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Sigla

A = Munich, Bayerische Staatsbibliothek, cod. gr. 443, 10th century
Β =12. Vienna, Osterreich. Nationalbibliothek, cod. hist. gr. 123, 14th

century
Μ = 23. Lesbos, Γυμνάσιον Μυτιλήνης, cod. 37, 15th century
L = 50. Istanbul, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, cod. Παναγίας 130, a. 1616
Ρ =2. Athens, 'Εθνική Βιβλιοθήκη, cod. 1014, 11th century
Κ =8. Athens, 'Εθνική Βιβλιοθήκη, cod. 2419, a. 1293
C =5. Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. gr. 2010, 12th

century
V = 57. Sinai, Μονή της 'Αγίας Αικατερίνης, cod. gr. 543, a. 1630
D =3. Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. gr. 1574, 1lth-

12th century
Ε =14. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, cod. gr. 552, 14th century
R =10. Mount Athos, Μονή Βατοβεδίου, cod. 229, 13th century
F =7. Paris, Bibliotheque nationale, cod. gr. 1547, a. 12861
Υ = 36. Oxford, Bodleian Library, cod. Lincoln, gr. 21, a. 15862
S =16. Jerusalem, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, cod. Sabait. 415, 14th

century3
β = BML, except for lines 2367-95, where β = BL
γ = the consensus of the remaining MSS, the number of which varies ac¬

cording to the following survey
<5 see the following survey
ε = DE

ζ see the following survey

1 F occurs only once in the apparatus to line 561.
2 Appendix d only.
3 Appendix/only.



Survey of the Coverage of the MSS and of the Mutual
Relations of the /MSS

β is probably complete and lacunas in the single β MSS (BML) are rare.
Unlike β, γ is not a real MS family but stands for the sum of all MSS that
are not uncontaminated β MSS.

3 γ = (CK) D (E). D is perfectly readable, Κ partly readable, whereas CE
are almost illegible. It is clear that up to line 34 Κ is related to ε, (ε =

DE, Κε = 5). C, a basically /3-related witness, is heavily contamin¬
ated by δ- or ε-readings through most of the Vita; toward the end it
leaves β altogether to join the special version also appearing in
VKE. In addition C has many readings of its own.

9 γ - (C) KD (Ε). Κ becomes fully legible.
10 y- (C) <5. Ε legible from πρωτοσπαθαρίου on.

15 γ= C6. C legible from ήν δέ και on.

34 /= ΚΟε. Κ, separating itself from ε, joins β (until 1459).
218/= ΚΡΟε. Beginning of P, which follows βΚ up to 1217.
298 7= ΚΡε. Beginning of lacuna in C.
335 7= ΚΡΟε. End of lacuna in C.
533 7= ΡΟε. Beginning of lacuna in K.
661 7= Οε. Beginning of lacuna in P.
693 7= ΡΟε. End of lacuna in P.
699 7= ΚΡΟε. End of lacuna in K.
1217 7= ΚΟε. Ρ becomes contaminated by an Ε-related version, as well as

abridged and erratic in other ways. Its variant readings are left with¬
out consideration until line 3620, where Ρ becomes more reliable
again.

1460 7= C<5 (<5= Κε). Κ, leaving the company of β, joins ε.

1757 7= Cε. One fol. missing in K.
1781 7= C<5. End of missing fol. in K.
1880-2100 The A section.
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2100 γ= VC<5. Beginning of the use of V. At first V follows β, as it has
done in the whole first half of the Vita.

2135 Contaminated readings begin to appear in V, which becomes increas¬
ingly unreliable.

2312 5= KD. One fol. between fols. 96 and 97 missing in E.
2358 <5= Κε. End of missing fol. in E.
2367-95 β= BL. Fol. 78 missing in M.
2402 y =£<$(£= VC). V approaches C.
2453 δ= KD. About five fols. missing in E.
2554 <5 = Κε. End of lacuna in E.

