < Phot. | πίπτειν Phot. 9f πρὸς δοχιμὴν] προσδεχομένων Phot. 10 7 

μὴ xo5nc9ei| oder vollbringenS 11 αὐτοῖς « Phot. 11- 8. 491, 3 ἐπεὶ --- nuu- 

πλάντα — Phot. 11—14 ἐπεὶ πῶς -- γινώσχοντες αἰτίας <S 11 ovg] οὐκ M 

| ἥκιστα] ἦν ἕκαστα M 18 ἃ] ὅσα M daher ... dieses S 15 εὑρυνόμεϑα U das 

Böse ὃ 16 ἐνευχαιρούντων] indem ... sind S | ἄρα] denn S | γὰρ « ὃ 17 vor 

πράσσω — das S | ἀλλ᾽ ὃ μιῶ — M 18 ϑέλομεν) ich will S | xol ἃ μὴ 

ϑέμις «S | μηδ᾽ Pet.] u MU 188 μηδ᾽ ἐνθυμεῖσϑαι --- τέλειον ὃ 20 xol?) 

u. wenn S | ϑέλομεν] ich liebe S 91 γίνεται MU | ϑέλομεν] ich well S | 

ἐπὶ] περὶ U 

X9 
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Panarion haer. 64, 56, 11— ὅ8, 1 (Origenes) 491 

ἡμῶν χαὶ | ἐπιβαίνουσιν xai pi βουλομένων ἡμῶν πολλάκις μυρία τε περὶ 

μυρίων (ἐνθυμήματα,) περιεργίας ἡμᾶς χαὶ φιλοπραγμοσύνης ἀλόγου 
πιμπλάντα. διὸ τὸ μὲν ϑέλειν αὐτὰ μὴ ἐνθυμεῖσθαι παράχειται, τὸ δὲ 
χατεργάζεσϑιαι εἰς τὸ ἀφανίσαι, ἵνα μὴ xal αὖἦϑις περὶ τὸν λογισμὸν ἀνέλ- 
Ywarv, (οὔ,) ὅτι μὴ χεῖται τοῦτο ἐφ᾽ ἡμῖν, ὡς ἔφην, ἀλλὰ τὸ χρήσασθαι 
μόνον αὐτοῖς πὼς Y μὴ χρήσασθαι. ὡς εἶναι τὸν νοῦν τοιοῦτον τοῦ 
ῥητοῦ »οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιῶ ἀγαθϑόνε" ϑέλω γὰρ μὴ ἐνθυμεῖσθαι ἃ 
βλάπτει με, ἐπειδὴ τοῦτο ἀγαθὸν πανάμωμον, χατὰ τὸ λεγόμενον »ἄνευ 
ψόγου τετυγμένον χερσί TE Aal νόῳ τετράγωνον«. Aal τοῦτο μέν »ὃ ϑέλω 
ἀγαϑὸν od ποιῶ, ὃ δὲ μὴ ϑέλω χαχὸν πράσσως" οὐ ϑέλω ἐννοεῖσθαι χαὶ 
ἐννοοῦμαι ὅσα μὴ Φέλω. χαὶ ἐπισχέψασθαι (δεῖ εἰ μὴ διὰ ταῦτα αὐτὰ 
χαὶ 6 Δαυὶδ ἐνετύγχανε τῷ ϑεῷ, δυσχεραίνων ἐπὶ τῷ λογίζεσθαι xai 
αὐτὸν ἃ μὴ ἤϑελεν᾽ »ἀπὸ | τῶν χρυφίων μου χαϑάρισόν pe χαὶ ἀπὸ 
ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου cou. ἐὰν μῇ poo χαταχυριεύσωσι, τότε 
ἄμωμος ἔσομαι: χαὶ χαϑαρισθήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγάλης«. χαὶ αὐτὸς 

δὲ 6 ἀπόστολος ἐν ἑτέρῳ »λογισμοὺς χαϑιαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρό- 
μενον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦ, | χαὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς 
τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦς. 

58. Ei δέ τις ὁμόσε τῷ λόγῳ ἰέναι: τολμῶν ἀποχρίνοιτο ὡς ἄρα δι- 
δάσχει ὁ ἀπόστολος ὡς οὐ μόνον ἐν τῷ λογίζεσθαι τὸ χαχὸν ὃ μισοῦμεν 

4. 9 Róm. 7, 19 — $8 Plato Prot. 39B —  13—15 Psal. 18, 13f — 

16—18 II Kor. 10, 4f 

07257 Ehen. 

1 xai ἐπιβαίνουσιν <S | ἡμῶν: <M 1--ὃ πολλάχις — πιμπλάντα)] viele 

DBegierden S 2 (ἐγθυμήματαλ * nach S | vor φιλοπραγμοσύνης + περὶ U 

3 πιμπλόντα U ὃ-- τῇ διὸ τὸ — vov ῥητοῦ — S ἃ μὲν] uu M | μὴ] unde U 

| ἐνθυμηϑῆναι παραχεῖσϑαι Phot. ὅ (ov) Phot. 9f ἀλλὰ — μὴ χρήσασϑαι 

< Phot. 7 yàg? — M (f ἃ βλάπτει μὲ «— 8 S πανάμωμον) xai ἄμω- 

uo» U δ xarà τὸ ---τετράγωνον « Phot. 9 νῶ M | τετράγωνον] zu einem 

Quadrat S 10 πράσσω xaxóv U | πράσσω, ov 9£Ao ἐννοεῖσθαι — S | 

SéAov? Phot. 11 ἐννοούμενος ἃ Phot. | émioxéweo9e Phot. | (det) Bonwetsch 

naeh S | αὐτὰ — MS 12 zai! <S | ἐνετύγχανε τῷ ϑεῷ <S 14 ἐὰν 

μὴ --- ἔσομαι] und bald darauf S 16 ἐν ἑτέρῳ] sagt: andere S 16f zai πᾶν 

— od $E00] u. bald darauf S 19 ὁμόσαι M | ὁμόσε τῷ λόγῳ ἰέναι — ὃ 

191 διδάσκοι U Phot. 20—8S. 492,3 ὡς οὐ μόνον --- ἀξιώσομεν] nicht nur von 

Gedanken, sondern vom Tün habe dies der Apostel gesprochen S 20 0 < Phot. 

| ὃ μισοῦμεν) νομιοῦμεν M 

0338 
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492 Epiphanius 

xal ὃ οὐ ϑέλομεν πράσσομεν, ἀλλὰ xxi ἐν τῷ ποιεῖν αὐτὸ xai χατεργά- 
ζεσϑαι, διὰ τό »οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιῶς« λελέχϑαι »ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὃ οὐ ϑέλω 

χαχόν, τοῦτο πράσσως, ἀξιώσομέν που, εἰ ἀληθῆ λέγει ὃ ταῦτα λέγων, 
διασαφῆσαι τί ἦν τὸ καχόν, ὃ ἐμίσει 6 ἀπόστολος xxi ὃ οὖχ ἐβούλετο μὲν 
ποιεῖν, ἐποίει δέ, nal (và) ἀγαθόν, ὃ ἐβούλετο μὲν ποιεῖν, οὐχ ἐποίει δέ, 
ἀλλὰ ἀντιστρόφως ὁσάχις μὲν Tele ποιῆσαι τὸ ἀγαϑόν, τοσαυτάχις οὗ 
τὸ ἀγαϑὸν ὃ ἤϑελεν, ἀλλὰ τὸ πονηρὸν ὃ μὴ ἤϑελεν ἐποίει. ἄρα γὰρ 

οὗ ϑέλων εἰδωλολατρεῖν ἀλλὰ ϑεολατρεῖν, ὃ μὲν ἤϑελε ϑεολατρεῖν 00% 

ἠδύνατο, ὃ δὲ μὴ ἤϑελεν εἰδωλολατρεῖν ἠδύνατο, ἢ σωφρονεῖν μὲν ὃ ἤϑελεν 
οὖν. ἐποίει, ἀχολασταίνειν δὲ ὃ ἤχϑετο ἐποίει: wal συλλήβδην χραιπαλᾶν, 
ἀλλὰ ἀσωτεύεσθαι χαὶ ϑυμοῦσθαι, ἀδικεῖν χαὶ τὰ ἄλλα ὅσα πονηρίας 

ἔργα, ἃ μὴ Verde μὲν ἐποίει, ἃ δὲ ἤϑελε, δικαιοσύνην xal ὁσιότητα, οὐχ 

ἐποίει; χαὶ υὴν αὐτὸς ἐν ταῖς ἐχχλησίαις προτροπάδην ἐξεγείρων πᾶν- 
τᾶς εἰς τὸ N &vousty οὐ μόνον τοὺς ποιοῦντας χαὶ ἐπιτηδεύοντας τὰ 
ἄτοπα ὀλέϑρῳ τηρεῖσθαι wai ὀργῇ παρεγγυᾷ, ἀλλὰ χαὶ τοὺς συνευδοχοῦν- 

τας αὐτοῖς εἰς ταῦτα, ἀμιγὲς ἁμαρτίας ἐν ἡμῖν τὸ δίκαιον ἀσχεῖσθιαι δια- 

μιλλώ μενος. πᾶν γὰρ ἁμάρτημα χαὶ ἐπιτήδευμα τὸ συμπέρασμα χτᾶται 
διὰ τῆς σαρχός. πολλάχις γοῦν ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ἀναφανδὸν αὐτὰ δὴ 
ταῦτα διδάσχων ἡμᾶς ὑπεχτρέπεσθαι xal μισεῖν φησί »μὴ πλανᾶσϑε: 

οὗτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλαχοὶ οὔτε ἀρσενοχοῖ- 

ται οὔτε χλέπται οὔτε πλεονέχται οὔτε μέϑυσοι οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες 

7 Kom. 7) 1915 vei Rom οι 499 LOIRE 

πὰ 

1 πράσσομεν < Ὁ | ποιεῖν.. zei < Phot. | αὐτὸ hinter χατεργάζεσϑαι 

Phot. | «ai? M 2 διὰ τὸ Phot.] διὰ τοῦτο M διὰ τοῦ Ὁ | ἀγαϑὸν λελέχϑαι 

Phot. | ἀλλὰ U 3 ἀξιώσωμεν Ὁ Phot. 4 μὲν hinter ἐμίσει Phot. | 0? — U 

Phot. | ἠβούλετο MU 5 ἐποίει δὲ] τι. es tat S | zal τὸ &ya90v — ἐποίει δὲ 

<= 7 ἤϑελεν ἐποίει, ἀλλὰ Phot. 1—8. 493, 1 ps γὰρ --- καὶ τὸ χορυ- 

φαιότατον < Phot. 8 ἀλλὰ ϑεολατρεῖν — M 9 ἐδύνατο! M 10 ἐποίει 

(beidemale)] konnte S | ἀχολασταίνειν <S 10—13 xai συλλήβδην — ἐποίει) so auch 

bei dem Andern S 10 vor χραιπαλᾶν 4- xad M 11 xa <M | 96a] τῆς 

19 μὲν hinter ἐποίει U 13 προτροπάδην ἐξεγείρων — S 14 xai ἐπιτη- 

δεύοντας — ὃ 16 εἰς ταῦτα] εἰς αὐτὰς U - S 16f ἀμιγὲς --- διαμιλλώμενος 

— S 16 ἀμιγὲς ἁμαρτίας) ἀμιγαῖς ἁμαρτίαις M ἀμιγγὲς ἁμαρτίας Ὁ 16 δια- 

μιλλώμενον M 17 χαὶ ἐπιτήδευμα — S 185 οὖ M | ἀναφανδὸν — 8 

19 ταῦτα « M | ἡμᾶς « S | zei quosiv- S. | got <M 90 πόρνοι 

+ Bo& M 90f οὔτε μοιχοὶ — οὐχ ἅρπαγες] noch alle Übeltüter S 21 oix 

ἄρπαγες M 

5 

Ὁ 340 

6 D602 — 
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βασιλείαν ϑεοῦ χληρονομήσουσι«" xai τὸ χορυφαιότατον, εἰς τὸ παντά- 
πᾶσιν ἡμᾶς ἐκ παντὸς ἀποδρᾶναι χαὶ ἀποτινάξασϑαι τὸ ἁμαρτάνειν προ- 

τρέπων »μιμηταί pou« ἀποφαίνεται »γίνεσϑε, χαϑ'άπερ χἀγὼ Χριστοῦς. 
οὕτως οὐ τὸ ποιεῖν ἃ μὴ ἤϑελε χαὶ πράττειν ὑπέϑετο τὰ προειρημένα, 
ἀλλὰ τὸ μόνον λογίζεσθαι" ἐπεὶ πῶς ἂν ἦν μιμητὴς ἀχριβὴς τοῦ Χρι- 
στοῦ; | νυνὶ δὲ ἐπειδήπερ ἐμπίπτουσι ϑηριώδεις πολλάκις λογισμοί, ἐπιϑυ- 
μίας ἡμᾶς ἄλλοτε ἄλλως ἐμπιπλάντες χαὶ περιεργίας ἀλόγου, 

ἠῦτε μυιάων ἀδινάων ἔϑνεα πολλά, 
ἔφη »τὸ γὰρ ὃ οὐ ϑέλω, τοῦτο ποιῶ«᾽ ἃ χρὴ τῆς ψυχῆς εὐθαρσῶς Ano- 
σοβεῖν, μηδὲν ὅλως εἰς τὸ ποιῆσαι τὰ Un αὐτῶν ὑπηχούμενα νεύοντας. 
ἵγα γὰρ ἐγχριϑιῶμεν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐν πάσαις ἡδοναῖς 
χαὶ λύπαις δοκιμασϑέντες, εἰ μὴ μεταβαλλοίμεϑια ἀλλὰ πανταχοῦ xod dep 

ἀγχήρατος χρυσὸς διὰ πυρὸς βασανιζόμενος obx ἐξιστάμεϑα τῆς οἰχείας 
ἀρετῆς, συμβαίνει τοῦτο (t6) διοχλεῖσθιαι τὸν νοῦν ὑπὸ πολλῶν. ὅϑεν δὴ 
γενναίως ὥσπερ στρατιώτας ἀρίστους ἀντιπαρατάσσεσθαι δεῖ, οἱ ἐπειδὰν 
ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν αἴσϑωνται πολιορχούμενοι, τοξείας οὐδὲν φροντίσαντες 
χαὶ τῶν ἄλλων αὐτῶν ἀχοντισμάτων, ὑπὲρ τοῦ σῶσαι τὴν πόλιν προϑύ- 
μὼς EM αὐτοὺς ἵενται, μηδὲν ἐλλείποντες σπουδῆς, ἔστ᾽ ἂν τὸ στῖφος 

αὐτῶν εἰς φυγὴν ἀνατρέψαντες ἀπώσωνται τῶν ὅρων ἔξω. δρᾷς γὰρ 
ὡς οἱ λογισμοὶ διὰ τὴν ἐνοιχοῦσαν ἁμαρτίαν ἐν ἡμῖν ἔξωϑεν ἐπισυνίστανται, 

χαϑαπερεὶ χύνες λυσσῶντες 7) ἄγριοι x«i ϑρασεῖς λῃσταὶ nad ἡμῶν ἀεὶ 

3f IKor. 11, 1 — 8 Il. 2, 469 — 9 Röm. 7, 20 

U $S Phot.  14—8. 494, 18 ὅϑεν δὴ --- γνώσεως τοῦ 9:00 Sacra Parall. 

Bruchst. 425 Holl (— Pa) 

1 9sot| Christi S | vor χληρονομήσουσι -ἰ- οὐ M. | κληρονομήσουσι) würdig 

sein S | τὸ χορυφαιότατον < S if sic τὸ — παντὸς] πῶς δὲ xal ἡμᾶς εἰς τὸ 

παντάπασιν Phot. 2 ἀποδρᾶναι xal < SPhot. 9f προτρεπόμενος Phot. - S 

3 χαϑὼς Phot. 4 τὸ] τῷ M | xai πρύττειν — S Phot. 9 τὸ to MU | 

ἢ Ὁ Sf μιμητὴς Χριστοῦ ἀχριβὴς Phot. 6—S. 494, 5 vvvi de — ψυχῆς αὐτοῦ 

< Phot. 6-10 vv»i δὲ --- vetovcag < ὃ 6 ἐπιπίπτουσι M 7 ἐμπιπλῶν- 

τες U | περιεργασίας Ὁ | ἀλόγου <U 9 & χρὴ Pet.] ἄχρι MU 10 μη- 

δένα MU | νεύοντες M 19 ἀχήρατος] lebendiges S | βασανιζόμενος *] βα- 

σανιζόμενοι MU ἅ 14 (v0) * | ὅϑεν δὴ] dei Pa 15 γενναίως — S 15 ἀν- 

τιπαρατάσσεσϑαι --- πολιορχούμενοι « S 15 oi] ἐχεῖνοι γὰρ Pa 16 ἀπὸ U 

17 xal rv — ἀχοντισμάτων < S8 17f ὑπὲρ τοῦ --- ἵενται] damit wir seien 

stadtbewahrend S 18 μηδένα λείποντες M 18f ἔστ᾽ ἂν --- ὅρων ἔξω — S 

19 ἀπώσονται U | yao<M 2930 οἱ <M | οἰχοῦσαν U 21 χαϑαπερεὶ] 

χαϑάπερ ἢ M χαϑάπερ ai Pa | ἢ ὄγριοι---λῃσταὶ <S | ἀεὶ -«-- 8 

Fg C 

19 

11 
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παρορμώμενοι ὑπὸ τοῦ τυράννου | xal ἄρχοντος τῆς ἀδικίας, δοχιμάζοντος D663 
ἡμᾶς εἰ ἀνθίστασθαι αὐτοῖς ἀρχοῦμεν xai ἀντιπαρατάσσεσϑαι. 

.59. Ἄγε οὖν, μή ποτε ὑπενδοῦσα ἁἀρπασϑῇς, ὦ ψυχή; πρὸς αὐτῶν, 59,1 
xai οὐχ ἕξομεν ὑπὲρ σοῦ δοῦναι λύτρα. »τί γὰρ ἀντιχατάλλαγμα δώσει, 
φησίν, ἄνϑρωπος τῆς ψυχῆς αὐτοῦς«: χαλὸν μὲν οὖν, εἰ μὴ εἴχομεν, ἣν 9 

ἂν xal χαρμιώτατον, τοὺς ἀντιπράσσοντας ἡμῖν χαὶ μαχομένους" ἐπεὶ δὲ 
τοῦτο ἀδύνατον, xa) ὃ ϑέλομεν οὐ δυνάμεϑα | (ϑέλομεν δὲ μὴ ἔχειν τοὺς 0342 
ἐξέλχοντας ἡμᾶς εἰς πάϑη) — ἦν γὰρ ἀνιδρωτὶ σωϑῆναι — καὶ ὃ ϑέλο- 
μεν τοῦτο οὐ γίγνεται, ἀλλ᾽ ὃ οὐ ϑέλομεν (δεῖ γὰρ ὑἡμιᾶς δοχιμάζεσθαι, 
ὡς ἔφην), μὴ ἐνδιδῶμεν, ὦ ψυχή, μὴ ἐνδιδῶμεν τῷ πονηρῷ, »ἀλλὰ ἄνα- 3 
λαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ ϑεοῦς ὑπερασπίζουσαν χαὶ προαγωνιζομένην 
ἡμῶν »ἐνδυσώμεϑια τὸν ϑώραχα τῆς δικαιοσύνης χαὶ ὑποδησώμεϑια τοὺς 
πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου, ἐν πᾶσί τε ἀναλάβωμεν τὸν ϑυρεὸν 
τῆς πίστεως, ἐν à δυνησόμεϑια | πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ menupw- P587 
μένα σβέσαι χαὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου x«i τὴν μάχαιραν τοῦ \ 
πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα ϑεοῦ, πρὸς τὸ δύνασϑαι στῆναι πρὸς τὴν μεῦο- 

δείαν τοῦ διαβόλους, »λογισμούς τε χαϑαιρεῖν χαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρό- 
μενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦς«᾽ »ὅτι μὴ ἔστιν ἡμῖν ἣ πάλη πρὸς 
αἷμα χαὶ σάρχαςε. τούτου δὲ ἕνεχα ταῦτα λέγω, ὅτι οὗτος 6 τρόπος Ἢ 
τοῦ ἀποστόλου τῶν συνταγμάτων. πολλὰ μὲν γὰρ ἔστι χαὶ περὶ ἑκάστου 
τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ εἰρημένων ἀποδεῖξαι, ὡς ὀρϑιοδόξως x«l μεμε- 

4f Matth. 16, 20 — 10 Ephes. 6, 15 — 12—17 Ephes. 6, 14—17. 11 — 

17 II Kor. 10, 4f — 18 Ephes. 6, 12 

U Ὁ Phoet. Pa (bis. 2.18 τοῦ ϑεθη) 

9 τυράνγου χαὶ «— S | δοχιμάζοντες Ὁ 2 αὐτοῖς] 9m S ἃ ἄγε - 8 

| ὑπενδοῖσα - S | ἁρπασϑῆς hinter ψυχὴ Pa | πρὸς αὐτὸν U 4 οὐχ ἔξο- 

μὲν UPa 5 φησὶν <S | ἄνϑρωπος, φησὶ M | εἰ μὴ εἴχομεν — Pa δΐ ἦν 

— χαομιώτατον — S | ἢν --τοὺς) ἣν αὐτοὺς Pa — 6 àv] ἄρα U | xaouóca- 

vov U | μαχομένους + ἐπέχεσϑαι Pa | ἐπειδὴ Pa 4 δὲ] yao U 8 ἡμᾶς 

- MPhot.Pa | ὡϑοῶτε Pa 9 γίνεται MPhot. Pa | ἀλλὰ M | οὐ) un Pa 

10 óc ἔφην] ὡς ἐχρῆν Phot. - S | ἐνδιδῶμεν!: -ἰ oóvU | ἀλλ 11-48 xai 

προαγωνιζομένην — γνώσεως τοῦ ϑεοῦ] w. ziehen wir an den Panzer der Ge- 

rechtigheit usw. bis dahin: S 11 xoi προαγωνιζομένην < Phot. 13 εὐαγγε- 

λίου + τῆς εἰρήνης U | ἐν] ἐπὶ Phot. | πᾶσί re] πᾶσιν U | ἀναλαβόντες UPa 

14 δυνησώμεϑα MUPa 15 σωτηρίου + δέξασϑαι U 160] 5j; Pa | πρὸς τὸ] 

εἰς τὸ Ba 17 χαϑελεῖν Phot. 18 ϑεοῦ! Χριστοῦ Phot.  19—S. 498, 2 του- 

tov — προήρημαι γῦν < Phot. 19 τούτου δὲ ἕνεχα] weswegen? S | ταῦτα 

UNE 21 ταύτῃ] ταῦτα M 21f μεμελημένως U 
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λετημένως ἔχει: ἀλλὰ μαχρὸν ἂν εἴη ἕχαστον αὐτῶν οὕτως διελθεῖν. τὸν 
γὰρ τύπον αὐτοῦ δεῖξαι μόνον xal τὴν βούλησιν προΐρημαι νῦν. »οὐ γὰρ 

ὃ ϑέλω, τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, τοῦτο ποιῶ. (εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω τοῦτο 
ποιῶν, σύμφημι τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ ὅτι καλός" νυνὶ δὲ οὐχέτι ἐγὼ κατερ- 

γάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ ἡ οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. | οἶδα γὰρ ὅτι obx οἰχεῖ 

ἐν ἐμοί, τουτέστιν ἐν τῇ σαρχί μου, τὸ ἀγαϑόνς«, ὀρϑῶς λέγων. μέμνησθε 
γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ὡς ὡριζόμεϑια" εἰ xal σπεύδων ἐγὼ ταχὺ πάντα 

διεξελθεῖν μᾶλλον βραδύνω, μαχροτέρας pot τῶν λόγων τῆς περιόδου Y, 

προσεδόχησα γεγενημένης, ἣν προϑυμητέον δὴ διανῦσαι. ἄλλως γὰρ τοῦ 
προχειμένου οὔποτε ἥξομεν ἐπὶ τέλος. 