2661 δ= KD. Beginning of lacuna in E.
2674 γ = \δ (δ = KD). Beginning of lacuna in C.
2688 γ= ζδ(ζ= VC, δ= Κε). End of lacunas in CE.
2893 γ= £<5R. Beginning of R, the stemmatic position of which is unclear.
2932 y = ζεΚ (ζ = VCK). Κ, leaving ε, joins VC.
3094 y = £DR. One fol. missing in E.
3117 y = ££R. End of missing fol. in E.
3452 7= ζε. End of R.
3620 7= Ρζε. Use of Ρ resumed, although in the following Ρ is not as close

to β as in the section 218-1216.
4329 Only PD are close enough to β to be of use for the reconstruction of

the original text, ζ and Ε are relegated to Appendix e.



Abbreviations used in the Apparatus Criticus

add. addidit, addiderunt
al. aliter, alius, alibi
app. crit. apparatus criticus
c. caput
cf. confer

cod., codd. codex, codices
col., coll. columna(e)
coni. coniecit

corr. correctura, correxit, correxerunt
constr. construxit, construxerunt
des. desinit

dub. 1. dubia lectio

ed. editio, edidit, ediderunt
e.g. exempli gratia
fol., foil. folium, folia
fort. fortasse

inc. incipit
inv. invertit, inverterunt
inser. inseruit

leg. legendum
lin. linea

loc., locc. locus, loci
m. manus

marg. margo (margine)
num. numerus

om. omisit, omiserunt
p., pp. pagina(e)
pr. primus (prima)
ras. rasura

rell. reliqui
sec. secundus
sim. similis, similiter
sq., sqq. et sequens, et sequentes(-tia)
tit. titulus
tr. transposuit, transposuerunt
v. vide

v.l., vv.ll. varia(e) lectio(nes)
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ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ TOT ΟΣΙΟΤ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ

pg 111,

Βίον θεάρεστον και πολιτείαν άμεμπτον ανδρός έναρέτου, ώ φίλτατοι, 628C

βούλομαι ύμΐν διηγήσασθαν άλλα συντείνατε έαυτούς, παρακαλώ, εις
5 την τούτου άκρόασιν έστί γαρ το πράγμα μελίρρυτον, εύωδίαν άποστάζον

και ήδονήν θαυμαστήν όθεν έτοιμάσθητε, μεγαλόψυχοι, προς την
τοιαύτην άκρόασιν, ίνα κάγώ αύτός επί πλείον διαναστώ προς την τούτου
έγχείρησιν και παραθώ ύμΐν τα πνευματικά τού άνδρός άριστεύματα.

'Επί της βασιλείας Λέοντος τού φιλοχρίστου και μεγάλου ή ν τις άνήρ 629D
ίο έν Κωνσταντινουπόλει (όνομα αύτώ Θεόγνωστος) τη τού πρωτοσπαθαρίου

τετιμημένος άξίςχ παρά τού ευσεβούς βασιλέως· έπειτα και στρατηλάτης 632α
έν τοις της άνατολής μέρεσιν έχρημάτισεν ούτος ούν ό άνήρ πολλούς μεν
και άλλους οίκέτας έκέκτητο, έσχατον δε ώνήσατο και ετέρους, έξ ών
ύπήρχε και ούτος ό νύν παρά της εύτελείας ημών ονομαζόμενος. Ήν δε τω

is γένει Σκύθης. Ήνίκα ούν ό κύριος αύτού ώνήσατο αύτόν παιδίον ήν. Ήν
δε και τη σωματική όράσει περικαλλής, ώστε και τον κύριον αύτού
χαίρειν έπ' αύτόν είχε γαρ αύτόν είς τάς άναγκαίας χρείας. Παρέδωκε δε
αύτόν είς τό διδασκαλεΐον παιδεύεσθαι τα ιερά γράμματα. Νηφάλαιος δε
ών ό παις έν τάχει έξέμαθε τό ψαλτήριον και τους ψήφους, ώστε και τον β

2ο τούτου διδάσκαλον ξενίζεσθαι έπί τη τούτου εύφυΐψ, μή ύπολαμβάνοντός
τίνος ότι Σκύθης έστίν άπό τε τής θέας αύτού και τού σώματος και τή τής
ψυχής συνέσει και κοσμίω καταστάσει και τή τής γραφής άκριβείψ. "Οθεν
και είς νοταρίου τάξιν κατέστησεν αύτόν ό κύριος αύτού. Ήγαπάτο δε
πολλά παρά τε τού κυρίου αύτού και τής αύτού δεσποίνης, ομοίως δε και

25 πάντες οί έν τω οίκω μεγάλως αύτώ προσεΐχον. Φιλοτιμίας δε πλείονας
παρεΐχεν αύτώ ό κύριος αύτού, διδούς αύτώ και έκ τών ιματίων ών αύτός

3 γ = (CK) D (Ε) II 9 γ = (C) KD (Ε) II 10 (ab πρωτοσπαθαρίου) γ = (C) δ (δ = Κe) II
15-16 (ab ήν δέ και) γ= CS

1-2 tit. secundum L λόγος α' in marg. add. D II 4 post διηγήσασθαι add. Κ aliqua verba
quae difficilia lectu sunt: και μή δέξαι (? sequitur ανατι aut aliquid simile) τά παρ'ήμών
λεγόμενα κόμπος είσίν ή τέρατα δή ληρώδη μεστό:· οϋ μεν ούν έπεί ταύτα εϊρηκεν παραμίστω
(?) έν δέ έν γ (sequuntur sex fere litterae; fort. leg. έν κρύπτω) πέπρακται (?) άλλα μέσον
αυτής τής (sequitur verbum decern fere litterarum, fort, θεοφύλακτου) και βασιλίδος τών
πόλεων τής Κωνσταντίνουφημί II άλλα ... παρακαλώ: και δια τούτο παρακαλώ ύμάς·



THE LIFE AND CONDUCT OF OUR HOLY FATHER
ANDREW THE FOOL FOR THE SAKE OF CHRIST

Prologue

Dear friends, I want to describe to you the God-pleasing life and blameless
conduct of a virtuous man. Please, listen to the story of his life with great
attention, for this substance is honey-sweet, dripping fragrance and won¬
derful pleasure. Therefore, magnanimous listeners, prepare yourselves for
my lecture, that I may rise the more eagerly to the task of narrating the life
of this man and laying before you his spiritual achievements.1

When Andrew lived. His background and education

In the reign of Leo the Christ-loving and Great2 there was a man in Con¬
stantinople (his name was Theognostos), who had been honoured with the
rank of protospatharios by the pious emperor; eventually he was appointed
general of the territories of the East.3 Although this man already had many
slaves, he later bought others also, among them him whose name is now
celebrated by my humble person. By birth he was a Scythian.4 When his
master bought him he was still a child. In his bodily appearance he was
most beautiful, to the delight of his master, who used him for his personal
service. He sent him to school to learn Holy Writ.5 Being intelligent, the
boy quickly learnt the Psalms and the use of numbers, amazing his teacher
with his receptivity. Nobody thought of him as a Scythian for all were im¬
pressed by his looks and the shape of his body, the intelligence and modes¬
ty of his soul, and his neat penmanship. His master therefore made him his
secretary. He was greatly appreciated by both his master and his mistress,
and all the members of the household were fond of him. As his master saw

him manage his house with a good will, he heaped him with gifts, even pre-

συντείνατέ μοι τό ους Κ II 5 τούτου: τοϋ λόγου Κ II 10 Κωνσταντινουπόλει D:
Κωνσταντίνουπόλει βΚ II 15 παιδίον ήν: ύπέρ πάντας παιδνέστερος ύπήρχεν Κ ύ. π.
ούτος παιδιώτερος έχρημάτιζεν ε II 17 γαρ ΒΜ: δε LCK al. ε II 18 ιερά: ίερώτατα β II
γράμματα: add. ούπω έλληνιστί όμιλειν μή γινώσκοντος CKE add. καίτοι ούπω ρωμαϊστί
αύτοΰ όμιλειν γινώσκοντος D II δε γ: om. β II 26 ιματίων: άμφίων CKE άποφορέματα
D (inter multas alias νν. 11.)
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περιεβέβλητο, όρών αύτόν εύνοϊκώς εν τοις ύπάρχουσιν αύτώ διαπο-
ρευόμενον, ώστε και τους ορώντας λέγειν περί αύτοΰ ότι "Ό οΐκέτης ύπέρ c
τον έαυτού δεσπότην σεμνοτέροις χιτώσι περιβέβληται." Ήγάπα δε τού