60. Οὐχοῦν ἐλέγομεν᾽ dp οὗ τὸν ἄνθρωπον, εἰ μνημονεύετε, πλανη- 
ϑέντα τὴν ἐντολὴν ἀϑετῆσαι συνέβη, ἐντεῦϑεν £x τῆς παραχοῆς τὴν 
ἁμαρτίαν λαβοῦσαν γένεσιν εἰς αὐτὸν εἰσῳχηχέναι. οὕτως γὰρ πρῶτον 
στάσις ἐνέπεσε σφαδασμῶν ve wai λογισμῶν ἀνοιχείων ἐπληρώϑημεν, χε- 
γωϑέντες μὲν τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ ϑεοῦ, πληρωϑέντες δὲ ἐπιϑυμίας DAC 

Xie, ἣν ὃ πολύπλοχος ἐνέπνευσεν εἰς ἡμᾶς ὄφις, βραχυπορησάντων ἡμῶν 
τῆς παραγγελίας τοῦ ϑεοῦ τὸν χύχλον. διὸ χαὶ τὸν ϑάνατον ὃ ϑεὸς πρὸς 
ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὑπὲρ ἡμῶν ἀνεύρατο, ἵνα μὴ ἐν ἀϑανάτοις ἡμῖν 
ἀνατείλασα, ὡς ἔφην, ἀϑάνατος T. ὅϑεν ὃ ἀπόστολος »οἶδα γὰρ ὅτι 
οὐκ οἰχεῖ ἐν ἐμοί, τουτέστιν ἐν τῇ σαρχί μου, τὸ ἀγαϑόν« λέγων τὴν ἀπὸ 
τῆς παραβάσεως διὰ τῆς ἐπιϑυμίας εἰσοιχισϑεῖσαν εἰς ἡμᾶς ἁμαρτίαν βού- 
λεται μηνύειν, ἧς δὴ χαϑαάϊπερ βλαστήματα νέα χαὶ χλῶνες οἱ φιλήδονοι 

περὶ ἡμᾶς ἀεὶ λογισμοὶ συνίστανται. δισσὰ γὰρ ἐν ἡμῖν λογισμῶν γένη, 

9. 6 Róm. 7, 15—18 — 19 Röm. 7, 18 

ὩΓῸ 

1 ἔχει — S | εἴη --- διελϑεῖν]) wir machen .. die Abhandlung S | τὸν] τὸ U 

2 xai τὴν βούλησιν <S 9 rovro! «-- Phot. Bf (εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω τοῦτο ποιῶ) 

Bonwetsch nach 3 9 ἀλλὰ 6 τὸ < S; vgl. aber Z. 20 7 διωριζόμεϑα 

Phot. 8 διελθεῖν M. μᾶλλον βραδύνω] kurz gefaßt habe S Sf μαχροτέρας 

— διανύσαι] während viele Worte hierüber nötig sind S 8 uov U |- 7] c U 

9 δὴ] un M 11 ἐλέγομεν] οὐ λέγομεν] M wir sagen S | εἰ μνημονεύετε Corn.] 

D 664 

60,1 

ιθ 

e 

342 

5 P588 

ἐμνημονεύετε MU - S Phot. 13 εἰσοιχηκέναι MU | πρῶτον — Phot. 14 τε xoi- 

λογισμῶν «— ὃ 14 χενωϑέντος M 16 0 — M | πολύτροπος Phot. | éve- 

φύσησεν Phot. 16f βοαχυπορησάντων --- xixAov < Phot. 18 vx$g « S | 

ηὕρατο M εὕρατο U 19 ὡς ἔφην - S | ö ἀπόστολος + sprechend S 22% ἧς 

0n 305 ἢ | vr « S, | Kar xÀdvsc « S Phot. 98 deb <MS | 

δισσὰ] ὅσα M 
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τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἐπιϑυμίας τῆς ἐνθ᾽ωπευούσης ἐν τῷ σώματι συνιστάμενον, 
ἥτις ἐξ ἐπιπνοίας, ὡς ἔφην, ἐγενήϑη τοῦ ὑλικοῦ πνεύματος, τὸ δὲ ἀπὸ 
τοῦ χατὰ τὴν ἐντολήν, ὃν ἔμφυτον ἐλάβομεν ἔχειν xal φυσικὸν νόμον, πρὸς 

τὸ χαλὸν ἡμῶν ἐξεγείροντα xol ἐπανορϑούμενον τὸν λογισμόν. ὅϑεν τῇ 
μὲν νομοϑεσίᾳῳ τοῦ ϑεοῦ χατὰ τὸν νοῦν »συνηδόμεϑιας« (τοῦτο γὰρ ὁ ἔσω 
ἄνθρωπος), τῇ δὲ νομοϑεσίῳ τοῦ διαβόλου χατὰ τὴν ἐνοιχοῦσαν ἐπιϑυμίαν 

ἐν τῇ σαρχί" | 6 γὰρ νόμος »ἀντιστρατευόμενος χαὶ ἀντιπράσσων τῷ νόμῳ 
τοῦ ϑεοῦς, οἷον τῇ πρὸς τὸ ἀγαθὸν ὁρμῇ, τῇ ἐπιϑυμίᾳ τοῦ νοός, οὗτός 
ἐστιν ὁ τοὺς ἐμπαῦεῖς ἀναφύων ἀεὶ χαὶ ὑλικοὺς πρὸς ἀνομίαν περισπασ- 
Hobc, παντάπασι πρὸς ἡδονὰς ὧν ἑλχτικός. 

61. Τρεῖς γὰρ νόμους ὑποτιϑέμενος ἀναφανδὸν 6 ἸΙαῦλος ἐνταῦϑά 
μοι καταφαίνεται" ἕνα μὲν τὸν χατὰ τὸ ἔμφυτον ἐν ἡμῖν ἀγαθόν, ὃν xod 

γόμον σαφῶς νοὸς ἐκάλεσεν, ἕνα δὲ τὸν Ex προσβολῆς συνιστάμενον τοῦ 
πονηροῦ xai εἰς τὰς ἐμπαϑεῖς ἐξέλχοντα πολλάχις φαντασίας τὴν ψυχήν, 

ὃν ἀντιστρατεύεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς ἔφη, xal ἕτερον τὸν χατὰ τὴν 

ἁμαρτίαν ἐκ τῆς ἐπιϑυμίας ἐνσχιρρώσαντα ἐν τῇ σαρχί, ὃν ἁμαρτίας νό- 
MOV οἰκοῦντα ἐν τοῖς μέλεσιν ἐκάλεσεν᾽ ᾧ ἐπιβαίνων 6 πονηρὸς καὶ ἐποχού- 
μενος πολλάχις χαϑ' ἡμῶν ἐγχελεύεται, πρὸς ἀδικίαν ἡμᾶς xxl πράξεις 
συνελαύνων καχάς. ὁ γὰρ ἔξωϑεν εἰσπνεόμενος ἀπὸ τοῦ πονηροῦ γόμος 
xai διὰ τῶν αἰσϑήσεων xod rep ἀσφαλτῶδες ῥεῦμα ἔνδον εἰς αὐτὴν ἐχχεό- 

5 Röm. 7, 22 — 7 Röm. 7, 23 

US ΡΟ: 

1f τὸ μὲν... συνιστάμενον ..., τὸ δὲ Phot.] ὁ uiv... συνιστάμενος ..., 

ὁ ó MU 1 ἐνθωπευούσης] ἐν ϑεῶ πεσούσης M ἐμφωλευοίσης Phot. | àv τῷ 

σώματι] im Fleisch ὃ 2. mug... ὡς ἔφην, ἐγενήϑη <S | ἐπιπνοίας Sealiger] 

ἐπινοίας MU Phot. | ἐγενήϑη)] συνέστη Phot. ὃ xai φυσιχὸν νόμον « 8 

4 xai ἐπανορϑούμενον < S8 6 τῷ δὲ] τῇ γὰρ M | ἐπιϑυμίαν] ἁμαρτίαν U 

8 oiov τῇ] ὁ ἐν τῇ Ὁ | πρὸς τὸ ἀγαϑὸν < U | ὁρμῇ, τῇ « U | vor τῇ ἐπι- 

ϑυμίᾳ -ἰ- und S | οὗτος] αὐτὸς Phot. 9 ἀεὶ καὶ --- ἀνομίαν < S 10 παν- 

τάπασι --- ξελχτιχὸς <S | ἡδονὰς ὧν] ἡδονῶν M 111 ὑποτιϑέμενος ... uoc 

χαταφαίνεται) zeigt an ὃ 11 ἀναφανδὸν] - S hinter ὁ Παῦλος Phot. | ὁ Παῦ- 

Aoc] der Apostel S 12 xarà τὸ M | ὃ MU 18 σαφῶς «— S | ἐχάλεσε 

voóc Phot. | owvıorauevov Phot.] ἐνιστάμενον MU | συνιστάμενον + νόμον 

Phot. .15 ἕτερον] τρίτον Phot. | τὸν] τὸ M 16 ix τῆς ἐπιϑυμίας — S | 

ἐνσχηρώσαντα M. Evoxıowoavra Ὁ σχιρώσαντα Phot. ward ὃ | τῇ — M 17 ἐπι- 

βαίνων 6 πονηρὸς xai < Phot.  .17f xoi ἐποχούμενος — ὃ 18f x«9' ἡμῶν 

— χαχάς] uns zu bösen Taten anreizi S | 19—8. 497, 2 ὁ yàg — vóuov < Phot. 

90 ἔνδον « S | αὐτὴν — 8 

D 665 

61,1 

19 

4 
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μενος τὴν ψυχὴν ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ capxi χατὰ τὴν ἐπιϑυμίαν ὑπάρχοντος 
χραταιοῦται νόμου. φαίνεται γὰρ ὡς ἐν αὐτοῖς ἡμῖν τὸ μὲν βέλτιον τὸ δὲ 4 
χεῖρον ὄν, xai ὅταν μὲν τὸ βέλτιον φύσει τοῦ χείρονος ἐγχρατέστερον γε- 

γηϑῦ, φέρεται ὅλος πρὸς τὸ ἀγαθὸν ὁ νοῦς ὅταν δὲ τὸ χεῖρον ἐπιβρίσῃ 
5 πλεονάσαν, ὃ ἀντιστρατεύεσθιαι τῷ ἐν ἡμῖν λέγεται ἀγαϑῷ, ἄγεται πάλιν 
ἀντιστρόφως πρὸς φαντασίας παντοδαπὰς 6 ἄνθρωπος χαὶ λογισμοὺς 

χείρονας. 
62. Οὗ δὴ xal χάριν 6 ἀπόστολος εὔχεται ῥυσϑῆναι, ϑάνατον αὐτὸ 62,1 

χαὶ ὄλεϑρον εἶναι ἡγούμενος, ὥσπερ δὴ xal ὃ προφήτης »ἀπὸ τῶν χρυφίων 
10 μους | λέγων »χαϑάρισόν μες. αὐτὰ γοῦν τὰ ῥήματα τοῦτο παρίστησιν 2 P589 

»συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ χατὰ τὸν Éct« λέγοντος »ἄνϑρωπον, | 0346 
βλέπω δὲ ἕτερον νόμον Ev | τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ D666 

τοῦ νοός pou χαὶ αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας, τῷ ὄντι ἐν 
τοῖς μέλεσί μου. ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνϑρωπος, τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώ- 

15 μᾶτος τοῦ ϑανάτου τούτου«; οὐ τὸ σῶμα ϑάνατον ἀποφηνάμενος, ἀλλὰ ὃ 
τὸν νόμον τῆς ἁμαρτίας τὸν ἐν τοῖς μέλεσι (τοῦ σώματος) διὰ τῆς παρα- 
βάσεως ἐν ἡμῖν ἐμφωλεύοντα χαὶ πρὸς ϑάνατον ἀεὶ τὸν τῆς ἀδικίας τὴν 
Ψυχὴν ἐμφαντάζοντα. ἐπιφέρει γοῦν εὐθέως, ἀμέλει διαλυόμενος ἀπὸ 4 
ποίου θανάτου ἐγλίχετο ῥυσθῆναι xai τίς αὐτὸν ὃ ῥυόμενος Tw »χάρις τῷ 

9 Psal. 18, 13 — 1i—15 Róm. 7, 29. 94. 19 Róm. 7, 25 

MU S SPhob. 

(€ [4 

1 τῇ < U | ὑπάρχοντος] ἐπιτυγχάνοντος U 2 oc « 8; lies σαφῶς * 

| ἐν ἡμῖν αὐτοῖς Ὁ ξαυτοῖς ἡμῖν Phot. uns in éhnen S 3 χαὶ] aber S | μὲν! 

μέλλῃ Phot. | φύσει «S 9 f γενηθῆναι Phot. 4 τὸ χεῖρον) das Böse u. 

Feindselige S 9 πλεονάσαν — àya99) — 8. | ὃ ἀντιστρατεύεσϑαι — ἀγαϑῷ 

- Phot. | ὃ] τὸ U | τῷ] τὸ M 6 παντοδαπὰς] πᾶς M ungehörige S | ὁ 

ἄνθρωπος hinter χείρονας Phot. 6f xai λογισμοὺς χείρονας — ὃ 9 εἶναι 

< SPhot. | ὁ προφήτης] David S 10 λέγων] sprach S hinter us Phot. | 

γοῦν] γὰρ Ὁ οὖν Phot. | ῥήματα] ῥητὰ U | τοῦτο] diese (zu ῥήματα gezogen) S 

| παρίστησιν] συνιστῶσι Phot. 11 ἄνθρωπον λέγοντος U 19 δ᾽ Phot. | ἐν 

τοῖς μέλεσί μου «:- U |  év < u. ἀντιστρατευόμενον vor τοῖς μέλεσί μου Phot. 

1 zei = Ss 14 ῥύσηται M 16 τῆς ἁμαρτίας] des Todes S | {τοῦ owuaroc) 

Bonwetsch nach S 17 ἐμφολεύοντα M 1{{τὴν vvyjyv — M 18 ἐπιφέρει 

εὐν διαλυόμενος] hinzufüigend ... macht er deutlich S. | εὐθέως ἀμέλει -- S | δια- 

λεγόμενος MU — .18f ἀπὸ ποίου] ὁποίου Ὁ Phot. 19 ἐγλίχετο] will S | óvo- 
μενος + von ihm S | ἢν] — M ést S | χάρις + δὲ Phot, | χάρις τῷ] εὐχα- 
ριστῷ M 

Epiphanius II. 39 
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ϑεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ«. προσεχτέον γὰρ ὅτι, εἰ τὸ σῶμα ϑ'άνατον τοῦτο, ὦ 
᾿Αγλαοφῶν, ὡς ὑπειλήφατε, ἔλεγεν, οὐκ ἂν τὸν Χριστὸν ὡς ῥυόμενον αὐτὸν 
ὕστερον ἔκ τοῦ τοιούτου χαχοῦ παρελάμβανεν᾽ ἐπεὶ τί παραδοξότερον ἢ 
πλέον ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ τῆς παρουσίας ἐσχήκχαμεν; τί δὲ xal 6 Amö- 

5 στολος ὅλως, ὡς διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ δυνάμενος ἐχ τοῦ ϑανά- 

toU ὑπὸ ϑεοῦ ἐλευϑερωϑῆναι τούτου ἐφθέγγετο, ὁπότε πᾶσι xal πρὸ τοῦ 
τὸν Χριστὸν ἐλϑεῖν εἰς τὸν χόσμον συνέβαινε ϑνύήσχειν; ἐρρύοντο γὰρ 
χωριζόμενοι πάντες τῶν σωμάτων χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ βίου τούτου ἔξοδον, 

ἀλλὰ x«i ὡσαύτως δὲ πᾶσαι αἱ ψυχαί, [καὶ] αἱ τῶν ἀπίστων x«l πιστῶν 
10 xai τῶν ἀδίχων καὶ δικαίων, ἐχωρίζοντο τῶν σωμάτων χατὰ τὴν ἡμέραν 

τῆς. TEAEUTTE. τί οὖν 6 ἀπόστολος πλέον παρὰ τοὺς ἄλλους λαβεῖν τοὺς 

ἐν ἀπιστίᾳ διατρίψαντας ἐσπούδαζεν; ἢ διὰ τί ῥυσϑῆναι ἀπὸ τοῦ σώματος 
ηὔχετο, ὃ xal εἰ μὴ ἤϑελε, πάντως ἂν συνέβαινεν αὐτῷ, καϑάπερ δὴ χαὶ 
πᾶσι χεῖται τὸ τελευτῆσαι καὶ χωρισθῆναι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀπὸ τῶν σω- 

15 μάτων, εἴ γε ϑάνατον τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ὑπετίϑετο; ὥστε οὐ τὸ σῶμα 

τοῦτο, ὦ ᾿Αγλαοφῶν, ϑάνατον, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν τὴν χατοιχήσασαν 
(ἔνδον) διὰ τῆς ἐπιϑυμίας ἐν τῷ σώματι λέγει, ἧς ὁ ϑεὸς αὐτὸν διὰ τῆς 
παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἐρρύσατο. »6 γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευϑέρωσεν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ 
20 ϑανάτους., ὅπως »ὁ ἐγείρας ᾿Ιησοῦν Ex νεχρῶν διὰ τὸ ἐνοιχοῦν αὐτοῦ 

πνεῦμα ἐν ἡμῖν ζωοποιήσῃ χαὶ τὰ ϑνητὰ σώματα five, | »τῆς ἁμαρτίας 
τῆς ἐν τῷ σώματι χαταχριϑείσης« πρὸς ἀναίρεσιν, »ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦς 

18—20 Róm. 8, 2 — 20f Róm. 8, 11 --- 211 Röm. ὃ, 3f 

MUS Ehot: 

1 ϑεῷ + spricht er S | διὰ vov Ἰησοῦ Phot. | προσεκτέον] wir verstehen ὃ 

| yàp ὅτι] d& Phot. | τοῦτο — S | o — M 2 ὡς ὑπειλήφατε) wie du ver- 

standen S ὃ παράδοξον Phot. 9f ἢ πλέον < Phot. 4 ἀπὸ τῆς Δριστοῦ 

παρουσίας U 5 δυναμούμενος Phot. | ἐκ - Phot. 6 vovvov * nach S] 

τοῦτο MU | ὑπεφϑέγγετο U 7 ἐλϑεῖν εἰς τὸν χόσμον] Parusie S 71--ἰὅ ἐρ- 

ούοντο ---ὑπετίϑετο < Phot. 7 ἐρύοντο MU | yàp -Ξ ὃ. 8. πᾶντεε ΒΝ 

τούτου * nach S] ταύτην MU 9 [xoi] * nach S | ἀπίστων u. πιστῶν ver- 

tauscht S | πισταὶ M 10 xai! <S 10f χατὰ τὴν ἡμέραν τῆς τελευ- 

τῆς] am. Ende des Lebens ὃ 11 τοὺς ἄλλους < S 12 ἐν ἀπιστίᾳ διατρί- 

ψαντας) die Unglüubigen S. | ἢ «8S 13 s -ἰ U 13—15 συνέβαινεν αὐτῷ 

— ὑπετίϑετο] im Sterben entfliehen solite S 17 (ἔνδον) * nach S | 4c] aus 

welchem (auf θάνατον bezogen) S αὐτὸν « S 18 ἐρύσατο M | τῆς ζωῆς 

τοῦ πνεύματος Phot. 19 ἡμᾶς] mich 901 ὅπως ó— ἐν ἡμῖν] τι. bald darauf S 

21 ζωοποιήσει MU |oóuata <M — 28 σώματι -"- ἡμῶν Ὁ | δικαίωμα] Reinigung S 
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χατὰ τὴν ἐντολὴν πρὸς τὸ ἀγαϑὸν ἡμᾶς ἐφελχομένου φυσιχοῦ »νόμου« 
φανερωϑῇ ἐξαφϑέν, ὃ ἀσϑενῆσαν, τῆς σαρχὸς χεχρατημένης τῇ ἅμαρ- 

τίᾳ, πρὸ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ταῖς ὑλικαῖς φροντίσιν ἐπεχώννυτο. 
»τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ ἐν ἡμῖν φυσικοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσϑένεις ὑπὸ τῆς ἐπι- 

ϑυμίας ἡττώμενον τῆς ἐγχειμένης ἐν τῷ σώϊματι, ὁ ϑεὸς ἀνερρῶώσατο, 
πέμψας τὸν υἱὸν ἑαυτοῦ, τὴν ὁμοίαν τῇ σαρχὶ τῆς ἁμαρτίας σάρχα ἀνειλη- 

φότα (ἀληϑείᾳ γὰρ x«i οὐ δοκήσει ἦν ὃ ἐφάνη), ἵνα τῆς ἁμαρτίας χατα- 
χεχριμένης πρὸς ἀναίρεσιν »εἰς τὸς μηχέτι »χαρποφορῆσαι« ἐν τῇ σαρκὶ τὸ 
διχαίωμα τοῦ φυσικοῦ νόμου πληρωϑ'ῇ, πλεονάσαν τῇ ὑπαχοῇ τοῖς μὴ χατὰ 

τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς σαρχὸς περιπατοῦσιν, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ 
πνεύματος χαὶ τὴν ὑφήγησιν. »ó γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆςς«, 

ὃ δή ἐστι τὸ εὐαγγέλιον, ἕτερος ὧν τῶν προειρημένων νόμων, διὰ τοῦ 

χηρύγματος πρὸς ὑπαχοὴν τεϑεὶς χαὶ ἄφεσιν ἁμαρτημάτων, »ἠλευϑέρωσεν 
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας χαὶ τοῦ ϑιανάτους, νικήσας ἐκ παντὸς 
τὴν ἁμαρτίαν βασιλεύουσαν τῆς σαρκός. 