3ο άναγινώσκειν τάς θείας γραφάς, πλεΐον δε τά τών άγιων μαρτύρια και

τους βίους τών θεοφόρων πατέρων, ώστε έκκαίεσθαι την καρδίαν αυτού
εις την τούτων πεποίθησιν και εις μίμησιν διεγείρεσθαι της άγαθής αύτών
πολιτείας. Άφ' έαυτού γαρ βάλλων αρχήν τοιούτω τρόπφ έναπήρξατο.

α'. Περί της προσβολής τού θεάτρου. Έν μιά γάρ νυκτΐ άναστάς της
35 κλίνης αύτού προσηύχετο κατά μίμησιν τού φάσκοντος· "Μεσονύκτιον

έξεγειρόμην τού έξομολογήσασθαί σοι έπί τά κρίματα της δικαιοσύνης
σου." Φθονήσας ούν αυτόν ό πολυμήχανος διάβολος προσελθών ήρξατο
κρούειν μεγίστω πατάγω τάς θύρας τού οικήματος έν ω ό νέος κατέμενε. d

Σπασθείς ούν τω φόβω έάσας τήν εύχήν και ταχέως τη κλίνη έπιβάς τοις
40 αίγειομάλοις αύτοΰ κατεκρύπτετο. Ό δε σατανάς ίδών έχάρη καί φησιν 633α

ως πρός τινα όμοιον αύτοΰ- ""Ιδε ό τά σέλη έσθίων, καί αύτος καθ' ήμών
οπλίζεται-" καί τούτο ειπών άφανής έγένετο. Μετά ταύτα ύπνω βαθεΐ
συσχεθείς ό μακάριος όρά καθ' ύπνους έστάναι αύτόν είς το θέατρον καί
βλέπειν είς μεν το έν μέρος πλήθος λευσχημόνων καί έτέρων τινών

45 ιεροπρεπών άνδρών, είς δε το έτερον μέρος Αιθιόπων μαύρων πλήθος
άναρίθμητον. Είχον δε τά έκάτερα μέρη συζήτησιν τινα περί δρόμου καί
πάλης. Οί γάρ Αιθίοπες έκέκτηντο μαΰρόν τινα μέγιστον καί έζήτουν τήν β

συναγωγήν τών λευσχημόνων τρέχειν καί παλαίειν μετ' αύτού- ην γάρ
χιλίαρχος τού λεγεώνος τού σατανά. Τού δε μακαρίου 'Ανδρέου έκεΐσε

so έστώτος καί άκροωμένου ιδού τις νεανίας ώραΐος πάνυ καταβάς έκ τών
άνωθεν κατεΐχεν έν τή χειρί αύτοΰ στεφάνους τρεις- καί ό μεν είς ήν
κεκοσμημένος χρυσίω καθαρώ καί λίθοις τιμίοις, ό δε έτερος ήν
κεκοσμημένος πλήθος μαργαριτών, ό δε τρίτος άπό πάντων τών ρόδων καί c

κρίνων καί φυτών τού παραδείσου, ώστε είναι αύτόν καί άμάραντον.
55 Τοιαύτην δε εύωδίαν είχεν οϊαν νοΰς άνθρωπου ειπείν ού δύναται. Ίδών

ούν αύτούς ό μακάριος ήγάσθη καί έγλίχετο, ποίω τρόπω έπιλάβηται ένός
τών στεφάνων έκείνων, καί προσελθών τω ώραίω έκείνφ νεανίςχ είπεν

33 βάλλων: βαλών Ce II 34 περί ... θεάτρου: π. ... διαβόλου L άρχή της αύτοΰ βιώσεως
Ε (v. etiam infra) om. Κ de D v. infra

y= KCe

40 αίγενομάλοις BL: αίγιο- C<5 -μαλίοις Μ II κατεκρύπτετο: add. tit. περί της πλανήσεως
τού διαβόλου και τών στεφάνων Ε II 41 σέλη: σιέλη Κ (C non legitur) II 42 add. tit.
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senting him with some of his own clothing, making those who saw him say,
"The slave is dressed in finer clothes than his master." He loved to read the

Holy Scriptures but even more the Passions of the martyrs and the Lives of
the God-bearing Fathers, so that his heart was aflame with trust in them and
aroused to imitation of their good way of living.6 Making his start on his
own he began in the following way.

Single combat with the devil. The call to become a holy fool

7. On the attack in the theatre. One night when he rose from his bed and
prayed in imitation of him who said, "At midnight I rose to praise thee, be¬
cause of thy righteous ordinances,"1 the ingenious devil, filled with envy,

appeared and began to knock loudly at the door of the room in which the
young man was living. Awe-struck he abandoned his prayer and quickly
returned to his bed, hiding under his goat's-hair covers.2 Satan rejoiced at
his reaction and said, as if to a companion similar to himself, "Look at the
sele-eater!3 And he is taking up arms against us!" And with these words he
disappeared.4 Then the blessed man fell sound asleep and dreamed that he
was standing in the theatre.5 On one side he saw a multitude of people
dressed in white and some other venerable men, on the other a countless
number of black Ethiopians. Between the two sides there was some kind of
discussion in progress about foot-racing and wrestling. The Ethiopians had
with them a huge black man, with whom they wanted the host of men in
white to compete in running6 and wrestling; he was captain of the legion of
Satan. As blessed Andrew stood there listening, behold, a very beautiful
young man descended from above, holding in his hand three wreaths. One
of them was adorned with pure gold and precious stones, the second with
numerous pearls, and the third was made of all the roses and lilies and
plants of paradise, so that it was also unfading.7 It had a fragrance such as
the human tongue cannot describe.8 When the blessed man saw these
wreaths, he was delighted and yearned to know how he could obtain one of
them. He approached the beautiful young man and said, "For Christ's

περί της οπτασίας cum num. 2 in marg. D II 44 λευσχημόνων KCE: λευσχημονούντων
D λευχημόνων β II 48 των γ: om. β II λευσχημόνων γ: λευχημόνων β add. όποιος
έστιν ό μέλλων DE II 50 άκροωμένου: άκροουμένου KCD II 53 ρόδων γ: ειδών β II
55 άνθρωπου γ: -ων β
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αύτω- "Ούτως έχεις τον Χριστόν, εις τί πιπράσκεις αυτούς; Τάχα γαρ εί
και ουκ εύπορώ άγοράσαι αυτούς, άλλ' ούν πορευθείς άναγγελώ τω

60 κυρίω μου και δσον βούλει λαμβάνεις χρυσίον έξ αύτού " Ό δε νεανίας d

μειδιών τω προσώπω προς αύτόν έφη- "Πίστευσόν μοι, αγαπητέ, ότι εί
ένέγκης μοι τοΰ κόσμου παντός τό χρυσίον, εν των ανθέων τούτων ούτε
σοι παρέξω ούτε έτέρω τινί ούτε τω νομιζομένω κυρίω σου· ού γάρ είσι τού
ματαίου κόσμου τούτου, ως ύπέλαβες, άλλα ταύτά είσιν έκ θησαυρών 636α

65 επουρανίων, οίσπερ καταστέφονται οί τους Αιθίοπας έκείνους
πατάσσοντες. 'Εάν ούν θέλεις λαβείν έξ αύτών, προσελθών πάταξον τον
Αιθίοπα έκεΐνον τον ήσβολωμένον, και έάν νικήσης αύτόν, ού μόνον
τούτους άλλά και άλλους όσους θελήσεις κομίση παρ' έμού." Ταύτα
άκούσας ό μακάριος 'Ανδρέας έθάρσησε και λέγει προς αύτόν "Κύριέ

70 μου, πίστευσόν μοι ότι ποιώ τά λεγόμενά μοι παρά σου- μόνον δίδαξόν με
τά μηχανήματα αύτών." Ό δε έφη προς αύτόν "Οί Αιθίοπες θρασεΐς μέν
είσι, δειλοί δε και άδύνατοι. Μη ούν θροήση σε τό μέγεθος τής οράσεως
αύτού- καθάπερ γάρ λάχανον, ούτως ύπάρχει σαθρός και άνίσχυρος." Β