A μὲν οὖν δὴ προβάλλονται xai ἐκ τῶν τοῦ ἀποστόλου ῥητῶν, οὐκ 
ὀρϑῶς αὐτὰ ἐξηγούμενοι, σαφηνίσας ἔφην, ὦ Θεόφιλε᾽ τρέψομαι δὲ wal 
πρὸς τὰ ἕτερα, ἐάνπερ τὸν βοηϑήσοντα ἡμιῖν πρὸς τὴν διέξοδον εὕρωμεν 

τοῦ λόγου. ἄπορα γὰρ χαὶ οὐ πάνυ ῥᾷδια πρὸς χαϑαίρεσιν τὰ ἑξῆς. διὸ 
χαὶ ὀχνηρότερον αὐτῶν ἅπτομιαι, μαχρὰν χαὶ χαλεπὴν αὐτῶν δρῶν τὴν 
ἀπόδειξιν ἐσομένην, ἐὰν N) τις ἡμᾶς αὔρα συνέσεως ἄφνω ἐξ οὐρανοῦ χατα- 
πνεύσασα χαϑάπερ ἐν μέσῳ νηχομένους πελάγει εἰς ὅρμον τινὰ ἀχύμονα 

Kal ἀπόδειξιν ἀποχαταστήσῃ ἀσφαλεστέραν. 

[ΕΩΣ Ω4Ε TO ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ MEOOAIOY.] 

4ff vgl. Röm. 8, 3f — 11 Róm. 8, 2 

U $ (bis 2.23) Phot. (bis Z. 15 σαρχύς) 

1 ἀφελχομένου Ὁ — 9f ὃ---ἐπεχώννυτο < Phot. 29 δ] τὸ U 2f ἀσϑε- 

νῆσαν---τῇ ἁμαρτίᾳ < S 9 ἐπιχωννύμενον U 4 νόμου * nach S] ἀγαϑοῦ 

MU 5 ἠττώμενος M | ἐν τῷ σώματι] im Fleisch S | vor ὁ 9s0; +8 U 

6 αὐτοῦ Phot. | τῆς σαρχὸς Phot. | τῇ σαρχὶ τῆς ἁμαρτίας] der Sünde S 

7 ἀληϑείᾳ — ἐράνη — Phot. | ἀλήϑεια u. ὁόχησις U | gv 90S 9 διχαίωμα) 

ἰδίωμα Phot. 9—11 χατὰ τὴν-- ὑφήγησιν] nach dem Befehl der Liebe des 

Geistes S 11 τῆς ζωῆς] des lebendigmachenden S 13 τεϑεὶς) führend S 

14 χαὶ « S 16 ῥητῶν — M 17 αὐτὸν M | σαφηνείας | M σαφηνίσας 

ἔφην) haben wir gezeigt S | δὲ — M 18 τὰς ἑτέρας M 18 ἐάνπερ---τοῦ 

λόγου] wenn Gott hift S 18 εὕρομεν Μ 19 xol ot — ra ἑξῆς <S 20 μα- 

χρὰν --- ἐσομένην <S 21 ἐὰν + δὲ M συνέσεως ἄφνω «:- ὃ 29f χαϑάπερ 

— ἀσφαλεστέραν] uns erleuchtet zu dieser Darlegung S 28 ἀποχαταστήσει M | 

Unterschrift: ἕως ὧδε τὸ μέρος τῶν MeYodiov MU 
327 D i 

11 

Ó 348 

13 

13 

14 

15 

D 668 
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63. Ταῦτα μέν ἐστιν ἃ ἀπὸ μέρους καϑ' εἱρμὸν (ἔκ) τῶν ὑπὸ 03,1 
τοῦ μακαρίτου Medodiov, τοῦ καὶ Eofovaiov, περὶ τοῦ προειρημένου 
Φριγένους xol τῆς αὐτοῦ διὰ σοφιστικῆς πλάνης κακοπιστίας ἐν τῷ 
αὐτῷ περὶ ἀναστάσεως λόγῳ | *, ἃ ἐνταῦϑα παραϑέμενοι ἱχανῶς ἔχειν 
ἐνομίσαμεν πρὸς τὰς ἐκείνου φλυαρίας καὶ τὴν αὐτοῦ ἀνατροπὴν 
* τῆς τῶν ἀνθρώπων ζωῆς di ἐπιπλάστου ἐξ “Ἑλληνικῆς δεισιδαι- 
μονίας καχοηϑείας. πολλὰ γὰρ καὶ ἕτερα ἐν τῇ περὶ τῆς ὑποϑέ- 
σεῶς ἀχολουϑίᾳ τῷ προειρημένῳ Μιεϑοδίῳ, ἀνδρὶ λογίῳ οντι καὶ 
σφόδρα περὶ τῆς ἀληϑείας ἀγωνισαμένῳ, εἴρηται, πάντως που καὶ 
ἐπὶ τοσαῦτα ἕτερα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐπηγγειλάμεϑα καϑ' ἕχάστην 
αἵρεσιν ὀλίγα πρὸς τὴν αὐτῆς ἀνατροπὴν λέγειν (οὐ γάρ εἰσιν ὀλίγαι), 
ἕως ὧδε ix τῆς αὐτοῦ πραγματείας παραϑέμενοι ἠρχέσϑημεν. ὀλίγα 

δὲ χαὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἡμῶν πτωχείας εἰς τὴν αὐτὴν τοῦ ἀνδρὸς 
φλυαρίαν ἔτι προσϑέμενοι χαταπαύσομεν τὸν xot αὐτοῦ ἀγῶνα, τῷ 
ϑεῷ ἀποδεδωκότες τὸ βραβεῖον τῷ νικοποιῷ χαὶ τὴν αὐτοῦ ἐκκλη- 
σίαν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ φιλαν)ϑρωπίᾳ πάντοτε στέμμασιν ἀμαραντίνοις 

κατακοσμοῦντι τοῖς τῆς ἀληϑείας κηρύγμασιν. λέξομεν τοίνυν καὶ 
αὐτοὶ πρὸς αὐτὸν κατὰ δύναμιν. 

Φάσκεις, e οὗτος, ὡς καὶ ἄνω uot προδεδήλωται ἐπισκώπτωτ" 
μὴ ἄρα βυρσοδέψης nv ὁ ϑεός, ἵνα χιτῶνας δερματίνους τοῖς περὶ τὸν 

Adayı ποιήσῃ, μηδέπω | ζῴων τεϑυμένοων; εἰ δὲ καὶ ἐτύϑη ζῷα, x 00% D669 
ἦσαν, φησί, χιτῶνες δερμάτινοι, ἀλλὰ τὸ γήϊνον 0 περικείμεϑα 

19 vgl. oben c. 4, 9; S. 412, 12 u. Ancoratus c. 62, 3; 1 74, 1211; dazu ep. ad 

Joh. episc. Hieros. — Hieronymus ep. 51, 5, 2; S. 403, 14ff Hilberg: numquid coria- 

rius aut scortiarius erat deus, wt conficeret pelles animalium et consueret ex eis 

tunicas pelliceas Adam et Euae? manifestum) est ergo, inquit, quod de corporibus 

nostris loquatur 

U 

1 (é» *, vgl. 2.12 2 uaxapiov M 4 x etwa (εἰρημένων ἐξελεξάμεϑαλ * 

| &] ἃ (Zahl! zu λόγῳ bezogen) M; dem Stil des Epiph. würde &rıva) noch 

mehr entsprechen παραϑέμενος M 5 τὴν... ἀνατροπὴν Corn.) τῆς .. &va- ὯΙ 
τροπῆς MU 6 * etwa (ἀναιροῦντος τὴν ἐλπίδα) * 7 vor χαχοηϑείας + xai U 

9 vor εἴρηται + εἰρημένα U | πάντος M 9f xci ini *] xàv ἐπὶ M xai 

ἔπη Ü 12 Ax <U 14 χαταπαίύσωμεν MU 16 vor στέμμασιν + (we)? * 

| στέμμασιν] ἀεὶ M 17 Aé&ousv MU 19 φάσκοις M | ἐπισχωμματίζων Ὁ 

20 τοῖς Corn.] τοὺς MU 21 « etwa (ovx ἦν ἐχεῖ βυρσεύων. διὸ δὴ τὸ ἐν τῇ 

γραφῇ ἐπισημανϑὲνν *; vgl. auch S. 508, 22 8 

P591 

2 

ἢ 
50 



10 

Panarion haer. 64, 63, 1—8 (Origenes) 501 

σῶμα. καὶ πανταχόϑεν ἐλέγχῃ τῇ τοῦ διαβόλου ἐπι(π)νοίᾳ καὶ τῇ 
τοῦ ogsoc δολιότητι παρακχολουϑῶν, φϑορὰν ἀπιστίας τῇ ἀνϑρο- 

πότητι ἐργαζομένου καὶ τὴν Εὐαν ἐξαπατήσαντος καὶ ἀεὶ τὰς δια- 
γοίας τῶν ἀχεραίων ψυχῶν τῇ πανουργίᾳ T ἐν ταῖς αὐτῶν διανοίαις 

παραφϑείροντος. ἴδωμεν τοίνυν εἰ δύναται τὰ ὑπὸ σοῦ εἰρημένα 

ἔχειν στάσιν, ὦ τοσαῦτα μοχϑήσας καὶ εἰς μάτην ἐλάσας τὸν περὶ 
τῆς τοσούτων βίβλων συγγραφῆς ἀγῶνα. εἰ γάρ ἐστιν ἀληϑές, ὁ 
περὶ σοῦ ἄδεται, ὅτι ἑξακισχιλίους βίβλους συνεγράψω, ὦ ματαιόπονε, 

[καὶ] τὸν πάντα χάματον εἰς ψόγους xoi δόλους ματαιότητος &vaAO- 
σας φρούδως καὶ χενὴν τὴν σὴν ἐργασίαν καταστήσας, διὰ τῶν ἀναγ- 
καίων πταίσας δι’ ὧν παρεχάραξας τὴν ἀνάστασιν, ἀνέλπιστον 

8 ἑξαχισχιλίους βίβλους] nach Rufin hat Epiph. diese Angabe später óffent- 

lich noch bestimmter wiederholt vgl. dessen Brief an Joh. v. Jerus. bei Hierony- 

mus c. Ruf. III 23; Migne 23, 474 B. hie est ille delirus senex ... qui sex milia 

Origenes libros te praesente cantavit u. de adult. libr. Orig. XXV 398 Lommatzsch 

(— Hieronymus c. Ruf. II 21; Migne 23, 445 A) quidam ex ipsis, qué se velut evan- 

gelizandi necessitatem, . . . habere putat de Origene male loquend4, sex malia. librorum 

eius se legisse, quamplurima fratrum. multitudine audiente confessus est; Epiph. 

hat jedoch diese Behauptung Rufins — anscheinend aber nur den Punkt, daß er 

selbst die 6000 Bücher alle hätte gelesen haben wollen, vgl. c. Rufin. IL 13; Migne 

23, 436 A — in einem (verlorenen) Brief bestritten vgl. Hieronymus c. Ruf. II, 22; 

Migne 23, 446 B habemus epistulam. supradicti pontificis, in qua hwie calumniae 

luae, dum. adhuc esses in Ortente, respondet et apertissimum mendacium. libera veri- 

tatós fronte confutat. Hieronymus bezweifelt aber auch die Zahl an sich, vgl. c. 

Ruf. Π 22; Migne 23, 446 A quod. vero 4lle non scripsit, quomodo 4ste legere potuit? 

numera indices librorum. evus, qui in tertio volumine Eusebii, in quo seripsit vitam 

Pamphili continentur: et non déco sex milia, sed tertiam pariem mom reperies 

ep. 82, 7, 2; S. 114, 11 Hilberg; beachte auch ep. 84,2; S. 130, 24 Hilberg mülle et 

eo amplius tractatus, quos in ecclesia locutus est edidit; innumerabiles praeterea 

commentarios. — Aufgenommen wurde die Zahl bei Cedrenus und Suidas II 1, 1279 

Bernhardy; im Abendland ist sie seit Beda zumeist in 5000 entstellt. Zur Sache 

vgl. Redepenning, Niedners Zeitsehr. f. hist. Theol. 1851 S. 661f u. Klostermann, 

Sitz. Ber. Berl. Akad. 1897 S 850ff. 

Au 

1 ἐλέγχεται U | ἐπιζπ)νοίᾳ * | v? — M 3 éoyaGouévov  ἐργαζόμε- 

voc M 4 ἐν ταῖς αὐτῶν διανοίαις] lies etwa τῆς αὐτοῦ ἐπιπνοίας * 5 παρα- 

φϑείραντος U 6 o Pet] ὡς MU | zöv]) τῶν U 9 [xai] * | δόλους] δού- 

πους M 10 φρούδως)] σφοδρῶς Ὁ | xeviv ἢ xsvóc MU 11 πταίσας di’ 

« U τὴ» avaoreow < U 

6 
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τὴ» τῆς ἐμπορίας 60v χαματουργίαν περιεποιήσω. ei γὰρ οὐχ 9 
ἀνίσταται τὸ σῶμα, οὐδὲ 7 ψυχή τι κληρονομήσει. | μία γὰρ xoi ἡ P592 
αὐτὴ xotvoría τοῦ τὲ σώματος χαὶ τῆς ψυχῆς καὶ μία ἐργασία. 
κάμνουσι δὲ πιστοὶ ἐν σώματι καὶ ψυχῇ διὰ τὴν μετὰ ἀνάστασιν τῆς 

5 χληρονομίας ἐλπίδα, ἥτις κατὰ σὲ οὐ γενήσεται. ἄρα ἡ πίστις ἡμῶν 
(κενή), χενὴ δὲ καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν κατὰ τὸν ix πνεύματος ἁγίου 
ἀποστολικὸν xai ἀληϑῆ λόγον. ἀνάστασιν δὲ παλιμβόλως καὶ 10 

αὐτὸς ὁμολογῶν, πεφαντασιασμένην δόχησιν καὶ οὐχ ἀληϑινῶς ἔχων 
ἀναγκάζῃ μόνον τὸ ὄνομα λέγειν. ἀνάστασις γὰρ ποία ψυχῆς δύνα- 

10 rat λέγεσϑαι τῆς μὴ πιπτούσης μηδὲ ϑαπτομένης; ἀλλὰ δήλη ἐστὶν 11 
ἐκ τοῦ ὀνόματος ὅτι τοῦ πεσόντος σώματος χαὶ ταφέντος ἡ ἀνά- 

στασις πανταχοῦ TE καὶ ἐν πάσῃ γραφῇ ἐστιν χηρυττομένη ὑπὸ τῶν 

υἱῶν τῆς ἀληϑείας. εἰ δὲ οὐχ ἀνίσταται, οὐκ ἕνι ἡ διὰ πασῶν γρα- 
φῶν κηρυττομένη ἀνάστασις. εἰ δὲ ἀνάστασις οὐχ ὑπάρχει, ματαία 13 

15 ἡ τῆς | τῶν νεχρῶν ἀναστάσεως προσδοχία. οὐ γὰρ ψυχῶν ἀνά- D670 

στασίς ἐστι τῶν μὴ πεσουσῶν, ἀλλὰ σωμάτων τῶν τεϑαμμένων. εἰ 18 
ὁὲ χαὶ μέρος τοῦ σώματος ἐγείρεται, μέρος δὲ ἀποτίϑεται, ἄρα τοῦτο 
τὸ μέρος πῶς ἔσται; οὐ γὰρ δύναται ἐν σώματι εἶναι μέρη ἐγειρό- 
μενα καὶ μέρη ἀποτιϑέμενα καὶ χκαταλιμπανόμενα. 

20 Ὅτι δὲ ἔστι σῶμα ψυχικὸν καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν, οὐχ ἄλλο 14 
| σῶμα πνευματικὸν καὶ ἄλλο ψυχικόν, ἀλλ᾽ αὐτὸ ψυχικὸν αὐτὸ πνευ- 

ματικόν, x. ὅτε μὲν γάρ ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τὰ σαρχὸς πράττο- 15 
μεν | φϑαρτὰ ἔργα, σώματα ἔχομεν ψυχικά" δουλ εύομεν γὰρτῇψ υχῇ ἐν 0332 
τῷ κόσμῳ ἐν ἀτοπίαις, ος καὶ σὺ ἔφης ἀπὸ μέρους. ὅτε δὲ ἐγειρόμεϑα, 16 
οὐχέτι τῆς ψυχῆς ἡ δουλεία, ἀλλὰ πνεύματος ἡ ἀκολουϑία, ἀπ᾽ ἐντεῦϑεν 

ἤδη ἔχουσα τὸν ἀρραβῶνα διὰ τοῦ εἰρημένου »εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύ- 
n5 Ot 

af vgl. I Kor. 15, 17. — 9 vgl. Aneoratus e..86, 2; T 106, 104f «87, PUE 

1107, 190: Panarion haer. 42, 5, 1#; 11100, 11ff — 20 vgl. I Kor. 15, 4 — 

26f: Gal. 5,25; Röm. 8, 13 

MU 

1 τὴν ... zauarovoyiav] τὸν κάματον U | περιποιησάμενος M 2 οὐδὲ 

ἡ ψυχή τι] σὺν τῇ ψυχῆ, οὐδέ v. M 4—7 χάμνουσι δὲ — ἀληθῆ λόγον < U 

G (xevn) ἢ 7 παλιμβόλως) πάλιν βοᾶς ὡς M παλινβόλως U 8 vor πεφαν- 

τασιασμένην + (6c)? * | ἐπιφαντασιασμένην M | ἔχον U 9 ἀναγχάζῃ uó- 

vov] &vayxaZóusvog M | γὰρ Ἢ οὖν MU | ποίας M 9f δύναται λέγεσϑαι] οὐ 

δύνασαι λέγειν Μ 10 ἐστὲ <M 12 πανταχοῦ] πάντη U 16 τῶν - M 

17 τοῦ σώματος *] τῆς TREE MU 18 πῶς] lies mo?? * | 8)» M 

21 ἀλλ᾽ αὐτὸ] ἀλλὰ τὸ M 9 etwa {παντὶ τῷ νοῦν ἐρρωμένον κεχτημένῳ δῆ- 

λον) * 98 ἔχομεν] ἐστιν U 96 g£( — M 

Ew. T - 
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ματι καὶ στοιχῶμεν" εἰ δὲ καὶ πνεύματι στοιχῶμεν, τὰς πράξεις τοῦ 

σώματος ϑανατοῦντες ζήσομεν«. οὐχέτι γὰρ γάμοι, οὐχέτι ἐπιϑυ- 
μίαι, οὐκέτι ἀγῶνες τοῖς ἐγκράτειαν ἐπαγγελλομένοις, οὐκέτι παρα- 
πτώματα ἁγνείας ἀντίπαλα, οὐχέτι ἐνέργειαι ai ἐνταῦϑα πραττόμεγαι, 
ἀλλ᾽, ὡς φησιν ó κύριος, οἱ χαταξιωϑέντες ἐκείνης τῆς ἀναστάσεως 

οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίσκονται, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοί εἶσιν. 

64. 'Oc xci μετετέϑη ’Evoy τοῦ μὴ ἰδεῖν ϑάνατον, καὶ οὐχ 

ηὐρίσκετο. οὐ μετετέϑη δὲ καὶ κατέλιπε τὸ σῶμα ἢ μέρος τοῦ σώ- 
ματος. sl γὰρ κατέλιπε τὸ σῶμα, εἶδεν ἄρα ϑάνατον᾽ ὁ δὲ σὺν 
σώματι μετατεϑ εὶς οὐχ εἶδε ϑάνατον. ἐν σώματι γὰρ ζῶντι ὑπάρχει, 
πνευματικῶς φερόμενος καὶ οὐ ψυχικῶς διὰ τὴν μετάϑεσιν, | χαίτοι 

γὲ ἐν σώματι ὧν πνευματικῷ. ἀλλὰ καὶ wa τοῦ Πλία ὡσαύτως x, 

ὅτι ἀνελήφϑη ἐν aguarı πυρίνῳ, καὶ ἔστιν ἔτι ἐν σαρχί, σαρχί δὲ πνευ- 
- x > -25 € o - , ’ ς m 

ματικῇ καὶ οὐχ ἐπιδεομένῃ τοῦ ἀεί, (0c) ove ἐν τῷ κοσμῳ τούτῳ ὑπῆρχε, 
διὰ κοράκων τρέφεσϑαι καὶ ἀπὸ τοῦ “Χορρὰτ χειμάρρου Ι πίνειν un- 
Lair TE ἐνδύεσϑαι, ἀλλὰ τρέφεται ἑτέρᾳ τινὶ τροφῇ πνευματικῇ, 

ἧς ἐστι χορηγὸς ὃ τὰ “κρύφια γινώσκων καὶ ἀόρατα κτίσας ϑεός, 
ἀμβροσίαν τινὰ καὶ ἀκήρατον ἔχων τὴν ἐδωδήν. 

Καὶ ὁρᾷς ὅτε αὐτὸ τὸ σῶμα τὸ ψυχικὸν αὐτὸ πνευματικόν, ὡς 
καὶ o κύριος ἡμῶν ἀνέστη ἐκ τῶν νεχρῶν, οὐκ ἄλλο σῶμα ἐγείρας, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ον, καὶ οὐχ ἕτερον παρὰ τὸ Ov, αὐτὸ δὲ τὸ Ov εἰς 
λεπτότητα μεταβαλὼν πνευματικὴν καὶ πνευματικὸν ὅλον συνενώσας, 
εἰσερχόμενος ϑυρῶν κεχλεισμένων, ὅπερ 00x ἐνδέχεται χατὰ τὰ 
ἡμέτερα σώματα ἐνταῦϑα ὑπάρχειν [τοῦτο] διὰ τὸ παχυμερὲς καὶ 
οὕπω εἰς λεπτότητα συνενωϑὲν πνευματιχήν. τί οὖν ἢν τὸ εἰσελϑὸν 

ϑυρῶν κεκλεισμένων; ἄλλο παρὰ τὸ ἐσταυρωμένον ἢ αὐτὸ τὸ ἐσταυ- 

of vgl. Luk. 20, 35 — ff vgl. Ancoratus c. 08, 68; 1119, 7ff — 7 vgl. (Gen. 

ΠΡ ΠΕΡ 11 15 ^19 vgl. l| Kön. 2; 11.——- 14 vgl 1 Kón. 17, δὲ — 

201f vgl. Panarion Christentum 3,4; I 230, 291 — 23 Joh. 20, 19. 26 

U 

1 εἰ δὲ — στοιχῶμεν <M 2 ζήσομεν ζήσωμεν MU 5 ἀλλὰ 

6 εἰσὶν ὡς ἄγγελοι 7f οὐχ εὑρίσχετο M 8 οὐ] οὐχὶ U 12 πνευματιχῷ Ἢ 

πνευματικὸς M πνευματιχῶς U | « etwa (εΐρηται * 14 τοῦ (gehört zu τρέ- 

φεσϑαι) ἢ τῶν MU | (óc * 15 χοράχων + te M | χορὰτ U 16 τε] 

δὲ M | τρέφεται ἢ τρέφεσϑαι MU 18 ἀμβοωσίαν M 91 ἀλλὰ M | τὸ: 

<M | ὄν 0v M ὃν aus ἕν U 24 [τοῦτο] *, lies vielleicht ὅλως 25 εἰσελ- 

90v M 26 ἐσταυρωμένων M 

17 

64,1 

P593 

D671 
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, , > , On! SEC - » ^ N ρωμένον; πάντως xov οὐ dvvnon, “ἐρίγενες, μὴ ομολογῆσαι αὐτὸ τὸ 
ἐσταυρωμένον. ἐλέγχει σε γὰρ διὰ τῆς τοῦ Θωμᾷ ἀχριβολογίας, 6 
ἐπειπὼν αὐτῷ »μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστόες. ἔδειξε γὰρ τύπον 
ἥλων καὶ τύπον λόγχης, xai αὐτὰς τὰς οὐλὰς ἀφῆκεν ἐπὶ τοῦ σό- 
ματος, καίπερ συνενώσας τὸ σῶμα εἰς μίαν ἑνότητα πνευματιϊκήν. Ὁ 864 

ἠδύνατο ov» καὶ τὰς οὐλὰς ἁπαλεῖψαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπαλείφει, ἵνα ἐλέγξῃ 1 

σέ, ὦ ϑεήλατε. ἄρα οὖν ἢν τὸ σῶμα τὸ ἐν τῷ μνημείῳ ταφὲν τὸ Touj- 
μερον καὶ σὺν αὐτῷ ἀναστὰν ép τῇ ἀναστάσει. ἔδειξε γὰρ καὶ ὀστᾷ 
καὶ δέρμα καὶ σάρκας, οὑς εἰρηκεν ὅτι »ἴδετε ὅτι “πνεῦμα σάρκα καὶ 

ὀστᾶ 00% ἔχει, ὡς ὁρᾶτέ ue ἔχοντας. πῶς οὖν εἰσῆλϑε ϑυρῶν S 

κεκλεισμένων; ἀλλ᾽ ἵνα deln ὅτι σῶμα μέν ἐστι καὶ οὐ πνεῦμα τὸ 
ὁρώμενον, ἀλλὰ σῶμα πνευματικὸν xal οὐχ ὑλικόν, καίτοι γε σὺν 
ψυχῇ καὶ ϑεότητι καὶ ὅλῃ τῇ ἐνανθρωπήσει, αὐτὸ ὃν ἀλλὰ πνευ- 9 
ματικόν, αὐτὸ τὸ ποτὲ NERXDHEDEE “ὑπτομευῖα, αὐτὸ τὸ ἐσταυροω- 

συνενωϑὲν καὶ ovy- P594 

χραϑὲν τῇ ϑεότητι xci ἌΣ ARD (dt ἀλλ᾽ εἰς ἀεὶ διαμένον, un- D672 
κέτι ἀποϑνῇσκον. »ἀνέστη γὰρ Χριστὸς ἐκ νεχρῶν, ἀπαρχὴ τῶν χεκοι- 10 
μημένων«" (ἀναστὰς δὲν »οὐκέτει ἀποϑνήσκει, ϑάνατος αὐτοῦ οὐχέτι 
κυριξύεικ. 

65. Ἵνα δὲ γνῷς καὶ τοῦτο, δι᾿ ἣν αἰτίαν »ἀπαρχὴ τῶν xexot- 65,1 
μημένων« λέγεται ὁ Χριστός — χαίτοι γε οὐχ αὐτοῦ ἀρξαμένου ἀνί- 
στασϑαι᾿ πρὸ αὐτοῦ γὰρ ἀνέστησαν δι᾿ αὐτοῦ Πάζαρος καὶ 0 υἱὸς τῆς 
χήρας, καὶ ἄλλοι καὶ διὰ Ἠλία καὶ διὰ ᾿Ελισσαίου. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκεῖνοι 3 
πάντες ἀναστάντες πάλιν τεϑνήκασιν, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἀπαρχὴ τῶν 
κεκοιμημένων. ἀναστὰς γὰρ »οὐχέτι ἀποϑνήσχεις, ὡς T ἡ μέλλουσα 
ἀνάστασις εἶναι διὰ τῆς αὐτοῦ ζωῆς καὶ φιλανϑροωπίας. εἰ δέ 3 
ἐστιν ἀπαρχὴ τῶν κεχοιμημένων καὶ ἀνέστη ὅλον τὸ αὐτοῦ σῶμα 
σὺν τῇ ϑεότητι, (φαίνεται ὅλη) ἡ αὐτοῦ ἐνανϑρώπησις ἀναστᾶσα, 

3 Joh. 20, 27 — 9 Luk. 24, 89 — 17£f IKor. 15, 20 — 181 Róm. 6,9 — 

201ff vgl. Ancoratus c. 92, 3#; 1113, 9 ff 

U 

lf πάντως nov— τὸ ἐσταυρωμένον — M 1 ὁμολογῆσαι + (Om)? * 

2 cg <M 4 runov]) τόπον U 6 oov] γοῦν * 9 zai δέρμα — M | εἴδετε U 

11 ἀλλὰ <M 12 xai οὐχ ὑλικόν«-- Ὁ 13 nach ἐνανθρωπήσει + (Nvwuevo v)? * 

15 « etwa (ζωοποιηϑένν * 16 4444 M 17 vorvexoóüv -- τῶν Μ 18 (ἀνα- 

στὰς δὲ), νοὶ. Ζ. 25 ἢ 21 ὁ -ἰ M 98 διὰξ <M 24 πάντες <M | oteo 

καὶ] viell. verderbt: οὗτος (de οὐχέτι" διὰ Toöro)? * 25 T ἡ μέλλουσα ἀνάστα- 

σις εἶναι) lies wohl ἡμῶν μέλλων ἀνάστασις εἶναι 5 98 (φαίνεται 0253) * | ἡ- M 
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2c a ἜΡΟΝ a, ; t , Ν ς , [xe] μηδενὸς ἐξ αὑτῆς χαταλειφϑέντος, OVTE σώματος OUTE ἑτέρου 
2 , 

τινός" »0) γὰρ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς Ἅιδην, οὐδὲ δώσεις 
\ [e , x DAR - - 

τον οσιὸν σου ἰδεῖν διαφϑοράν«. zul τὸ μὲν περὶ ψυχῆς ἐν τῷ 
Ὁ , M \ = \ , \ u [q/ , \ 

Ardn σημαίνει To μὴ καταλελεῖφϑαι, To δέ »τὸν 0010»«, ἵνα δείξῃ To 
a - \ Je \ , P) * > \ »! M 

0010» σῶμα [ro] μὴ toaxoc διαφϑοραν, ἀλλὰ ἀνασταν ἄφϑορον τὸ 

τριήμερον καὶ τῇ ἀφϑαρσίᾳ συνηνωμένον εἰς τὸν αἰῶνα. 
Σὺ δὲ φάσχεις, ὦ οὗτος, ταῦτα τὰ σώματα εἶναι τοὺς δερμα-᾿ 

τίνους χιτῶνας, οὐδαμοῦ τῆς ἀκολουϑίας τοῦτο ἐχούσης, ἀλλὰ διὰ 
\ Y 2 b > - , - 2 - ς » 

τὰ ἐν σοὶ ἀπ ἀρχῆς σπέρματα καταβληϑέντα τῆς ἀπὸ τῶν EAAQvov 
2 ? , \ \ \ > m ἝΞ , ' ^ &ÜrvouvÜov διδασκαλίας καὶ διὰ vov ἐχεῖϑεν παροξυνϑέντα σοὶ xaxo- 

x - EY - > [4 > - 

τρόπον λογιόμον τῆς περὶ τῆς ἀναστασεῶς ἀπιστίας, φημὶ δὲ τῶν 
ε ᾽ὔ “- Pj , [4 

βλληνῶν 68 εἰς τοῦτο ayayovrov xal διδαξάντων. »0 γὰρ ψυχικὸς 6 
ἄνϑρωπος« φησίν »0% δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος" μωρία γὰρ αὐτῷ 

ἐστιν, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεταις. εἰ μὲν γὰρ πρὸ τῆς παρα- 1 
> κοῆς οἱ χιτῶνες τοῖς περὶ τὸν | Adau ἐγένοντο, πιϑανὸν | c ἂν ἢ» σοῦ Ὁ 873 

d N 2 — b 

τὸ wevoua xei δυνάμενον ἐξαπατῆσαι" ovre δὲ φαίνεται xatà τὸ τὴν 
„ - U ND, ? 2 2 = Evav πλασϑῆναι x. πόϑεν δὴ ἄρα ἐπλασσετο; ἀλλὰ ἀπὸ σώματος δῆλον" 

, ! > M D) , Ω 
γέπέβαλες γὰρ φησιν »ἔχστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ, xol ὑπνῶσε, xal 
5t , 2 = - 2 ^ \ * Ion C D ZO 

£Aa|Ds μίαν Ex τῶν πλευρῶν aUroU«. πλευρὰ δὲ οὐδὲν ἕτερον vvy- 8 P595 
’᾽ > \ > 2 , , 2 2 I “ S \ 

χᾶανει ἀλλὰ ὀστέον. ῳχοδομησε γὰρ »ocQxa ἀντ αὑτῆς«. σαρχὸς de 
2 - - c ? 2 
ὀνομαζομένης πῶς ἔτι προσδοχᾶται 7) ταύτης ποίησις; καὶ ἀνωτέρω 9 

’ » 335175 c s I € 
φησί »zoujoousv ἀνϑρῶπον κατ εἰχόνα ἡμετέραν καὶ καϑ' ὁμοίωσιν«. 

M - 2 3 - - : » 

»χαὶ ἔλαβες φησί »χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἔπλασε τὸν ἀνϑρωπονκ«. 
ς * - ET x > ox , , 2 d 5j [4 

ode χοὺς καὶ σὰρξ οὐδὲν ἑτερὸν ἐστιν ἀλλὰ σῶμα. εἶτα μετέπειτα 10 

»καὶ ἀναστὰς Adau ἀπὸ τοῦ ὕπγου εἶπε, τοῦτο ὀστοῦν ἐκ τῶν ὁσ- 
τῶν μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρχός uov«. οὔπω δὲ χιτῶνες δερμάτινοι, 

ot 

2 Psal. 15, 10 — 7 Die Deutung der δερμάτινοι χιτῶνες auf den Leib tat- 

sächlich längst vor Origenes in gnostischen Kreisen üblich, vgl. Oden Salomos 25, 6 

Irenäus 15,5; 150 Harvey(Valentin) Hippolytus Refut. X 13,4; 8. 274, 13f Wendland 

(Valentin) Excerpta ex Theod. 55, 11; 111125, 9 Stählin — Die philosophischen 

Vorgänger bei Bernays, Theophrast über die Frömmigkeit S. 143f — 19—14 I Kor. 

2, 14 — 18f. 20 Gen. 2, 21 — 22 Gen. 1, 26 — 23 Gen. 2,7 — 25f Gen. 2, 23 

u 

1 [xai]* | σῶμα U 1f Ereoov τινός ἢ ἕτερόν u MU 2 ἐγχαταλείψης M 

| δώσης M 4 σημαίνειν M | τὸ δὲ »τὸν ὕσιον« *] τὸν δὲ ὅσιον MU 5 [ro] * 

7 ὦ οὗτος 4- ὡρίγενες M 10 ἐχεῖ U 11 δὲ] δ᾽ M. 11f τῶν Ἑλλήνων Ἢ Ἑλλήνων 

τῶν MU 12 xai διδαξάντων <U 15 ἐγίνοντο U | ἦν ἂν U 16 χατὰ *] 

μετὰ MU 17 « etwa (ἤδη ἡ σὰρξ ὑπάρχουσα, πῶς οὐχ εὔληπτος ἣ σοῦ μωρία) * 

| δὴ Óh.] δ MU | ἄρα + (5 Etc)? * — 19 éx «cU 25 τοῦτο + viv U 

26 vor δέρμάτινοι + ot U 
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bl Ἁ nd - 2 , € - 2 - 

OUO) TO παρὰ σοῦ ψεῦσμα ἀλληγορούμενον URNOXEV. ὀστοῦν τοίνυν 
- 2 - \ 3 - - - ar 

ἐχ τῶν ὀστῶν μου xci σὰρξ ἐκ τῶν σαρκῶν μου, δῆλον ott σώματα 
3 s 2 3 > , € 2 N NU AC ,?! Nf Da 
ἤσαν xal οὐκ nv ἀσώματος ὁ Αδαμ καὶ ἡ Eva. »xal ξλαβεν ἀπο 

c x , c c , ς \ - 1 4 

τοῦ ξύλου xoi ἔφαγεν«, Oc ὑπενοϑεύϑη vxo τοῦ Ooqtoc καὶ γέγονεν 
--ψ a x x - -- - c 

ἐν παραχοῇ, »καὶ 53xovos τὴν φῶνὴν τοῦ 0500 περιπατοῦντος Ev τῷ 
\ , \ ce» x x ς » - 

παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβη o Αδὰμ xoi ἡ Eva ἐν τῷ &£UAQ«. 
NEC , c4 ὃ ’ zi E: c x , 2 

xai ὁ 0s0c φησι τῷ Adau »ποῦ εἰς; o δὲ ἐλεγχόμενος ἀποχρίνεται 
\ , γ} , [7 , \ a 

»τὴν Qor?5v σου ἤκουσα καὶ ἐχρύβην, ott γυμνὸς εἰμι«. γυμνὸν de 
1s x ὋΝ \ - x \ - 

ἄρα ποῖον ἔλεγε; τὴν ψυχὴν ἔλεγεν ἡ τὸ σῶμα; τὰ δὲ φύλλα τῆς 
- M M ὋΝ \ - \ 3 

συκῆς τίνα ἔσχεπε, τὴν ψυχὴν 7) τὸ σῶμα: »χαὶ τίς σοι Eine« 
Nc M s x 2 \ - , € , 4 

φησίν »ott γυμνὸς εἶ, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου oo ἐνετειλάμην σοὶ τού- 
D \ Sd 2^ :5 > - c e 

του μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ αὐτοῦ, !payesc; καί φησιν »r γυνὴ ἣν 
»! , 5t , \ Ἢ) [4 \ > , € ΠῚ 2 Α 

&Ócoxac μοι ἔδωκέν μοι, καὶ ἔφαγον«κ. ποϑεν δὲ ἐδοϑὴ ἡ γυνὴ ἀλλα 
2 i - - , 2 * - B - 

ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τουτέστιν ἀπὸ τοῦ σώματος, πρὶν ἢ τοὺς χιτῶνας 
EACH - = 9 = ς 

αὑτοῖς δοϑῆναι; xal τῇ γυναικί φησι »τί ovt τοῦτο ézoínoag«; ἢ 
δὲ 5; € » 2 ’ , PT) A Y ἐδ J \ ER ES ὃ , D674 
& εἶπεν »0 οφις | NraTnoE ue καὶ ἔφαγον καὶ ἔδωκα καὶ τῷ ἀνδρί uov«. D67 

ὁ δὲ ϑεὸς τῷ ὄφει ἐπιφέρει τὴν κατάραν καὶ τῇ γυναικὶ τὴν ὀδύνην 
καὶ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ἐν ἱδρῶτι φαγεῖν τὸν ἄρτον. καὶ μετὰ ταῦτα 
λέγει »idov, Adau γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν" μή ποτε ἐχτείνῃ τὴν 
χεῖρα καὶ ἅψηται τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνας. 

xci μὴ ὑπολάβῃς δέ, ἀκροατά, ὅτι ἀποφαντικῶς εἶπεν ὁ κύριος ὅτι 
»ἰδού, Adau γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν«" ἐλεγχτικῶς γάρ, τὴν οἴησιν 
τοῦ Αδὰμ πεισϑέντος τῇ πλάνῃ τοῦ ὄφεως μεμφόμενος λέγει" μὴ ὁ 
ἐνόμισε γενέσϑαι ἐγένετο, τουτέστιν μὴ Adau γέγονεν ὡς εἷς ἐξ 
ἡμῶν" ἐπιϑυμήσας γὰρ Adau ὑψηλότερος γενεσϑαι εἰς τὸ ἦττο» 

ἐξέπεσε. τὸ δέ »ἐκβάλωμεν αὐτόν, μή ποτε ἐχτεί» τὴν χεῖρα εἰς 
τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνας οὐ φϑο- 

νῶν ὃ ϑεὸς λέγει, ἀλλὰ ἐπεμέλετο τοῦ ἐλαττωϑέντος σχεύους δι 

ἑαυτοῦ, ἵνα μὴ μείνῃ ἠλαττωμένον εἰς τὸ διηνεχές" ἀλλ᾽ ὡς ἄριστος 

3f Gen. 3, 6 — 5f Gen. 8,8 — 7 Gen. 8, 9 — 8 Gen. 3, 10 — 10—12 Gen. 

8, 11 — 19 Gen. 3, 12 — 15f Gen. 3, 18 — 19 f. 26 Gen. 3, 22 — 281f vgl. Metho- 

dius de resurr. I 431f; S. 289, 9ff Bonwetsch (= oben c. 351£; S. 455, 201f) 

U (bis Z. 20 αἰῶνα; das Folgende xai μὴ ὑπολάβῃς — 9aváto τὸν ἄνϑοωπον 

S. 508, 4 ist ausgelassen) 

9f σώματα — ἀσώματος) σώματος Μ ὀ ὅ ἐνὶ -“.ΒΜ Bf ἐν τῷ παραδείσῳ 

<M 6 ξύλῳ] &o M 7 vor τῷ Adau + ἐν M S δὲ] τε M 19 ἣν] 

qv M 13 ἀλλὰ] ἀλλ ὴ U 16 χαϊϑεῦ 17 τῷ ὄφει < Ὁ | ἐπιφέρει] 

ἐπάγει U 18 τὴ τῶ M 20 τῆς ζωῆς <U 24 μὴ *) ἰδοὺ M 29 ἡλατ- 

τωμένον ἢ ἠλαττωμένος M 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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Panarion haer. 64, 65, 10 —26 (Origenes) 907 

κεραμεὺς τὸ βλαβὲν di ἑαυτοῦ ἀγγεῖον ἐπιστρέψας εἰς τὸ ἴδιον 
φύραμα τὴν γῆν, Ev τῇ ἀναστάσει ἀναπλάσῃ ἐν μηδενὶ ἠλαττωμένον 

τὸν δίκαιον, ἐν δόξῃ ἀϑάνατον καὶ δυνάμενον ἀπολαύειν τῆς βασι- 
λείας, καὶ τὸν ἄδικον àv τῇ τελείᾳ ἀναστάσει δυνάμενον ὑποφέρειν 
τῆς χρίσεως τὴν τιμωρίαν. οὐ γὰρ πονηρόν τι ἐφύτευσεν ὁ ϑεός 
μὴ γένοιτο, ἀλλὰ xoi αὐτὸ τὸ ξύλον ἐφύτευσε, καιρῷ ἰδεκτῷ]) δέοντι 
διὰ τοῦ ἰδίου προστάγματος ἐπιτρέπων αὐτῷ λαβεῖν am αὐτοῦ. 