Τούτοις τοις ρήμασιν ύπαλείψας αύτόν κρατήσας έδίδασκεν ώς δήθεν
75 παλαίων πώς άντιστή τω Αίθίοπι. "Εφη τε προς αύτόν "Ήνίκα σε άρη, συ

μη θροηθής άλλά συμπλάκηθι αύτω σταυροειδώς και όψει την δόξαν τοΰ
θεού." 'Εξήλθεν ούν και έφη μεγάλη τη φωνή· "Δεΰρο, ήσβολωμένε, και

άμα οί δύο παλαίσωμεν." Και προσελθών ό Αίθίοψ φρυαττόμενος άρπάζει c

αύτόν ό δε συμπλακείς αύτω σταυροειδώς έρριψεν αύτόν έπΐ της γης
so ούτως ώς άφωνον κεΐσθαι. Τότε έγένετο χαρά μεγίστη τών λευσχημόνων

και ήρπασαν τούτον ταΐς χερσίν αύτών και ήσπάζοντο, μύροις
πνευματικοϊς χρίοντες. Τών δε Αιθιόπων έκείνων τό πλήθος άφανισθέν D

μετά μεγάλης αισχύνης, έλθών ό εύκλεής νεανίας έκεΐνος έδωρήσατο τω

μακαρίω Άνδρέψ τους τιμίους έκείνους στεφάνους, και άσπασάμενος
85 αύτόν έφη· "'Από τοΰ νύν ήμέτερος ει και φίλος και άδελφός· τρέχε ούν

τον καλόν άγώνα γυμνός, γίνου σαλός δι' έμέ και πολλών άγαθών 637α

μέτοχόν σε ποιήσω έν τή βασιλείψ μου." "Εξυπνος δε γενόμενος ό
. μακάριος ην θαυμάζων τό πράγμα.

58 ούτως Ε: ούτος C όντως σύ ούτος D ους β εί Κ II 61 ότι γ: om. β II 64 τούτου γ:
om. β II 68 θελήσεις Κ: θελήση β θέλεις vel θέλης CE άν βουληθής D II 69-70 κύριε
... ότι: πίστευσόν κύριε μου ότι Κ πίστευσόν μοι Ce II 71 μέν om. γ II 72-3 τής ...

αύτού γ: αύτού της οράσεως inv. β II 73 λάχανον: μεμαραμένον λ. Β λ. σαχνόν Ε II 74
αύτόν: τον νέον Ce με Κ, in quo ipse Andreas narrat usque ad lin. 82 II 75 άρη: add. εις
γύρον ε II 76 συμπλάκηθι (-ησαι KC) ... σταυροειδώς: κονδύασον αύτόν D κουτζάκησον
αύτόν Ε II 77 και2: ϊνα KC om. ε II 78-9 αρπάζει αύτόν: ά. τον Άνδρέαν έτη την πάλην
C ά. τον Άνδρέαν γύροις (εις γύρους Ε) έπί άφορήτους {κολλάς Ε) ώρας, ώστε κροτεΐν
τους Αιθίοπας χαράν (χ. om. Ε) και στυγνάζειν τους λευσχήμονας· έδόκουν γάρ ότι δίδωσιν
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sake,9 tell me, how much do you want for them? I may not be able to buy
them myself, but I will go and tell my master and he will give you all the
money you ask." The young man smiled and said, "Believe me, my friend,
even if you were to bring me all the money in the world10 I would not give
you any of these flowers, neither you nor anyone else, nor your so-called
master. For these do not come from this futile world, as you thought, but
from heavenly treasures; with them are crowned those who smite these
Ethiopians. Now, if you want to obtain one of these wreaths, step forward
and smite that sooty Ethiopian. If you defeat him, you will receive from me
not only these but others too, as many as you like." When blessed Andrew
heard this, he took heart and said to him, "Be sure, my lord, that I shall do
as you bid me, only teach me their tricks." He answered, "The Ethiopians
are impudent, but cowardly and weak.11 Do not let the size of his appear¬
ance frighten you, for he is as feeble as a rotten vegetable."12 Having
anointed him with these words he gripped him and, wrestling with him as it
were, taught him how to withstand the Ethiopian. And he told him, "When
he lifts you up, do not be afraid but grapple him 'crosswise', and you will
see the glory of God."13 Thus Andrew stepped forward, crying with a loud
voice, "Come on, Sooty, let the two of us wrestle with each other!" The
Ethiopian came forward, grinning contemptuously, and caught hold of him,
but Andrew grappled him crosswise and threw him to the ground so that he
lay speechless.14 Then there was great joy among the men in white, who
took Andrew in their arms and kissed him, anointing him with spiritual un¬