ἀλλ᾽ ἐρεῖς δὲ ἐναντίας" πῶς οὖν πληροῦται τὸ »&v ἢ δ᾽ ἂν 

ἡμέρᾳ φάγησϑε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ϑανάτῳ ἀποϑανεῖσϑες, εἴπερ εἶχε φαγεῖν 

ἐξ αὐτοῦ; πάντως γὰρ φαγὼν οἵῳ δή ποτε καιρῷ ἐπλήρου τό »ϑα- 
νάτῳ ἀποϑανεῖσϑες. πρὸς δὲ τὸν τοῦτο λέγοντα πάλιν φημί »ὁ 
ϑεὸς (0) εἰδὼς τὰ μέλλοντα πρὶν γενέσθαι, γινώσκων πρὸ τοῦ αὐτοῦ 
προστάγματος ὅτι ἀπατηϑεὶς ἤσϑιεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὥρισε τὸν | ϑάνατον 
διὰ τὴν μέλλουσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ παράβασιν γενέσϑαι. ἐν τούτῳ γὰρ 

πλανώμεναι αἱ αἱρέσεις βλασφημοῦσι τὸν ϑεὸν λέγουσαι »χαλὸς ὁ 
ϑεὸς τοῦ νόμου ὅτι ἐφϑόνησε τῷ Adau καὶ ἐξέβαλεν αὐτὸν λέγων" 
ἐχβάλωμεν αὐτόν, μή ποτε ἐχτείνῃ τὴν χεῖρα xol λάβῃ τοῦ ξύλου 
τῆς ζωῆς, καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνας. ἐλέγχεται δὲ αὐτῶν ἢ 
ἄγνοια συχοφαντοῦσα. καὶ γὰρ οὐ μόνον οὐκ ἐκώλυσε φαγεῖν ἀπὸ 
τοῦ ξύλου τῆς τς ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ προετρέψατο φήσας »ἀπὸ 

παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει Payne. 5v δὲ καὶ τὸ ξύλον 

τῆς ζωῆς ἕν ἀπὸ πάντων τῶν ξύλων τοῦ παραδείσου (τῶν) πρὸ 

ὀφθαλμῶν τοῦ Adau. μόνου δὲ τοῦ ξύλου τοῦ εἰδέναι γνωστὸν ἀγα- 
ϑοῦ τε xol καχοῦ εἶπε μὴ φαγεῖν. ἡ δὲ τοῦ Adau ἄπληστος διάνοια 
ἀκέραιος οὖσα xal x τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Evas ἀπὸ τοῦ διαβόλου ἀπα- 
τηϑείσης μᾶλλον ἐναντίον τῆς ἐντολῆς εἰργάσατο. ἐπειδὴ οὖν ἐν 
ἐλαττώματι γέγονεν di ἑαυτοῦ ὁ Adau, οὐκ ἠϑέλησεν αὐτὸν ὁ ϑεὸς 
ζῆν εἰς τὸν αἰῶνα ἐν ἐλαττώματι, ἀλλ ὡς ἄριστος κεραμεὺς εἰς τὸ 
ἴδιον φύραμα τὸ ἀφανισϑὲν σκεῦος δι᾿ ἑαυτοῦ ηὐδόκησε μεταβαλεῖν, 

ἵνα ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ἐκ τοῦ ἰδίου φυράματος πάλιν ὡς ἐπὶ τὸν 

8 Gen. 2, 17 — 141f gemeint sind die Manichäer; vgl. dieselbe Formel 

χαλὸς ὁ ϑεὸς τοῦ νόμου Ancoratus c. 108, 1; 1 182, 2 u. Panarion haer. 66, 83, 2 

— 20 Gen. 2, 16 — 23 vgl. Gen. 2, 17 

2 ἀναπλάσῃ  ἀναπλάσει Μ 6 [ext] * 7 lies ἐπιτρέψων * 9 siye *] 

παρεῖχε M 250 18 ὅτι ἀπατηϑεὶς vor ἤσϑιεν *] hinter γινώσχων M 

| 16 ἐφϑόνεσε M 22 (r&v) * 25 + etwa (&xovtovoa) * 26 vor Evavriov 

+ (rö)?* 27 ἐλαττώματι *] ἐλαττώμασι M. 

' 20 

24 
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τροχὸν μεταβάλλοι, ἀνασχευάσας καὶ ἀναχαινίσας τὸ σχεῦος ἄνευ 
ἐλαττώματος εἰς τὸ δύνασϑαι διηνεκῶς ζῆν. ἔνϑεν τὸ πρῶτον μὲν 
ἀπειλεῖ ϑάνατον, τὸ δὲ δεύτερον οὐκέτι ϑάνατον λέγει, ἀλλὰ »γῆ εἶ 
xci εἰς γῆν ἀπελεύσῃ«, μὴ παραδεδωχὼς ϑανάτῳ τὸν AVIEMAOV. x « 
καὶ μεϑ' ἕτερα »καὶ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσε 
τοὺς περὶ τὸν Adauı καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκ τοῦ παραδείσους. καὶ 

ὁρᾷς ὅτι μάταιος ὴ παρὰ σοῦ χαινοτομουμένη xevoqovia, ᾿Ωρίγενες. 
πρὸ πόσου γὰρ χρόνου ἦσαν σώματα τοῖς περὶ τὸν Adau. 

66. Ei δὲ τοῦτό σε ἀναχρίνει xai οὐ δύνασαι, ψυχικῶς διανοού- 
μενος, τοῦ πνεύματος δέξασϑαι τὴν χάριν, | ἄπιστε καὶ ἐπέχεινα τῶν 
ἀπίστων τυγχάνων, Aéys | μοι ἑκάστην ὑπόϑεσιν ἐκ ϑεοῦ γεγονυῖαν, 
πόσην ἔχει τὴν ϑαυματουργίαν καὶ ἔχπληξιν; πόϑεν ἐξ οὐχ ὄντῶν 
οὐρανὸς τέταται ἐν μετεώρῳ ἀναπεπετασμένος; πόϑεν ἐστιλβώϑη 
ἥλιος χαὶ ἐχτίσϑη ἡ σελήνη καὶ τὰ ἄστρα; &x ποίου πρωτοτύπου 
ὕλης ἐλήφϑη ἡ γῆ, ἐξ οὐχ ὄντῶν γινομένη; ἀπὸ ποίων φύσεων 
ἐτμήϑη τὰ 0Qp; πόϑεν ἡ σύστασις ὅλου τοῦ κόσμου, ἡ ἐξ οὐκ ὄντων 
ϑεῷ πορισϑεῖσα; πόϑεν τῶν νεφελῶν ἢ σύστασις, ἢ ὑπὸ ϑῆξιν σχέπει 
τὸν οὐρανόν; πόϑεν τοῦ κώνωπος καὶ τῆς σχνιφὸς διὰ προστάγμα- 
τος ϑεοῦ τῷ ϑεράποντι αὐτοῦ Movon ὁ πορισμός; πῶς τὴν ξυλίνην 
ῥάβδον εἰς Oyın μετέβαλεν ἐψυχωμένον καὶ ἕρποντα; πόϑεν τῇ χειρὶ 
τοῦ Movoéoc τὸ εἰς χιόνα μεταβάλλεσϑαι; οὕτω xal τότε ἠϑέλη- 
σεν ὁ ϑεός, ὦ ἄπιστε, καὶ δερματίνους φύσει χιτῶνας ἄνευ ζῴων 
ἄνευ τέχνης τινὸς ἀνϑρωπίνης καὶ πολυμόρφου ἐργασίας, ἅμα (Te) 
ϑέλων ἐποίησε τοῖς περὶ τὸν ᾿Αδάμ, oc ἀπ᾿ ἀρχῆς ἅμα ἠϑέλησε καὶ 
οὐρανὸς καὶ τὰ πάντα γεγένηται. χαὶ περὶ τούτων πολλάκις ἔφη- 

μεν καὶ ὃν ἄλλοις τόποις xai ἀνωτέρω. καὶ τοῖς μὲν βουλομένοις 

* τὸ ζῆν σύντομος 7 σωτηρία καὶ εὐϑυέλεγκτος ἡ καχοπιστία, τοῖς 

9 Gen. 3, 19 — 5 Gen. 3, 21. 28 — 111f vgl. Ancoratus c. 62, 4ff; I 14, 15ff 

— 18 vgl. Exod. 8, 17 — 19 Exod.4,3 — 20 Exod. 1, 6 — 25 vgl. zu Z. 11 

U (von Z. 5 us9/ Ereoa an) 

4 * «| der Zusammenhang ist hier undeutlich; das folgende μεϑ᾽ ἕτερα stammt 

wohl vom Abschreiber her, der einige Sätze übersprungen hat. Jedenfalls war 

zur Begründung des μὴ παραδεδωχὼς ϑανάτῳ zunächst noch Gen. 3, 20 angeführt 

6 ix] ἀπὸ M 7 παρὰ σοὶ M | Reiyeves <U 12 ἔχειν U 18 ἀναπεπταμέ- 

voc M | ἐστηλπώϑη M 14 j] xa] U 15 γενομένη M 17 vor 8:6 + vo U 

| νεφῶν U | ϑίξιν MU 18 oxvinogs M 19 Movog] Μωυσεῖ MU 20 ἐπε- 

27 

28 

ψυχωμένον U 24" τὸ} τῶν vore] τὸ M 98 (ve) * 5 954 Sggr MEE 

27 * (αἱρεῖσθαι * 
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Panarion haer. 64, 65, 26 — 67,5 (Origenes) 509 

δὲ μὴ ϑέλουσι τὸ τῆς σωτηρίας καταδέξασθαι διδασκαλεῖον οὐδὲ ὁ 

πᾶς αἰὼν πρὸς διαλογὴν ἐξαρκχέσειε, »κωφευούσης ἀεὶ τῆς ἀκοῆς 
δίκην ἀσπίδος (κωφῆς) καὶ τὰ ὦτα βυούσης, τοῦ μὴ καταδέξασϑαι 
φωνὴν ἐπάδοντος φαρμάχου TE φαρμαχδυομένου παρὰ σοφοῦς κατὰ 
τὸν ϑεῖον λόγον" τοῖς δὲ υἱοῖς τῆς ἀληϑείας, οἶμαι, ὠφέλιμος 00x 
ὀλίγως, κἂν ve (οὐ) διὰ πλάτους ὃ λόγος εἰρημένος ἐνταῦϑά μοι 
χεῖται. 

67. ᾿Βλεύσομαι δὲ εἰς τὸν περὶ ἀναστἀσεώς σου ἐκ τοῦ πρώτου 
ψαλμοῦ λόγον. ὅταν γὰρ ἐξαπατήσῃς τοὺς ἀγνοοῦντας, τὸ σὸν 
φρόνημα ὑποβαλλόμενος, ὦ ματαιοπόνε, καὶ εἴπῃς, (Ott) τινὲς τῶν 
ἁπλουστέρων νομίζουσι τοὺς ἀσεβεῖς μὴ τεύξεσϑαι ἀναστάσεως, xal 
ὕστερον δείξῃς τοὺς αὐτοὺς ἁπλουστέρους πάλιν ἐρωτωμένους ὑπὸ 
σοῦ ὅτι ποίου σώματος ἔσται ἡ ἀνάστασις καὶ og ἀντεπαπορήσεις 
διὰ σεαυτοῦ ἐκ προσώπου τῶν ἀἁπλουστέρων κατὰ σὲ λεγομένων ἃ 
(καὶ γὰρ τοῦτο ἀνάγκη σαφῶς λέγειν), ἀγαθοὺς ἀποκαλεῖν τοὺς ἁπλου- 
στέρους παρὰ σοὶ λεγομένους" οὐ (yàg) διὰ σεαυτοῦ ὁ λόγος οὐδὲ τῷ 
λόγῳ σου ἡ χάρις, ἀλλὰ τῇ ἀληϑείᾳ τῇ ἀναγκαζούσῃ σε λέγειν τῶν 

δούλων τοῦ ϑεοῦ βελτιότητός τε χαὶ ἀγαϑότητος τεχμήρια. καὶ 
γὰρ xal o ἐχτὸς λόγος λέγει »ἁπλοῦς 0 μῦϑος τῆς ἀληϑείας«. ἁπλοῦς 
δὲ εἰώϑαμεν τοὺς ἀχάχους λέγειν, οἷς ἔπαινος παρὰ τῷ σωτῆρι ἐμ- 
φέρεται ἐν πολλοῖς τόποις, (ὡς) τῷ »Yivsode ἀκέραιοι og περι- 
στεραίς xal τῷ »apere τὰ παιόία ἐλϑεῖν πρός με’ τῶν | γὰρ τοιού- 
τῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶνςε, τουτέστι τῶν ἀἁπλουστάτων. 

ἀπεχρίϑησαν δέ σοι οἱ ἁπλούστεροι, ὡς λέγεις, τούτου τοῦ σώμα- 
τος οὗ περιχκείμεϑα εἶναι τὴν ἀνάστασιν. ἀνταπορούμενοι δὲ ὑπὸ σοῦ 
xoi ἐρωτώμενοι" ὅλου ἢ μέρους; αὐτοὶ ἀνταποχρίνονται λέγοντες ὅτι 

ὅλου τοῦ σώματος. σοῦ δὲ κατὰ τὴν μέϑοδον τῆς σου πολλῆς φλυα- 
oíac φάσχοντος, μηδὲν τοῦτο δύνασθαι διὰ τὰ ἐκ τῶν σωμάτων 
ἐχρεύσαντα αἵματά τε καὶ σάρχας xol τρίχας καὶ τὰ ἄλλα τὰ διὰ 
πτυέλων ἐξ ἡμῶν ῥέοντα καὶ μυχτήρων xci σχυβάλων, πολλὴ σου 

2--4 Psal. 57,5f — 9 vgl. oben S.419,5ff — 21 Matth.10,16 — 22 Matth.19,14 

Ὁ (bis ἀναστάσεως Z.11; das Folgende bis S. 510, 18 ἔφης ἀνατραπήσῃ ist 

durch Blattausfall verloren gegangen) 

9 χωφευούσης + (αὐτοῖς) ἢ ἢ 9 (χωφῆς) * 4 φαρμάχου τε] qapuaxob- 

ται U | φαρμαχευομένη MU ^ 6 (ot) * 8f σου ἐκ τοῦ πρώτου ψαλμοῦ < U 

10 (0r) * ὁ 189 δείξῃς *] δείξη M 14 « etwa {ποιούμενος αὐτῶν xaca- 

γελᾷς, Avayzacn) ἢ 16 (yàp) * 21 (oc) τῷ ἢ τὸ M 22 τῷ *] τὸ M 

97 cov? Ἢ ix M 80 ἐξ ἡμῶν *] ἐξημερῶν M | πολλή πολλῆς M 

61,1 

D 677 

Ó 360 
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τῆς ἰατροσοφιστιχῆς καχοπίστου γνώμης μαγγανεία, ὡς καὶ ἤδη διὰ 

πολλῶν ἐξήλεγξέν σου τὴν μυϑοποιίαν 0 καλλίων ἡμῶν “πρεσβύτης 
καὶ μακαριστὸς ἀνὴρ Μεϑόδιος. ἀλλὰ καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν σμικρῶν 

ὀλίγα ἀκούσῃ. πᾶν γὰρ ἀεὶ τὸ ζητούμενον χαϑαρώτατον ζητεῖται, 
τὰ δὲ περιττὰ ἐκ τοῦ καϑαροῦ ἀποβαλλόμενα ἀκαταζήτητά ἐστιν. 
τὸ γὰρ ἱμάτιόν ἐστιν ὅλον, ἐξότε τῆς ὑφῆς tOXEV τὴν ἱστουργίαν, καὶ 
αὐτὸ μέν ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ ἱστοῦ τεμνόμενον, οὔτε (τινὸς) αὐτῷ 
προστιϑεμένου | ovre ἀφαιρουμένου. κναφεῖ δὲ διδόμενον οὐχ ἡσσόνως 
παρὰ τοῦ χναφέως ἀπαιτηϑήσεται, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ κναφέως 
τελειότατόν ἐστι χομιζόμδνον" oc δῆλον πᾶσι χαϑέστηκεν cc αὐτὸ 

μέν ἔστιν Ev τελειότητι, οὐδὲν δὲ μεῖον σῶμα γεγένηται πλὴν τῆς 
τῶν ῥύπον ἀποβολῆς καὶ Uie ἀκαϑαρσίας" καὶ οὐ πάντως που ἐπειδὴ 

τὸν ὀύπον ἀπέβαλεν, τούτου ἕνεκα μετὰ τοῦ ῥύπου ἀπαιτηϑήσεται 
παρ᾽ ἡμῶν ὃ τεχνίτης, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἱμάτιον σῷον καὶ ὑγιὲς καὶ 
καϑαρώτατον. ἕτερον δὲ πάλιν ὑπόδειγμα" παρὰ σοὶ μὲν γὰρ περὶ 
τῶν ἐχκρινομένων διὰ φλεβοτομιῶν xci νοσημάτων xoi σχυβάλων 
καὶ ἐχχρίσεως πτυέλων TE xol μυχτήρων τὸ ζήτημα παρηνέχϑη, ἀπ᾽ 

αὐτῶν δὲ ὧν ἔφης ἀνατραπήσῃ. | οὐ μόνον ‚reg τοῦτό ἐστιν ἐν σώ- 
ματι, ἀλλὰ zai κνώδαλα ἐξ nu ὧν φύεται as εἰπεῖν, φϑεῖρες xai χό- 

νεις, οὔτε ἐκτὸς τοῦ σώματος ὄντα OUTE ἀπὸ τοῦ σώματος λογιξό- 
μενα. καὶ οὐδείς ποτε ἐπεζήτησε κόνιν τὴν ix τοῦ σώματος ἔχκρι- 
ϑεῖσαν εἰς περιποίησιν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς ἀναίρεσιν οὐδὲ φϑεῖρα τὴν 

ἐξ αὐτῆς τῆς σαρχὸς γεγενημένην, οὐδὲ ζημίαν τὴν ταύτης ἀπώλειαν 
ἡγήσαιτό Tic. (οὕτως xal) τὰ ἀφ᾽ ἡμῶν ῥυέντα, εἰ xoi T] οὕτως 
ς , \ \ - , > - Di € = = , > on 
VRAAPKE χατὰ τὸν σοῦ λογον, οὐ μωρῶς παρ ἡμῶν ζητηϑήσεται οὐδὲ 

ϑεὸς ταῦτα εἰς ἡμῶν σύστασιν ἀγάγοι, ἀλλὰ δίκην ῥύπου ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ ἱματίου ὑπάρχοντος, ἀπ᾿ αὐτοῦ δὲ di εὐχοσμίαν ἀποβληϑέντος 
ἐν δευτέρῳ καταλείψειεν, ἐχεῖνο δὲ σαφῶς TO ἐντελὲς ἱμάτιον μήτε 
λεῖπον μήτε περιττὸν τῇ αὐτοῦ ἀγαϑότητι τῆς τέχνης ö δημιουργὸς 

ἀγάγοι" πάντα γὰρ αὐτῷ δυνατά. εἰ δὲ οὐχ οὕτως ἦν, ὦ τὰς 

Ὁ (von Z. 18 οὐ μόνον an) 

3 vor εϑόδιος + xai M 4 ἀκούσει M d voc. s 8 προστιϑεμέ- 

vov ἢ προστιϑέμεγον M | ἀφαιρουμένου *| ἀφαιρούμενον M | οὐκ M | ἧσσό- 

voc *] ἧσσον oc M 11f τῆς τῶν óónov ἀποβολῆς «cl τῆς *| vóv ῥύπων xai 

τῆς ἀποβολῆς τῆς M 91 xóvw] χοινωνεῖν M. 22 φϑεῖραν M διαφϑορὰν U 

23 τῆς cagxóg — [Ὁ 24 ἡγήσοιτο M | τις ES M | (οὕτως xol) * | t οὕτως] 

vielleicht πολλαχῶς * 26 ayayg M ἀγάγοι U 27 ἀπολυϑέντος M 28 εὖ- 

te)ts M 30 δυνατά Dind.] δύναται M δυνατεῖ U | ὦ] ws U | 
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φρένας ἀδικηϑεὶς ix τῆς xoAvAOyov cov ἐπινοίας, | εἶχεν ἄρα ὁ σωτὴρ 
ἡμῶν καὶ κύριος, ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ὁ ἐλϑὼν διὰ (TO) πᾶσαν ἀσφάλειαν 
τῆς ἡμετέρας ζωῆς ποιήσασϑαι, τὴν ἡμῶν ἐλπίδα ἐν ἑαυτῷ τε πλεῖ- 
στα ἀνατυπωσάμενος εἰς τὴν τῆς ἀληϑείας αὐτοῦ πρὸς] ἡμᾶς σύστα- 
σιν, μέρος αὐτοῦ [εἶχεν ἀποϑέσθϑαι, μέρος δὲ ἐξεγεῖραι κατὰ τὴν, μυ- 

ϑώδη σου ἀνασκευὴν καὶ πλήϑους λογισμῶν ματαίων συλλογήν, ὦ 

φιλόνεικϑξ. αὐτὸς γὰρ εὐϑὺς διελέγχων σου τὸν τρόπον qaoxst 

λέγων ὅτι »ἐὰν μὴ ὁ κόχκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποϑάνῃ, 
μόνος μένει" ἐὰν δὲ πέσῃ καὶ ἀποθάνῃ, πολλοὺς κόχχους φέρεις. 
καὶ τίνα ἄρα ἔλεγε κόχκον; παντί vo σαφές ἐστι xol ομολόγηται 
παντὶ τῷ κόσμῳ ὅτι περὶ ξαυτοῦ ἔλεγε, τουτέστιν περὶ τοῦ σώματος 
τῆς σαρχὸς τῆς. ἁγίας ἧς ἀπὸ Μαρίας εἴληφε xai ὅλης αὐτοῦ τῆς 

ἐνανθρωπήσεως. τὸ δὲ πεσεῖν καὶ ἀποϑανεῖν, o λέγει »ὅπου TO 

πτῶμα, ἐκεῖ συναχϑήσονται οἱ ἀετοίε, περὶ τῆς αὐτοῦ τριημέρου τοῦ 
σώματος χοιμήσεως ἔλεγεν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁμολογήσεις" 7) γὰρ ϑεότης 
αὐτοῦ ἀκοίμητος ἄπτωτος ἀκράτητος ἄτρεπτος. ἀπέϑανε τοίνυν 
0 κόχχος τοῦ σίτου καὶ ἀνέστη. ὅλος οὖν 0 χόχκος ἀνέστη 7] λεῖμμα 
αὐτοῦ; ἀνέστη ἄλλος κόκκος παρὰ τὸν ὄντα ἢ αὐτὸς ὁ ὧν εἰς τὸ 
εἶναι; x τὸ διὰ τοῦ Ἰωσὴφ κεκηδευμένον ἐν σινδόνι καὶ ἐν μνήματι 
καινῷ τεϑὲν ἀνέστη, πάντως ὅτι οὐχ ἀρνήσῃ. τίνα τοίνυν εὐ- 
ηγγελίζοντο ἐγηγέρϑαι οἱ ἄγγελοι ταῖς γυναιξίν; ὥς φασι »τίνα 

ζητεῖτε; Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; ἀνέστη, οὐχ ἔστιν ὧδε. δεῦτε, ἴδετε 

τὸν τόπον«. οὐ σεὶ ἔλεγε᾽ δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον καὶ συνετίσατε τὸν 
᾿:ριγένην, ὅτι οὐκ ἔνι λεῖμμα κείμενον ἐνταῦϑα, ἀλλὰ ὅλον ἀνέστη. 
καὶ ὅπως γνῷς ὅτι ὅλον ἀνέστη, (Pnsiv) »ἀνέστη, οὐχ ἔστιν ὧδες, 
ἵνα ἀποχρούσῃ σου τὴν φλυαρίαν, ὅτι λεῖμμα αὐτοῦ οὐχ ἐγκατελείφϑη, 

ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἡλωϑέν, αὐτὸ τὸ νυχϑὲν τῇ λόγχῃ, αὐτὸ τὸ χρατηϑὲν 

ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, αὐτὸ τὸ ἐμπτυσϑὲν (ἀνέστη). 
68. Καὶ τί μοι τὰ πλήϑη λέγειν πρὸς ἔλεγχον τούτου τοῦ ἔλεει- 

γοῦ τῆς (TE) Ev αὐτῷ γενηϑείσης φλυαρίας: ἄρα οὐν ὡς ἀνέστη καὶ 
ἑαυτοῦ τὸ | σῶμα ἤγειρεν, οὕτως καὶ ἡμᾶς ἐγερεῖ. ἀπὸ τούτου γὰρ 

Sf Joh. 12, 24 — 13 Matth. 24, 28 --- 19 vgl. Matth. 27, 59 — 21 Matth. 28, 5f 

2 vor χύριος - ὁ M | ὁ! «U | à ἀσφάλειαν πᾶσαν U | (v0) * 8 vor 

πλεῖστα + và U 5 [eiyev] * 6 ματαίαν U 8 εἰς τὴν γῆν <M 9 πέσῃ 

χαὶ πεσὼν U 1 ὁμολογήσης M 17 ὕλος οὖν -- ἀνέστη <M 19x (ἀλλ᾽ 

ὅτι τὸ σῶμα * 25 {φησίν) * 26 ἐγχαταλειφϑῆ M 27 ἀλλὰ M 

98 (ἀνέστη) * 30 (te) * 

Ó 369 
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ἔδειξεν" ὃ ἅγιος ἀπόστολος τὴν ἡμῶν ἐλπίδα, φήσας ὅτι »πῶς λέ- 

γουσί τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεχρῶν οὐκ ἔστιν; εἰ δὲ ἀνάστασις 
νεχρῶν οὐχ ἔστι, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερ- 
ται, κενὸν ἄρα xci τὸ κήρυγμα ἡμῶν, ματαία καὶ ἡ πίστις ἡμῶν, 

εὐρισχόμεϑα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ ϑεοῦ, ὅτι εἴπαμεν ὅτι ἤγειρε 
τὸν Χριστὸν ὃν 00% ἤγειρε« xol τὰ ἑξῆς. καὶ ὕστερον ἐπιφέρει λέ- 

ἘΝ \ N - > \ PR 
γῶν »δεῖ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο | ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρσίαν καὶ To ϑνητὸν 
τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀϑανασίαν«" καὶ ovx εἶπε τὸ ϑνητὸν μόνον οὐδὲ 
τὸ φϑαρτὸν μόνον οὐδὲ τὴν ἀϑάνατον ψυχήν, ἀλλὰ τὸ φϑαρτὸν 
τοῦτο μετὰ προσϑήκης τοῦ τοῦτο καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο μετὰ προσ- 

ϑήκης τοῦ τοῦτο. αὐτὸς οὖν ὅλος ὁ κόχκος αὐτοῦ ἀνέστη καὶ 
οὐ μέρος ἀνέστη ἀλλὰ ὅλος ἀνέστη καὶ οὐχ ἄλλος κόχκος παρὰ τὸν 

ὄντα ἀνέστη ἀλλὰ αὐτὸς ὁ πεσὼν ἐν τῷ μνήματι ὅλος ἀνέστη. 
καὶ πῶς ἰσχύει σου ἡ χενοφωνία; δύο γὰρ κόχκους οἶδεν ἡ ϑεία 
γραφὴ εἰρημένους, ἕνα ἐν τῷ εὐαγγελίῳ καὶ ἕνα παρὰ τῷ ἀποστόλῳ. 
καὶ ὁ μὲν εἷς τὴν πᾶσαν σαφήνειαν δηλοῖ κατὰ τὰ τελείως ἐν αὐτῷ 
ἐνεργηϑέντα, ὅπερ ἐστὶ πρωτότυπον τῆς (ἡμῶν) ἀναστάσεως. τοῦτο 
γὰρ καὶ διδάσχων καὶ ποιῶν ὁ σωτὴρ τὰ πάντα ἡμῖν εἰς παράστασιν 
βεβαίως εἰργάσατο. εὐθὺς γὰρ ἔλεγε περὶ τοῦ xOxxov καὶ ἤγειρε τὸν 
xoxxor, tra ἡμῖν τὴν πίστιν τῆς ἐλπίδος βεβαιώσῃ τῆς ἡμῶν aval- 
στάσεως ἐν ἀληϑείᾳ. ἀπὸ τούτου διαδεξάμενος ὁ ἀπόστολος, πνεύ- 
ματι ἁγίῳ φερόμενος, τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐσομένην δόξαν τῶν 
ἁγίων διηγούμενος ἡμῖν καὶ τὴν (ἐλπίδα) τῆς ἀπολαύσεως τῶν ἀγα- 
ϑῶν δείκνυσι πάλιν διὰ τοῦ xóxxov τοῦ σίτου, κατὰ τῶν ἀπίστων 
ἐπιχηρυχευόμενος" »ἀλλὰ ἐρεῖς μοι, πῶς ἐγείρονται οἱ νεχροί; ποίῳ 
δὲ σώματι foyovrou«; xol φησι πρὸς τὸν τὰ τοιαῦτα λέγοντα 
»ἄφρωνς«. 0 γὰρ ὅλος περὶ | ἀναστάσεως ἀμφιβάλλων ἄφρων ἐστὶ κα 

1—6 I Kor. 15; 12—45. — 7. Korjd5, 53. —— 259 D KOSTEN 

U 

2f δὲ --- οὐκ ἔστι <, a. R. v. sp. Hd nachgetragen ἡ ἀνάστασις νεχρῶν 

οὐχ totu M 9f εἰ δὲ --- ἐγήγερται — M 4 xcl!-U | ἡμῶν) ὑμῶν M 

5 εἴπομεν U. I ὑπ u 6 ὃν οὐκ ἤγειρε«-ἰὔ 10 τοῦ *] τῆεΜῦ 

101 xai τὸ ϑνητὸν"- τοῦτο <M 11 τοῦ Ἴτῆεῦ 95 ἀλλ. 14 πῶς *] 

ποῦ MU 16 εἷς ἢ εἰς MU 17 (ἡμῶν) * 18 παράστασιν + (ἀληϑείας) ὁ * 

19 εὐθὺς γὰρ ἔλεγε *] εὐθύς. ἔλεγε γὰρ MU | vor ἤγειρε + τοῦ 21 δια- 

δεξάμενος] δεδοξασμένος M 28 (ἐλπίδα) * | ἀπολήψεως M 25 ἐπιχηρυ- 

χευσάμενος U 26 vor φησὶ -- & M 27 ἄφρον 
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Panarion haer. 64, 68, 2— 69, 4 (Origenes) 513 

ἀσύνετος. εἶτά φησιν νἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωογονεῖται, ἐὰν 
μὴ ἀποϑάνῃ, καὶ 0 σπείρεις, οὐ τὸ γενησόμενον σῶμα σπείρεις, ἀλλὰ 
γυμνὸν κόχκον εἰ τύχοι σίτου N τῶν ἄλλων σπερμάτων, καὶ οὐ ζωο- 
γονεῖται, ἐὰν μὴ ἀποϑάνῃ. ὁ δὲ ϑεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα ὡς ἠϑέ- 

5 λησε, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμαςκ. καὶ ὁρᾷς ὅτι οὐκ 

ἀλλάσσεται τὸ σῶμα. οὐδεὶς γὰρ σπείρας κριϑὰς ζητεῖ σῖτον οὐδὲ 

μελάνϑιόν τις ἔσπειρε καὶ εὑρε χριϑήν, ἀλλὰ τὸ σπειρόμενον αὐτό 
ἐστι τὸ ἐγειρόμενον. ξὰν δὲ καὶ καταλειφϑῇ (v) ἐξ αὐτοῦ κάτω ἐν 
τῇ γῇ καὶ ἀναστῇ ἐξ αὐτοῦ τὸ βλάστημα, ὧδε μὲν ἐν τούτῳ τῷ 

10 φϑαρτῷ σίτῳ καὶ μὴ εἰς χρίσιν ἐρχομένῳ τὸ uiv καταλειφϑὲν ἄχρη- 

10 

11 

12 

στον, τὸ δὲ ἐξ αὐτοῦ ἐγειρόμενον κάλλιον. ἠϑέλησε δὲ δεῖξαι τὴν 18 
φαιδρότητα διὰ τὴν ἀπιστίαν τῶν μὴ τὴν ἐλπίδα τοῦ ϑεοῦ χαραδο- 
χούντων. τἀληϑῆ μὲν γὰρ ὁ κόχκος τοῦ σίτου λεπτότατος. ποῦ 
δὲ ἐν τῷ τοιούτῳ xóxxo τῷ σμικροτάτῳ xal ῥίζαι xol βάσεις καὶ 

15 χάλαμοι καὶ [ai] γονατίδες καὶ ai τοσαῦται σύριγγες καὶ χεφαλίδες 
xal ϑῆκαι καὶ ἀνϑέρικες καὶ κόχκοι πολυπλασιάζοντες; 

69. Ἵνα δὲ xoi σαφέστερον εἴπωμεν τὰ ὅμοια τούτοις διηγού- 
μενοι πόϑεν τῷ Μωυσῇ, υἱῷ τῆς Ἰωχαβέϑ', υἱῷ τοῦ ᾿Αμράμ, τὸ νύξαι 

. πέϊτραν ἐν ῥάβδῳ καὶ προ[σ]ενεγκεῖν ὕὑδῶρ ἐξ ἀπόρου ὕλης, τὸ ξηρὸν 
790 εἰς ὑγρὸν μεταβαλεῖν; τὸ πατάξαι ϑάλασσαν καὶ διαιρεῖν εἰς δώδεκα 

ὁδοὺς ὁδοιπορίας ἐν ϑαλάσσῃ τῷ κελεύσματι {ϑεοῦ); τὸ πόταμὸν 
εἰς αἷμα μεταβαλεῖν; τὸ βάτραχον ὑπὸ ϑῆξιν συναγαγεῖν τοσοῦτον; 
τὸ τὴν σχνίφα ἐπιπέμψαι Αἰγυπτίοις; τὸ χάλαζαν μῖξαι μετὰ τοῦ 
πυρός; τὸ νύχτα μέλαιναν καὶ σχοτομήνην Αἰγυπτίοις ἐπικεράσαι ζο- 

95 φώδη; τὸ τὰ πρωτοτόχια χτεῖναι τῶν Alyvariov iv ϑανάτῳ; τὸ 
στύλῳ πυρὸς καϑοδηγεῖν λαὸν δι᾿ αὐτοῦ | ποιμαινόμενον; τὸ ἄρτον 
ἀγγέλων ἐπενέγκαι εὐχῇ καὶ ixsolg; τὸ ὀρτυγομήτραν | ἀνιέναι καὶ 

χορεννύειν τοσαύτας μυριάδας ἀνδρῶν διὰ προστάγματος ϑεοῦ; τὸ 

1—5 I Kor. 15, 36—38 — 18 vgl. Num. 20, 11; Exod. 17, 6 --- 20 vgl. Exod. 

14, 21 — 91f vgl. Exod. 7, 20 — 22 vgl. Exod. 8, 0 — 23 vgl. Exod. 8, 17 — 

vgl. Exod. 9, 25 — 24f vgl. Exod. 10, 22f — 25 vgl. Exod. 12, 20 — 25f Exod. 

13, 21£ — 26ff vgl. Exod. 16, 13; Psal. 77, 25 

MU 

1 &poov U 7 xoı$ac M 8 {τι} * 18 «à ἀληϑῇῆ M 14 μικρο- 

τάτω Μ 15 χαλάμη U | [αἱ] ἢ 16 ἀνθϑήριχες M 17 δὲ] σοὶ M 

18 ΜωΤωυσῇ Μωυσεῖ MU 19 προ[σ ενεγχεῖν * 21 (9:00) * | röl τὸν M 

29 9i&v MU 24 σχοτομήγην Dind.] ἐσχοτομήνην M. ἐσχοτομένην U 95 τὰ 

< U | πρωτότοχα M. 26 πυρὸς] πρὸς M. 28 χορέννειν M | τὸ] τοῦ M 
Epiphanius II. 38 
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ἀκοῦσαι φωνὴν 0:00; τὸ καταξιωϑῆγαι ἀνὰ μέσον τοσούτων μυριά- 
dor ϑεοῦ φωνῆς ἀκούειν καὶ συνομιλεῖν ϑεῷ; τὸ διὰ τεσσαράκοντα 
ἡμερῶν καὶ διὰ τεσσαράκοντα νυχτῶν μὴ ἐπιζητῆσαι τὰ χρειώδη τῶν 
xarà τὴν φύσιν τῆς ἡμετέρας πλάσεως; τὸ μεταβληϑῆναι τὴν σάρκα 
εἰς φαιδρότητα ἡλίου καὶ ἀκτῖνα φωτεινρήν, στροβοῦσαν λαὸν πρὸς 
τὸ μὴ δύνασϑαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ; 
τὸ τὴν χεῖρα σαρχίνην οὖσαν μεταβληϑῆναι εἰς χιόνα; τὸ κελεῦσαι τῇ 
γῇ χᾶναι τὸ στόμα πρὸς ὑποδοχὴν τῶν περὶ Κορὲ καὶ Δαϑὰν καὶ 
> \ 4 DU SUN j > = 347 5 Ay) 
ABsıomv καὶ Avvav; v0 ἐπὶ τέλους ἀχοῦσαι »ἀγαβηϑε εἰς TO 0005, 

χἀχεῖ τελδύτα«; τὸ μὴ γινώσχειν ἄνϑρωπον τὴν αὐτοῦ ταφήν; ση- 
μαίνοντος τοῦ ϑείου γράμματος [ὡς] ὑπὸ ἀνϑρώπων τὸ σῶμα Mov- 

σέως μὴ κεκηδεῦσϑαι, ἀλλά, χκαϑὼς ὑποτίϑεται ἡ διάνοια, ὑπὸ ἁγίων 
ἀγγέλων" καὶ πάντα ταῦτα ἔτι ὄντος αὐτοῦ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, 
ἔτι ἐν τῷ ψυχικῷ τούτῳ σώματι xci πνευματικῷ ἅμα τελείως γενο- 
μένῳ. λαβόντες δὲ ἀπ᾿ ἐντεῦϑεν τὸν ἀρραβῶνα * εἰς ὑπόδειγμα 
τῆς τελείας τότε βλαστήσεως, ὅτε πληροῖται τὸ εἰρημένον »σπείρεται 
ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ" σπείρεται ἐν ἀσϑεγείᾳ, ἐγείρεται àv 
δυνάμεις. πῶς γὰρ οὐκ ἀσϑεγνὲς τὸ σπειρόμενον καὶ μὴ γιτῶσκον 
ποῦ σπείρεται; πῶς οὐχ ἄτιμον τὸ ἐν μνήματι βαλλόμενον καὶ κόνιν 
ἐπαμώμενον, λακιζόμενόν TE xci ϑρυπτόμενον xci ἀναισϑητοῦν; 
πῶς οὐχ ἔντιμον τὸ ἐγειρόμενον καὶ εἰς αἰῶνα διαμένον καὶ ἐν ἐλπίδι 
τῆς τοῦ ϑεοῦ φιλανϑρωπίας ἐν οὐρανῷ βασιλείαν κτώμενον, ὅπου 

λάμψουσιν »οἱ δίχαιοι ὡς Ó ἥλιοςς, ὅπου ἔσονται »ἰσάγγελοις, ὅπου 

μετὰ τοῦ νυμφίου χορεύσουσιν, ὅπου οἱ περὶ Πέτρον | »καϑέξονται ἐπὶ 

δώδεκα ϑρόνον, τὰς δώδεχα φυλὰς χρίνοντες τοῦ Ἰσραήλε, ὅπου λήψον- 
ται οἱ δίκαιοι »& ὀφϑαλμὸς οὐχ εἶδε καὶ ovc οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν 

if vgl. Exod. 19, 8; 33, 11 — ὃ f vgl. Exod. 24, 18 — 4f vgl. Exod. 34, 29 ff — 

7 vgl. Exod. 4, 6. — Τῇ vgl. Num. 16, 31ff — 9 vgl. Deut. 32, 49f — 10 Deut. 

84,06 — 16 I Kor. 15, 43 — 23 Matth. 13, 48 — Luk. 20,36 — 24 Matth. 25, 10 

94f Matth. 19, 28 — 26f I Kor. 2, 9 

U 

ὃ δὶ <M | χρεώδη M 5 στροβοῦσα M 6 αὐτοῦ! Movoéoc M 

7 μεταβεβλῆσϑαι M 8 τῶν] τοὺς M | zeit <M 9 eni τέλους] τὸ τέλοοῦ 

10 χἀχεῖ] xoi M. 11 [oc] * 11 Μωυσέος U 12 μὴ] μηχέτι U 18 ταῦτα 

πάντα U | τῶ χόσμω τούτω U 14 ἔτι + (ὄντος) Ὁ * | τούτῳ] ἔτι M | σώ- 

ματι <ÜU | ἅμα + χαὶ πνευματιχῶς M 147 γινομένω M 15 κα etwa {τῆς 

ἐλπίδος ἡμῶν χρώμεϑα corto) * 20 ἐπαμμένον M 21 πῶς + (08)? * | 

τὸ J- τὸ M 22 ἐν οὐρανῷ] οὐρανῶν U 28 λάμψουσιν *] λάμψωσιν MU 

25 ϑρόνους U 26 οὐχ idev M | 

10 
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> ? > δ [ e c , € | \ ‚= > - 2 , 

ἀνθρώπου οὐχ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ ϑεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν aUtOvr«; 
€ - € > , — \ \ 2 , 

ἡμῶν τοίνυν ἡ ἀνάστασις Ev 9:9 xoi παντὸς ἀνϑρώπου, δικαίου τὲ 
2 Mii. rp \ - - \ N 

καὶ ἀδίκου, ἀπίστου TE καὶ | πιστοῦ, τῶν uiv ἐγειρομένων εἰς ζωὴν 
, - , 

αἰώνιον, τῶν δὲ sic κρίσιν αἰώνιον. 
, ca , ες; ) 

70. Καὶ σιώπα Βαβυλών, ἢ ἀρχαία πάλιν ἡμῖν ἀνακαινιζομένη 
, , EY € - - , x 

OUyyvotcg" πεφίμωσο Σοδομα καὶ ἡ τῆς πολλῆς σου δεινότητος πρὸς 
\ Nu a \ Y c , x > 

ϑεὸν κραυγὴ ἀνερχομένη" »nSe γὰρ ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος καὶ ἀπο- 
᾿ > ? DENM , S So , 

στρέψει ἀσεβείας ἀπὸ laxo xoi »σαλπίσει, καὶ ot νεκροὶ ἀναστησονγ- 
N ς UM yc , , Io ) ἘΜΕ ΕΟ 

ταις xol »ἡμεῖς ἀρπαγησομεϑα εἰς συναντησιν αὐτῷ εἰς ἀέρα«" ὡς καὶ 
ς , Cr , \ , 3 , E \ 2 - 
0 καλλίων ζἡμῶν πρεσβυτῆς xoi) μακάριος εἶπε εϑοδιος, τοῖς δὲ αὑτοῖς 

x > ^ - , 2 - € καὶ αὐτοὶ (ἐπγοικοδομοῦντες προσεϑήκαμεν. ἀπὸ γὰρ τῶν ovreGevy- 
μένων ἑκάστης λέξεως ἔστιν ἰδεῖν τὰ ἐπίχειρα. διαιρῶν γὰρ ὁ ἅγιος 
ἀπόστολος τῶν δύο τρόπων τὸ εἶδος εἰς μίαν ἐλπίδα συνήγαγεν ἀπὸ 
τοῦ νἡμεῖς ἀρπαγησόμεϑα ἐν νεφέλαις εἰς συνάντησιν αὐτοῦς, ἵνα 

δείξῃ ovroc τοῦτο τὸ σῶμα καὶ οὐχ ἕτερον παρὰ τοῦτο (ἀνιστάμενον) 
ὁ γὰρ ἀἁρπαγεὶς οὕπω τέϑνηκε. δεικνὺς δὲ ὅτι »οὐ φϑάσομεν τὴν 
τῶν νεχρῶν ἀνάστασινε, ἵνα τὸ παρὰ ἀνθρώποις ἄπορον ϑεῷ εὐ- 
πόριστον καὶ δυνατὸν ἀποδείξῃ (ἡμεῖς γὰρ. οἱ ζῶντες οὐ μὴ φϑάσω- 
μὲν τοὺς χεχοιμημένους καὶ τὴν αὐτῶν ἀνάστασιν«), ἔδειξε τοὺς 
ζῶντας xci ἁρπαζομένους, ἵνα ἀπὸ τῶν ζώντων δείξῃ τὰ ἐκείνων 
σώματα ὁλοσχερῆ ἐγειρόμενα καὶ ἀπὸ τοῦ ἐκείνους πρωτεύειν τῶν 
περιλειπομένων ζώντων τὸ δυνατὸν τοῦ ϑεοῦ ἀποδείξῃ. 

»Avaornoovraı γὰρ οἱ νεχροὶ καὶ ἐγερϑήσονται οἱ ἐν τοῖς μνη- 
usioıse, φησὶν ὁ προφήτης. ἵνα δὲ καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἰεζεκιὴλ τοῦ 
προφήτου ἐν τῷ ἰδίῳ ἀποχρύφῳ ῥηϑέντα περὶ ἀναστάσεως μὴ παρα- 
σιωπήσω, καὶ αὐτὰ ἐνταῦϑα παραϑήσομαι. αἰνιγματωδῶς γὰρ 

5 vgl. Gen. 10 — 6 vgl. Gen. 18, 20f — 71 Jes. 59, 20 — 8 I Kor. 15, 52 

— 9. 14 I Thess. 4, 17 — 16, 18 I Thess. 4, 15 — 23 Jes. 20, 19 — 24ff vgl. über 

das Apokryphon Ezechiel Fabricius cod. pseudepigr. V. T.? I 1117ff Zahn, Forsch. 

z. Gesch. d. neutest. Kan. VI 310f, auch Resch, Agrapha? S. 330f. 381f dazu Holl, 

das Apokryphon Ezechiel (Festschrift für A. Schlatter 1922, S. 871f; dort auch die 

indischen, rabbinischen und anderen Parallelen zu unserem Stück) 

U (bis Z. 22 ἀποδείξῃ; 23—8. 516, 12 eite φαύλων ausgelassen) 

6 ἡ τῆς πολλῆς cov] ἥτις σου πολλῆς M 10 (ἡμῶν πρεσβύτης xal)*, nach 

5. 510,26 | μεϑόδιος εἶπε M 11 (En)oıxodo μοῦντες * 15 (ἀνιστάμενον) * 

16 δὲ] δὴ M 17 εὐπόριστον] ποριστὸν M 18 δυνατὸν] δυνάμενον M | μὴ —M 

181 φϑάνωμεν M 20 ζῶντας + (ἅμα) * | ἀπὸ τῶν ζώντων <M 21 ἐχεί- 

γους Corn.] ἐκείνου M U 
337 
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516 | Epiphanius 

διηγούμενος λέγει περὶ τῆς δικαίας κρίσεως ἡ κοινωνεῖ woyg καὶ 
σῶμα, ὅτι βασιλεύς τις ἐν τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ πάντας εἶχεν ἐστρατευ- 
μένους, παγανὸν δὲ οὐχ εἶχεν ἀλλ᾽ ἢ μόνον δύο, ἕνα χωλὸν καὶ ἕνα 
τυφλόν, καὶ ἕχαστος (αὐτῶν) κατ᾽ ἰδίαν ἐκαϑέζετο καὶ κατ᾽ ἰδίαν 
QXEL. γάμους δὲ ποιήσας ὁ βασιλεὺς τῷ ἰδίῳ vig ἐκάλεσε πάντας 
τοὺς ἐν τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ, περιεφρόνησε δὲ τῶν δύο παγανῶν, τοῦ 
TE χωλοῦ xal τοῦ τυφλοῦ" οἱ δὲ NYavaxınoav ἐν ἑαυτοῖς xal ἐπιβου- 
λὴν ἐργάσασϑαι τῷ βασιλεῖ ἐπενόουν. παράδεισον δὲ εἶχεν ὁ βασι- 
λεύς, καὶ ἀπὸ μήκοϑεν ὁ τυφλὸς ἐλάλει τῷ χωλῷ λέγων »πόσον ἦν 
ἡμῶν τὸ κλάσμα τοῦ ἄρτου μετὰ τῶν OyAov τῶν κληϑέντων εἰς 
τὴν εὐφρασίαν; δεῦρο τοίνυν, καϑὼς ἐποίησεν ἡμῖν, ἀμυνώμεϑα 
αὐτόνε. ὁ δὲ ἕτερος ἠρώτα »ποίῳ τρόπφε; ὁ δὲ εἶπεν »ἀπέλϑωμεν 
εἰς τὸν παράδεισον αὐτοῦ καὶ ἀφανίσωμεν ἐχεῖ τὰ τοῦ παραδείσους. 

ὁ δὲ εἶπεν »καὶ πῶς δύναμαι, χωλὸς ὧν καὶ μὴ δυνάμενος ἐπισαίνειν«; 
0 δὲ τυφλὸς ἔφη »αὐτὸς ἐγὼ δύναμαί τι πράττειν μὴ ὁρῶν ποῦ 
ἀπέρχομαι; ἀλλὰ τεχνασώμεϑα.κ. τίλας χόρτον τὸν πλησίον καὶ 
πλέξας σχοιγίον ἠκόντισε τῷ τυφλῷ καὶ εἶπεν »κχράτει, καὶ δεῦρο 
πρὸς τὸ σχοινίον πρὸς με«. c δὲ ἐποίησεν 0 προετράπη, ove ἔφϑασε 

λέγει »δεῦρό μοι γενοῦ πόδες καὶ βάστασόν με, καὶ γίνομαί σοι ὀφϑαλ- 
μοί, ἄνωϑεν ὁδηγῶν σε δεξιὰ καὶ εὐώνυμακ.. τοῦτο δὲ ποιήσαντες 
κατέβησαν εἰς τὸν παράδεισον᾽ εἶτα λοιπὸν εἴτε ἠδίκησαν εἴτε καὶ 
00x ἠδίκησαν, ὅμως τὰ ἴχνη πέφηνεν ἐν τῷ παραδείσῳ. καταλύσαν- 
τες δὲ ἐκ τῶν γάμον οἱ εὐφρανϑέντες καταβάντες εἰς τὸν παράδεισον 
ἐξεπλάγησαν τὰ ἴχνη εὑρόντες ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ταῦτα ἀνήγγειλαν 
τῷ βασιλεῖ, λέγοντες γᾶπαντες στρατιῶται Ev τῇ βασιλείᾳ σου καὶ 

οὐδείς ἐστι παγανός. πόϑεν τοίνυν ἴχνη παγανῶν ἐν τῷ παρα- 
δείσῳε«:; ὁ δὲ ἐθαύμασε, [xol] ὡς μὲν ἢ παραβολὴ δηλονότι τοῦ 
ἀποχρύφου λέγει Oc πρὸς τὸν ἄγϑρωπον αἰνιττομένη, 0 ϑεὸς δὲ 
οὐδὲν ἀγνοεῖ. m δὲ διήγησις λέγει Oc μετεστείλατο τὸν χωλὸν καὶ 
τὸν τυφλὸν xci ἠρώτησε τὸν τυφλόν »μὴ σὺ κατῆλϑες εἰς τὸν παρᾶ- 
δεισον«; ὁ δὲ ἔφη »οἴμοι, κύριε᾽ ὁρᾷς ἡμῶν τὴν ἀδυναμίαν, οἶδας ὅτι 

5 vgl. Matth. 22, 2 (Luk. 14, 16) — 311f fast wörtlich ebenso im Talmud; 

vgl. Holl a. a. ©. S. 91 

4 (αὐτῶνν * 11 ἀμυνώμεϑα Dind] &uvvóus9a M 14 ἐπισαίνει»)) 

ἐπιβαίνειν Dind.; Verschlechterung 9. ᾿χα > 98 αἰνιττομένη *] ai- 

virreraı M; Sinn: das Gleichnis redet von einer Verwunderung des Königs; so 

entspricht es der Art des Gleichnisses, das menschliche Verhältnisse zum Bild 

nimmt; auf Gott, der eigentlich mit dem König gemeint ist, paßt dieser Zug 

selbstverständlich nicht. 

7 

10 

11 

12 
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(ovy) ὁρῶ ποῦ βαδίζως. εἶτα ἐλϑὼν ἐπὶ τὸν χωλὸν καὶ αὐτὸν 14 
ἠρώτα »σὺ χατῆλϑες εἰς τὸν παράδεισόν μουε; ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν 

»() κύριε, πικρᾶναί μου τὴν ψυχὴν ἐν τῷ μέρει τῆς ἀδυναμίας βού- 
λείς. xol λοιπὸν 2 χρίσις ἀργεῖ. τί οὖν ποιεῖ ὁ κριτὴς ὁ δίκαιος; 15 

ὅ ἀναγνοὺς ποίῳ τρόπῳ ἀμφότεροι ἐζεύχϑησαν ἐπιτίϑησι τὸν χωλὸν 

τῷ πηρῷ καὶ τοὺς ἀμφοτέρους ἐτάζει μάστιξι, καὶ οὐ δύνανται ἀρνή- 
σασϑαι. ἑἕχάτεροι ἀλλήλους ἐλέγχουσιν, ὁ μὲν χωλὸς λέγων τῷ τυ- 16 
φλῷ »οὐ σύ us ἐβάστασας καὶ ἀπήνεγκας«; καὶ ὁ τυφλὸς τῷ χωλῷ 
»οὺχ αὐτὸς ὀφϑαλμοί μου γέγοναεε; οὕτως τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ 11 

10 ἡ ψυχὴ τῷ σώματι εἰς ἔλεγχον τῆς κοινῆς ἐργασίας συνάπτεται, καὶ ἡ 
κρίσις τελεία γίνεται περὶ ἀμφοτέρων, σώματός τε καὶ ψυχῆς, « τῶν 
ἔργων [τῶν] γεγενημένων εἴτε ἀγαθῶν εἴτε φαύλων. 

Καὶ ὁρᾶτε οἱ τῆς ἑαυτῶν Long ἐπιμελόμενοι ὅτι πάντες οἱ κατὰ 18 
τῆς ἀληϑείας ἐνεχϑέντες ξαυτοῖς τὴν ἀδικίαν προσεπορίσαντο, oc καὶ 

15 ὁ ἅγιος προφήτης Δαυὶδ λέγει »συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεχεν &vouiave. 
πᾶς γὰρ ὁ ξαυτῷ συνάγων τὸν πόνον τῶν ἀλλοτρίων διανοημάτων 19 
ἑαυτῷ τίκτει τὴν ἀδικίαν καὶ τοῖς πειϑομένοις" »λάχκον ὥρυξε καὶ 

ἀνέσχαψεν αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόϑρον Ov εἰργάσατος. ἀλλὰ 20 
πρὸς ταῦτα πᾶντα εἶ τις ἔχει ἀντιλέγειν, ἠἡκέτοω᾽ εἴ τις {(ϑέλει) ϑεῷ 

90 ἀντιπράττειν, τολμάτω. ϑεὸς γὰρ ἰσχυρὸς γοὺ κοπιάσει οὐδὲ | πει- D 686 
νάσει οὐδὲ διψήσει, οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦς, ἂν ? 
τὰ λελυμένα σώματα ἐγείρει, ἐν ἢ τὸ ἀπολλύμενον σῴζει, ἐν ἡ τὸ 91 

τ 2 

τεϑνηκὸς ξωογονεῖ; ἐν ἢ τὸ φϑαρτὸν ἀφϑαρσίαν ἀμφιέννυσιν, δ» ἢ 
4 

^ τὸν κόχχον vOv πεσόντα εἰς ἀνάστασιν φέρει, ἐν ἡ τὸν σπαρέντα καὶ 
25 ἀποθανόντα εἰς περισσοτέραν φαιδρότητα ἄγει ἀναχαινίζων" ὡς ἐν 

πολλαῖς γραφαῖς ἐμφέρεται, αἰνιττομένης τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως. 
71. "Ev δὲ τῷ (roO) Δαυὶδ περὶ τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴκου Δαυὶδ 71,1 

warum ὡς καραδοχῶν ὁ προφήτης καὶ πνεύματι ἁγίῳ σχοπῶν τὸ P609 
μέλλον εὐλόγως περὶ ἀναστάσεως ἔφη" »ὑψώσω σε, κύριε, ὅτι ὑπέ- 

30 λαβές us, | ἀνακαινίζων μου τὸν oixov«, τουτέστιν τὸ σῶμα τὸ πεσόν, 0310 

- 

οὶ 

4 vgl. Luk. 20, 15 --- 15 Psal. 7, 15 — 17 Psal. 7,16 — 20 Jes. 40, 28 

M U (von Z. 13 xai ὁρᾶτε an) 

1 (ovy) Dind. 9 τὸ] vo M 11 περὶ παρὰ M. | * {ὁμοῦ αἰτίων) * 

12 [róv] * | site ... εἴτε *] μητε... μήτε M 16 πᾶς] πῶς M | ξαυτὸν M | 

τὸν πόνων U | διανοημάτων) διὰ νοσσημάτων Μ 19 ἔχειν Μ | εἴ vuc?] ἐπὶ τῶ U 

| (ϑέλει) * 90 ἀντιπράττων U | τολμάτω] χαμάτω U 20 πεινάσει οὐδὲ < U 

24 del μὲν U | vo?) * 28 ψαλμῷ Ἢ ψαλμὸς MU 29 εὐλόγως — M 
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N > a \ b] ’ 9 y , SC - 2 
»καὶ οὐκ ηυφρανὰς τοὺς ἔχϑρους μου EN ἐμές, καὶ o Σολομῶν Ev παροι- 2 

μίαις ὡσαύτως εἰς τὴν ἐκεῖσε ἑτοιμασίαν τὰ πᾶντα τῆς ἐλπίδος παρα- 
σχευάζων προύτρεπε φάσκων »ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα Gov« 
(ἐξοδο» λέγων τὴν ἀπ᾽ ἐντεῦϑεν ἀπαλλαγή») » καὶ ἑτοιμάζους φησίν 
»εἰς τὸν GyQov«, ὁμοῦ πᾶσι τὴν γουϑεσίαν ἐπεχτεινόμεν ος τοῖς κατὰ 
ἀγρόν τε καὶ κατὰ ἄστυ, λογίοις τε καὶ τοῖς τὰς βαναύσους τέχνας 
ἐπιχειροῦσιν», οἷς οὐδεμία ἐργασία κατὰ ἀγρὸν ἐπιζητουμένη" πόϑεν 
γὰρ λινουργοῖς καὶ ἀργιροχόοις, ποιηταῖς TE καὶ λογογράφοις ἡ κατὰ 
τὴν &govoar ἑτοιμασία; συλλήβόην γὰρ ὁμοῦ ἡ φωνὴ ἀδιακρίτως τοὺς 
πάντας χέχληκεν ἐπειποῦσα γἑτοιμάζου εἰς τὸν ἀγρόνς, «τῇ ἀλλ᾽ 7 
τοῦτο αἰνιττομένη, ὅτι παντὶ ἀνϑρώπῳ πολίτῃ TE χαὶ ἀγροίκῳ ἀπό- 

ϑεσις τοῦ σώματος ἀγρός, τὸ διὰ τὴν ταφὴν τέλος; εἶτα μετέ- 
πειτὰ τὴν αὐτὴν τῆς ἀναστάσεως σημαίνων ἐλπίδα Yaoxsı »xal 

ἀνοιχοδομήσεις τὸν οἶχόν GOUv«. οὐχ εἶπεν »οἰχοδομήσεις τὸν οἶχον «" 
anag γὰρ φκχοδομήϑη ἐν τῇ πλάσει τῇ κατὰ τὴν γαστέρα, ὅτε αἱ 
μητέρες ἐκύϊσχκον ἕχαστον ἡμῶν ἐν τῇ πλάσει' ἀπὸ δὲ τῆς | γῆς ἡ 
ἀνάστασις 7 ἀπὸ ἀγροῦ, οὐχέτι οἰχοδομουμένῃ ἀλλὰ ἀνοιχοδομου- 
μένῃ, διὰ τὴν ἐπενεχϑεῖσαν αὐτῇ χαϑαίρεσιν ἐν τῷ τῆς ταφῆς πτώ- 
Ba ὡς καὶ ὁ σωτὴρ ἔφη »λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ Ev τρι- 

oiv ἡμέραις ἐγείρω αὐτόν« N οἰκοδομῶ αὐτόν, σοφία ὧν καὶ ἔν 
τοιαύτῃ φρονήσεις x, ἧς »οὐχ ἐστινς ὑπὸ ἀνϑρώπων »ἐξεύρεσιςς, ἐν 
ἡ ἐξ ἀπόρων τόπων διαχυϑέντων ἡμῶν τῶν σωμάτων, τῶν μὲν εἰς 
τέφραν τῶν δὲ ἐν ϑαλάσσῃ τῶν δὲ ὑπὸ σαρχοβόρων οἰωνῶν τῶ» 
δὲ ὑπὸ ϑηρίων τῶ» δὲ ὑπὸ σκωλήκων φϑαρέντων», » φέρει. 

1 Psal. 209, 2 — 3 Prov. 24, 42 — 13 Prov. 24, 42 — 19 Joh. 2, 19. — 

91f vgl. Jes. 40, 28 

U 

ro Md CAO PECOPIRU 2 εἰς τὴν] £xvqv M |  éxeios] ἐν Σιὼν M 

4 ἔξοδον λέγων — ἀπαλλαγήν hinter ἀγρόν M | φησίν <M 6 vor ἀγρόν 

--vróvU | ve! « M | dom, λογίοις] &ovevo λόγοις M 7 «av ἀγρὸν M 

9 vor ἀδιαχρίτως 4-2 Μ 10 ἐπειποῦσα χέχληκεν Ὁ | (v0 * 11 αἰνιττομένη *] 

αἰγίττεται M Ὁ 19 τὸ διὰ---τέλος] διὰ τὴν ταφὴν xal τὸ τέλος U | διὰ τῆς 

ταφῆς Jül 18 σημαίνων <M 14 ἀνοιχοδομήσω M | οὐχ ---τὸν οἶχον <U 

15 οἰχοδομήϑη M — 16 ἡ «M 17 ὴ ἀπὸ ἀγροῦ -- ΜΝ (vgl.Z.16) 11 οἰχοδο- 
, P] , , E > , P) ! 

μουμένῃ ... ἀνοιχοδομουμένῃ (sc. πλάσει) *] οἰχοδομουμένη . . . ἀνοικοδομουμέενη 

MU | ἀλλὰ ἀνοικοδομουμένη <U | ἀνοικοδομουμένη + ἧ ἀπὸ ἀγροῦ οὐχέτι 

οἰχοδομουμένη M 18 ὑπηνεχϑεῖσαν M. 20 Eysoo U 21 τοιαύτῃ] τῇ av- 

τοῦ Ὁ | κα etwa (ozxeoéyov) * 23 τῶν de?) τῆς de U 24 ϑήρων U | etwa 

(τὰ λείψανα συνάγει xal ὁλοσχερεῖς ἡμᾶς εἰς malıyyeveciav) * vgl. S. 520, Vf 

4 
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Εἰ γὰρ và (ovra) ἐξ 00x ὄντων ἐποίησεν εἰς τὸ εἶναι, πόσῳ δὴ 
μᾶλλον τὸ ὃν εἰς τὴν ἰδίαν κατάστασιν εὐχερῶς ἀποκαταστήσει; ἵνα 
δικαίαν ὁρίσῃ κρίσιν, ἵνα μὴ ἕτερον avo ἑτέρου κρίνῃ, ἵνα μὴ ἀπο- 
στερήσῃ τὸ καμόν. εἰ γὰρ ψυχῆς 7] ἀπόλαυσις καὶ οὐρανῶν βασι- 

λείας κληρονομία, μετασχέτω τὸ σῶμα ὧν βούλεται" τρυφάτωσαν οἱ 

περὶ τὸν Γεδεὼν καὶ μὴ ὙΠ τον »ἂν Unicum καὶ αἰγείοις 

δέρμασι, μὴ μάτην καμνέτω Ἰωάννης &x καμήλων ἔχον τὸ ἔνδυμα, 
μὴ à» ἀναχωρήσει τὴν oa xa ὑπωπιάσωμεν, μὴ τὰ σώματα ἡμῶν 
δαμάσωμεν àv ayveig. εἰ δὲ ἄρα χοινωνεῖ σῶμα φυχῇ ἐν πολι- 
τείαις ἂν ἁγνείᾳ ἐν νηστείᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρξταῖς, »οὐχ ἄδικος ὁ 
ϑεὸςς ἀποστερεῖν τὸν κάματον τοῦ κεκμηκότος καὶ μὴ ἀποτῖσαι τὴν 
μισϑαποδοσίαν τῷ ἅμα τῇ ψυχῇ κεχμηκότι σώματι. εὐϑὺς γὰρ 
εὐρεϑήσεται ἀργὴ ἢ χρίσις" ei γὰρ u ψυχὴ μονωτάτη εὐρεϑήσεται, 
ἀντιλέξειεν χρινομένη ὅτι οὐκ | ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ αἴτιον τῆς ἁμαρτίας, 
ἀλλὰ ἀπ᾽ ἐχείνου τοῦ φϑαρτοῦ καὶ γηΐνου σώματος τὸ πορνεύειν τὸ 
μοιχεύειν τὸ ἀσελγαίνειν" ἐξότε γὰρ ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀπέστη, οὐδέν μοι τού- 
τῶν πέπραχται, καὶ ἔσται εὐαπολόγητος καὶ παραλύουσα τὴν τοῦ 
ϑεοῦ χρίσιν. εἰ δὲ καὶ τὸ σῶμα καϑ' Eavro ἀγάγοι ὁ ϑιεός --- δύναται 
γάρ, ὡς καὶ ἄνω μοι διὰ τοῦ | Ἰεζεκιὴλ δεδήλωται" εἰ καὶ διὰ παρα- 

20 βολῆς τὸ ἔργον γεγένηται, ἀλλὰ τὸ εἶδος εἰς ἀλληγορίαν τῆς τότε 

25 

παραβολευϑείσης ἀληϑείας ἐτελειωϑη, ως συνήχϑη ὀστέον πρὸς ὀστέον 

καὶ ἁρμονία πρὸς ἁρμονίαν, καὶ ξηρῶν ὀντῶν τῶν ὀστέων καὶ οὐ- 
δέπω ψυχῆς οὐδὲ πνεύματος τοῦ κινοῦντος ἐν αὐτοῖς ὄντος, [xai] 

εὐϑὺς τὰ σώματα συνήχϑη καὶ κατὰ τὸν τοῦ προφήτου λόγον ἐστε- 
ρεώϑη. καὶ εἰ ϑέλει ὁ ϑεός, δυνατός ἔστι τοῦτο ποιῆσαι ἄνευ 
ψυχῆς παρεῖναί τε xol κινεῖσϑαι, ὡς καὶ τὸ τοῦ ᾿Α4βελ αἷμα σῶμα ὃν 

6f vgl. Hebr. 11, 37 — 7 vgl. Matth. 3, 4 — 10 vgl. Hebr. 6, 10 — 

121ff vgl. Ancoratus c. 87, 51,1 108, 4 Panarion haer. 42,5, 7; IL 101, 4ff. — 

191 vgl. Ezech. 87, 4, dazu Ancoratus oc. 88, 1ff; I 108, 208 c. 99, 5; I 120, 11[ff 

— 958 vgl. Gen. 4, 10; dazu Ancoratus c. 94, 4; 1115,20 Panarion haer. 9, 8, 1; 

I 199, 15 

iUc 

1 (övre) * | 05] γε 2 ἀποχαταστήσειεν U ὃ χρίνοι Μ 4 ψυχῆς 

+ (uövov)? * i βασιλείας οὐρανῶν U | 5 ὧν ἢ 9 MU θῇ xai μὴ --- ó£o- 

Kae τὺ ὃ ὑποπιάσωμεν M 9é1U |4U | wyg-U 9fmou- 

τεία M 10 vor ἐν ἁγνείᾳ -- ; M 11 vor ἀποστερεῖν -- (00)? *— 12 τὴν 

ψυχὴν M 13 εὑρίσχεται Μ 18 0 M. 19f διὰ παραβολὴν Ὁ 20 τῆς τότε 

--ὀἀληϑείας] τοῖς γε παραβουλευϑεῖσι τῆς ἀληϑείας M 21 παραβολευϑείσης] lies 

προφητευϑείσηςϊ * 23 övroe. <= ΜΝ | [xad * 25 0 « U τοῦτο] vo? U 
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520 Epiphanius 

μετὰ ϑάνατον ἐφϑέγγετο xoi οὐ ψυχή οὐ γὰρ ψυχή ἐστι τὸ αἷμα, 
ἀλλὰ σῶμα ἐστι τὸ φαινόμενον. ἀλλ οὐ δυνήσεται σῶμα ἄνευ 
ψυχῆς χριϑῆναι. ἀντιλέξειξ γὰρ καὶ αὐτό, λέγον ὅτι οὐχ ἐγὼ ἤμαρ- 
τον, ἀλλὰ ἡ ψυχή" μή, ἐξότε ἀπεχρίϑη ἀπ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐμοίχευσα, μὴ 
ἐπόρνευσα, μὴ εἰδωλολάτρησα; καὶ ἔσται ἀντιλέγον τὸ σῶμα τῇ τοῦ 
ϑεοῦ δικαιοχρισίᾳ καὶ εὐλόγως ἀντιλέγον. τούτου ἕνεχα τοίνυν 

καὶ δί ἄλλα πολλὰ καὶ ἀναγχαῖα ὁ ϑεὸς ἐν τῇ αὐτοῦ σοφίᾳ τὰ τε- 
ϑνεῶτα ἡμῶν σώματα καὶ τὰς ψυχὰς εἰς παλιγγενεσίαν φέρει ἐν τῇ 
αὐτοῦ ὑποσχέσει τῆς φιλανϑρωπίας, εἰς τὸ τὸν χεχμηκότα ἐν ὁσιό- 
τητι ἀπολαβεῖν τὴν πᾶσαν ἀπὸ ϑεοῦ καλὴν ἀνταπόδοσιν καὶ τοὺς τὰ 

μάταια πεποιηκότας ὡσαύτως χριϑῆναι, σῶμα ἅμα ψυχῇ καὶ ψυχὴν 
ἅμα σώματι. 

Καὶ εἰς περισσοτέραν πληροφορίαν τῆς ἡμετέρας ζωῆς παραγενό- 

usvog ἐν σαρχὶ καὶ ἐνανϑρωπήσας τελειότατα * εἰς τὸ στηρίξαι τὴν 
αὐτοῦ πίστιν ἐν ἡμῖν, προγινώσκων τὴν μέλλουσαν ἐν σοί, ᾿Ὡρίγενες, 
ἀπιστίαν γίνεσϑαι * τὸ ἀμφιβαλλόμενον μᾶλλον παρὰ σοὶ καὶ ἐν 
πολλαῖς αἱρέσεσι, ταῖς τῆς ἀπιστίας σου ὁμοίαις Mavıyalov καὶ 

ΜΜαρκιωνιστῶν, xol λοιπὸν τὰ πάντα ἐν ξαυτῷ τελειώσας εἰς βε- 

βαίωσιν καὶ στερέμνιον τῆς πίστεως αὐτοῦ xci ἀληϑείας ἐναργῶς 

ἐποίησεν. ἀναστὰς | γὰρ ἐκ τῶν νεχρῶν ἤγειρε σὺν αὐτῷ πολλὰ 
σώματα τῶν ἁγίων καὶ εἰσῆλϑον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, 

Oc καὶ ἐν ἄλλοις τόποις διηγησάμην. καὶ οὐκ εἶπεν᾽ ἀνέστησαν 
ἅγιοι, ἵνα μὴ δῶ πρόφασιν τῇ μεϑόδῳ τῆς κακοτροπίας, ἀλλὰ φύσει 
αὐτὸ τὸ παρὰ τοῖς ἀπίστοις ἀμφιβαλλόμενον ἐχεῖνο ἐσπούδασεν » εἰς 
βεβαίωσιν τῆς ἡμῶν περὶ ζωῆς γνώσεως, σώματα εἰπὼν τῶν 
ayiov. καὶ οὐ μόνον ὅτι ἤγειρεν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐνεφάνισαν (Eav- 
τοὺς) πολλοῖς ἐν τῇ πόλει, ἐφ᾽ οἷς ἐπληροῦτο διὰ τῆς αὐτοῦ Óvra- 

2ff vgl. Ancoratus c. 88, 6; I 109, 18ff (dazu die Talmudstellen bei Holl, 

Das Apokr. Ezech. Festschrift für A. Schlatter 5.90) — 20ff vgl. Ancoratus c.100,2; 

1121,2ff Panarion haer. 42, 12, 3 refut. 24h; II 173, 4ff haer. 46, 5, 10; II 209, 26#f 

— 20 vgl. Matth. 27, 52f 

U (bis ἅμα σώματι Z. 12; 13—8. 522,5 τῇ ὑμῶν πλάνῃ), ausgelassen) 

1 yàp « M 2 τὸ φαινόμενον-- δυνήσεται <M 8 λέγων MU 4 ἀπε- 

κινήϑη U 5 ἀντιλέγων M 6 ἀντιλέγων M 7 διὰ πολλὰ ἄλλα U 10 ἀπὸ ἢ] 

ὑπὸ MU | ἀνταπόδωσιν M 18 εἰς *] εἰν 14 * etwa (αὐτὸς ὁ λόγος ἐφάνη 

ἐν $uiv) * 16 κα etwa (βουλόμενός ve κυρῶσαι * 19 ἐναργῶς *] ἐνεργῶς MU 

22 εἶπεν *] εἶπαν M 94 ἐχεῖνο ἢ] éxet 0 M | + etwa ζ(χυρῶσαι) * 25 si- 

πὼν Ἢ εἶπον Μ 26 μόνον + (εἶπεν) * | 96f (&avvoic) * 
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usoc To »2&ayov “πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳςε, ἵνα εἴπῃ τὰς ψυχὰς τῶν 
ἐγηγερμένων σωμάτων. οὗτοι γὰρ ἤσαν οἱ δέσμιοι τῆς παρεμβολῆς, 
οἱ ἐν “Αιδῃ πεπεδημένοι" χαί φησιν »ὁμοίως τοὺς παραπιχραίνοντας, 

τοὺς κατοιχοῦντας ἐν τάφοιςς, ἵνα εἴπῃ τὰ σώματα τῶν ἀναστάντων, 
καὶ οὐχ εἶπεν" τοὺς παραπικρανϑέντας N παραπιχραινομένους, ἀλλὰ 

τοὺς παραπικραίνοντας. ὀφϑέντες γὰρ ἐν τῇ πόλει πολλοῖς oi 
πρόσφατον τελευτήσαντες μετὰ τῶν παλαιοτάτων -- νομίζω γὰρ 

ὅτι ἀπὸ τοῦ Αδὰμ ἤρξατο τὴν ἀνάστασιν ποιεῖσθαι, οἱ δὲ πρόσφα- 

TOL x τῶν αὐτῶν σωμάτων, x τεϑαμμένους αὐτοὺς ἐν τῷ Γολγοϑᾷ 
τύπῳ ἐπ᾽ αὐτὸν * σταυρωϑεὶς καὶ πληρῶν τὸ γεγραμμένον »Lyeıge 
ὁ χαϑεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεχρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χρι- 
στόςς, ὃ ἐπάνω σου ἐσταυρωμένος, — χαὶ ἄλλων uet αὐτῶν ex τῶν 
ἰδίων (αὐτοὺς) ἐπιγινωσχόντωῶν 2002.02 μὲν ἐξέπληττον τοὺς ὁρῶν- 
τας. εἰ γὰρ τις συνέτυχε πατὴρ τέκνῳ ἀναστάντι ῇ ἀδελφὸς ἀδελφῷ 

ἢ (συγγενὴς) συγγενεῖ πρὸ ἑτῶν εἴκοσι ἢ δέκα τελευτήσαντι, καὶ ἐκ 
τοῦ ϑαύματος ἐρωτῶντες" οὐχ εἶ σὺ ὁ δεῖνα ὁ ἐν τῷδε τῷ τόπῳ ταφεὶς 
ὑφ᾽ ἡμῶν; πῶς ἀνέστης καὶ ἦλϑες; ἀντερωτώμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ ἀνα- 
στάντος πάλιν ὅτι" τί ἐπράχϑη ἐνταῦϑα πρὸ τριῶν ἡμερῶν παρ᾽ ὑμῖν, 
ὅτε ἡ γῆ ἐχλονεῖτο, καὶ λέγοντες ὅτι πλάνον τινὰ ἀπατῶντα τὸν 
λαὸν Ἰησοῦν ὀνόματι κρατήσαντες ἐσταυρώσαμεν καὶ | ἐπαύσατο ἢ 
πλάνη, ἐχϑίρου δὲ λοιπὸν ὁμολογοῦντος τὴν» χάριν τοῦ κυρίου χαὶ τὴν 
ἀλήϑειαν xol λέγοντος »οὐαὶ ὑμῖν ὅτι τὸν ἀρχηγὸν τοῦ κόσμου = 

σωτηρίας ἠρνήσασϑε xoi ἐσταυρώσατε᾽ ἐχεῖνος γὰρ ἤγειρεν ἡμᾶς ἐν 
τῇ αὐτοῦ ἰσχυρᾷ δυνάμει τῆς ϑεότητος xa ἐνανϑρωπήσεωος, ἐχεῖ 
λοιπὸν ἐπληροῦτο ἢ ϑεία γραφή, τό ὁμοίως τοὺς quon οὐ τι 

τοὺς κατοικοῦντας ἐν Tapoısc. ἀχούοντες γὰρ παρὰ τῶν ἐγηγερ- 
μένων ὅτι διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀνέστησαν παρεπιχραίνοντο, foc $a- 
νάτου ἐπιχειρήσαντες τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀρνήσασϑαί τε καὶ 

1. 9 Psal. 07, 7 — 118 vgl. Panarion haer. 46, 5, 1 u. 6ff; II 208, 15: u. 

209, 10# (dazu Holl, Sitz. Ber. Berl. Akad. 1918 S. 5408) — 10 Ephes. 5, 14 — 

99f vgl. Hebr. 2, 10 — 25 Psal. 67,  — 28 vgl. Act. 3, 15 

1 ἐξάγων "| ἐξαγωγῶν M 9x ergänze etwa (ev τῷ αὐτῷ τόπῳ τῷ I'oà- 

γοθᾷ ἐτάφησαν, ἐπιτεϑέντων ἐπὶ τὸ τοῦ Αϑὰμ σῶμα * 9 καὶ (xal οὕτως ἅμα τῷ 

Ἀδὰμ) * 10 κα etwa (ἤγειρεν ὁ &xei)* 11 χαϑεύων M 18 «αὐτοὺς» ἐπιγινω- 

σχόντων *| Erıyırwoxousvov MU 14 γάο ἢ δέ M 15 {σιγγενὴς) Dind. | 

συγγενῆ M. | ἐτῶν *] τῶν M | τελευτήσαντε ἢ] τε u M 17 @vreow- 

τώμενοι *| avrsowrwusvog M 18 παρ᾽ ὑμῖν παρ ὑμῶν M 24 &eil χαὶ M 
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- , Y \ - > / - 

σταυρῶσαι. τάχα δὲ zul τοῦτο εἰς ὠφέλειαν τῶν ϑεασαμένων 
P € , , , 

τοὺς ἐγηγερμένους εἰργάσατο o φιλανϑρῶπος xvgQtoc. νομίζομεν γὰρ 
Ω ’ b : EY , 2 , 

ὅτι ϑεασάμεγοι τοὺς ἐγηγερμένους xol κατανυγέντες ὠφελήϑησαν TE 
M €: um > 

καὶ ἐπίστευσαν πολλοί. dıo xol vusis, Loıysviaoral, πείσϑητε καὶ 
2 ^ S Ν 25:2. - [4 - , 

πιστεύσατε καὶ μὴ πολλοὺς ἀπολέσητε τῇ ὑμῶν πλάνῃ. 
2 ς > x 2 , - ^ M ) , 2) , 

72. AAÀ« ἀρχξσει μοι ταῦτα πρὸς vov é0c200090v “ὠριγέγνην, 
ΕΝ , c cT 5 ’ t > , \ N M 
τον ματαίως ἑαυτῷ ἐπιϑέμεγον ovoua Adauavriov xoi πρὸς τὴν 

αὐτοῦ ἀτοπίαν κατὰ τῆς ἀληϑείας | ἐν πολλοῖς μέρεσι τῆς πίστεως 
κακῶς ἐπινενγνοημένον ὀλεϑρίαν διδασκαλίαν. παρελϑὼν δὲ xal τού- 

του τὴν αἵρεσιν χαϑεξῆς τὰς ἄλλας διασχέψομαι, ἐπιπόϑητοι, ϑεὸν 
συνήϑως ἐπικαλούμενος ἀρωγὸν τῆς ἡμῶν ἰδιωτείας, πρὸς τὸ δυνη- 
ϑῆναι ἀντισχεῖν πρὸς πᾶσαν κατὰ τῆς ἀληϑείας ἐπεγειρομένην φωνὴν 

μάταιον καὶ ἡττῆσαι κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Hoatov ῥηϑέντα ὅτι 
»πᾶσα φωνὴ ἐπαναστήσεται ἐπὶ σέ, πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις, οἱ δὲ 
ἔνοχοι ἔσονται ἐν αὐτῇς, ἵν οὕτως ἐν ϑεῷ τὸ ἐπάγγελμα περαιωσά- 
μενοι τοῖς βουλομένοις νουνεχῶς ἐντυγχάγειν εἰς γυμνάσιον ἀληϑείας 

καὶ φάρμαχον ἰάσεως περὶ ἑχάστου ϑηρὸς καὶ ἰοβόλου ἑρπετοῦ, τῶν 

προσώπων τῶν | αἱρέσεών φημι, δίκην ἀντιδότου καὶ ταυτησὶ τῆς 
τῶν ᾿Ωριγενιαστῶν, φρύνου δίχην | μεμορφωμένης ἐκ νοτίδος πολλῆς 

24 

Ö 374 

D691 

κυχῶντος καὶ φωνῇ μείξονι ἐπικραυγάζοντος, λαβόμενοι τὴν τοῦ ἃ 

κυρίου ἀνάστασιν προπότιον ὡς εἰπεῖν, ἀποβλύσωμεν τὸ γλισχρῶδες 

7f Der Name Aómuévtog ist wohl Signum. So verstehen ihn offenbar 

Eusebius h. e. VI 14, 10; II 552, 9 Schwartz Αδαμάντιος, xal τοῦτο γὰρ ἦν 

Qouy£ve, ὄνομα Hieronymus vir. ill. 54 Origenes, qui et Adamantius ebenso Epiph. 

selbst oben c. 1,1; S. 403, 2 u. Suidas s. v. 2oıy£vng II 1, 1270 Bernhardy. Unsicher 

bleibt jedoch, wie in andern Fàllen, ob Origenes sich selbst das Signum bei- 

legte oder es ihm von andern beigelegt wurde. Zweifelhaften Werts sind darum 

die Deutungen bei Hieronymus ep. 33, 4, 11; 5. 255, 11 Hilberg Adamantium 

nostrum ..., quà tanto 4n sanctarum scripturarum commentariis sudore laboravit, 

ut juste adamantis nomen acceperit u. Photius cod. 118 τοῦτον τοίνυν τὸν ἸΩριγέ- 

γην, ὃν καὶ Adaudvrıov ἐπονομάζεσϑαί φασιν, ὅτι ἀδαμαντίνοις δεσμοῖς ἐῴκεσαν 

obs ἂν δήσειε λόγους --- 14 Jes. 54, 17 

Ὁ (von Z. ὁ ἀλλὰ ἀρκέσει an) 

6 ἀλλὰ — M | ἑἕτεροφιλόσοφον M 7 Αδαμαντίου ἢ δαμάντιον MU 

8 vor χατὰ + χαὶ U 9 ἐπινενοημένον *] ἐπινενοημένην MU 11 ἀρρωγὸν U | 

ἰδιωτίας MU 14 φωνὴ + 7 U 16 γυμνασίαν U 20 χυχῶντος] χω- 

κυτῶ M 
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τοῦ ἰοῦ τοῦ φρύνου καὶ ἑρπετώδους μοχϑηροῦ τὴν ἀδικίαν. συμ- 

βέβηκε γὰρ αὐτῷ καὶ τοῦτο μετὰ πάντων τῶν πειϑομένων αὐτῷ 

πάσχειν, Ót ὃ καὶ στενάζω “ὑπὲρ αὐτοῦ, ὅτι οἴμοι πῶς ἐβλάβης, 
, SLE Jr DIE CON - τὺ ἡ : , REN - 

πόσους δὲ ἄλλους ἔβλαψας, Oc ὑπὸ δεινῆς ἐχίδνης δηχϑείς, vxo τῆς 
=> ’ Ὺ , - 

κοσμικῆς προπαιδείας φημί, καὶ ἄλλοις δηλητήριον γέγονας." 
\ \ , M , \ \ [4 

Φασὶ γὰρ οἱ φυσιολόγοι τὸν μυωξὸν ἐμφωλεύειν xoi τὰ γεννή- 
2 SEEN N DEREN N , ar , \ »! \ δὲ 

ματα αὐτοῦ ἐπὶ TO AUTO πολλα τίχτειν, ἕως πέντε χαὶ Eri, τὰς Ó6 

ἐχίδνας τούτους ϑηρᾶσϑαι. καὶ ἐὰν εὕρῃ ὅλον τὸν φωλεὸν ἡ Exıdva, 
μὴ δυναμένη τοὺς ὅλους καταφαγεῖν, ὑπὸ ἕν ἐσϑίει εἰς χόρον ἕνα ἢ 
δύο, τῶν δὲ λοιπῶν xataxevınoaoa τοὺς ὀφϑαλμοὺς σιτία φέρει καὶ 

ἀνατρέφει τυφλὰ γεγονότα, ἕως ὅτε βούλεται ἕχαστον αὐτῶν προφέ- 
οειν καὶ τοῦτον ἐσϑίειν. ἐὰν δὲ συμβῇ τινὰς ἀπείρους περιτυχεῖν 
τοῖς τοιούτοις καὶ λάβωσιν αὐτὰ εἰς ἐδωδήν, δηλητήριον € ἑαυτοῖς Aau- 
βάνουσιν (τὰ) ἀπὸ τοῦ ἰοῦ τῆς ἐχίδνης ἀνατεϑραμμένα. οὕτω καὶ 
σύ, ὦ ᾿Ωρίγενες, ἀπὸ τῆς προειρημένης Ἐλληνικῆς παιδείας τυ- 
φλωϑεὶς τὸν γοῦν ἐξήμεσας ἰὸν τοῖς πεισϑεῖσί σοι καὶ γέγονας 
αὐτοῖς εἰς βρῶμα δηλητηρίου, di ὧν αὐτὸς ἠδίκησαι ἀδικήσας τοὺς 

πλείους. 

U 

9 tav<M 9f neıdousvov αὐτῷ πάσχειν δι’ ὃ ἢ παϑῶν, ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ 

πάσχω MU 4 δὲ] τε Ὁ | ὡς] πῶς * | ὑπὸ ἀπὸν 6 μυοξὸν U 8 εὕροι 

18 δηλητηρίου M | αὐτος U 14 (τὰ * 15 Ὡριγένηα. - o U 16 ἐξέ- 

μεσας M | vor ἰὸν + τὸ U 18 πλείονας M 18 nach πλείους folgt in U 

die Unterschrift des Kapitels χατὰ ὠριγένους τοῦ ἀδαμαντίου, hierauf die des 

Buches: τέλος σὺν ϑεῶ τοῦ ὕλου πρώτου βιβλίου τῶν παναρείων εἰς τρεῖς βίβλους 

διαιρούμενον Ev d περιέχονται αἱρέσεις ἐν χεφαλαίοις (Zahl fehlt) — Dagegen 

fährt M hinter πλείονας fort: εἴπαμεν δὲ κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ Rogıyevovg ἐν ταῖς ἄνω 

διαλαλιαῖς ὡς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ ἐβλασφήμησε, ποιητὸν ϑεὸν ὁρισάμενος χαὶ μὴ 

δύνασϑαι ὁρᾶν τὸν πατέρα, ὡσαύτως καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα μὴ δύνασϑαι ὁρᾶν τὸν 

υἱόν, xai ὡς τὴν ψυχὴν προυπάρχουσαν παρεξηγήσατο xal ἄνω πλημμελήσασαν 

(dahinter* o? χάριν halb ausradiert) εἰς τὸ σῶμα κατῆχϑαι, καὶ ὅτι ὁ διάβολος 

ἀποκατασταϑήσεται εἰς τὴν ἰδίαν ἀρχήν. ἐμαχαρίσϑη τοίνυν Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς 

καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι, ὅτι κοινωνοὶ αὐτοῦ ἔσονται ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ 

ἀλληγορικῶς εἶναι παράδεισον καὶ τὰ ὕδατα ἐπάνω τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ὑποχάτω 

τῆς γῆς καὶ οὐκ ἀληϑεία. Dann Unterschrift xavà ὠριγένους τοῦ xai ἀδαμαντίου. 

Hierauf unter einer Leiste τέλος εἴληφεν πανάριον βιβλίον ἱερώτατον καὶ ἱεροῦ 

ποιμαῖνος u. schließlich, wieder unter einer Leiste ἐγράφη χειρὶ ἰωάννου πρεσβυ- 
10077 

» — . - 
τέρου ἐν ἔτει ςφξε ww i: πάντες δὲ οἱ ἀναγινώσχοντες εὔχεσϑε ὑπὲρ ἐμοῦ διὰ τὸν 

0 

D 0902 
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xvgiov. Das Mehr in M gegenüber U ist, wie schon der unepiphanische Stil 

(διαλαλιὰ u. παρεξηγεῖσϑαι sind dem Epiphanius unbekannt) zeigt, der aus 

S. 410, 88. geschöpfte Zusatz eines Lesers, dem die letzte Auseinandersetzung 

mit Origenes noch nicht ganz genügte. Man beachte auch, wie sich in der 

Wendung: dann würde Johannes der Täufer — das Urbild des Mönchs! — mit 

dem Satan zusammen im Himmel sein, die eigentümlich mönchische Auffassung 

verrät. 
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