guents. The crowd of Ethiopians having disappeared with great shame, the
glorious young man came and gave blessed Andrew the precious wreaths.
He kissed him and said, "From now on you are both our friend and our
brother. Run the good race naked.15 Become a fool for my sake16 and I shall
make you a partaker of many good things in my kingdom." Waking up, the
blessed man marvelled at this vision.

αυτόν ό μαύρος εις (εις om. Ε) την γήν, ώστε έξωθεΐν τους οφθαλμούς αϋτοΰ (τ. ό. αύ.
έξελθεΐν Ε) ε II 79-80 ό δε ... κεΐσθαι: γυροβολούμενος δε ό 'Ανδρέας και σπαραχθεις
δίδωσιν αυτόν (τον δαίμονα D) κόνδυν (κοτζέαν Ε) και ό τοιούτος δαίμων έτυχεν αύτού
(αύτοΰ om. Ε) τό κρανίον εις πέτραν κατενεχθείς και (και κατ. inv. D) παραυτά διεφώνησεν
ε II 80 άφωνον κεΐσθαι: διαφωνήσαι αύτόν C II λευσχημόνων Κε: λευχειμόνων vel
λευχημόνων β λευσχημονούντων C II 81 τούτον: τον δίκαιον Ce με Κ II ταΐς ...

αύτών: έν ταΐς ... αύτών Κ έφ'ύψους παλάμαις αυτών ύπτίαις C έφ'ύψους (υψηλού D)
ταΐς παλάμαις αύτών (add. ύπτιον D) ε II ήσπάζοντο: add. αύτόν Ce add. με Κ II 82
χρίοντες ante μύροις tr. γ II 83 εύκλεής: εύειδής ε om. Κ II 88 πράγμα: γεγονός αύτφ
Cε, post quod add. της εύωδίας θέαμα· έμύριζεν γαρ ή όψις αύτοΰ εύωδία τις φρικτή αόρατος
τε και άκατανόητος D της εύωδίας ούσης έν τώ σώματι αύτοΰ πλείστης· εύωδίαζε δε και ή
όψις αύτού ώς εύωδία τις θεϊκή και άόρατος Ε
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Πρωίας δέ γενομένης έρχεται πρός με τον άνάξιον και θαρρεί μοι την
90 όρασιν. 'Εγώ δέ άκούσας έξέστην εύωδία γαρ έξήρχετο έξ αύτοΰ

άοράτως ώσπερ μύρου πολυτίμου. Σκεψάμενοι δέ άμφότεροι έκρίναμεν
τού παραδειγματίσαι έαυτον είς τάξιν δαιμονώντος και μαινόμενου δια
τον εΐπόντα- "Γίνου σάλος δι' έμέ και πολλών αγαθών απολαύσεις έν τή
βασιλείς μου." "Αλλως γαρ άποδράσαι τού σωματικού αυτού δεσπότου β

95 ούκ ήδύνατο.

β'. Περι της παρατροττής. Τή δέ έπιούση νυκτί ώρςχ μεσονυκτίου άναστάς
προσηύξατο. Και μετά το τέλος της εύχής λαβών μάχαιραν έπι τό φρέαρ
τού ύδατος έπορεύθη, και έκδυσάμενος τον χιτώνα αύτού ήρξατο τούτον
λεπτομερώς κόπτειν ώσπερ σεληνιαζόμενος και ρήματα τινα τού φυρμού

ιοο προβαλλόμενος μετά άτακτων φωνών, οία πράττουσιν οί μαινόμενοι.
"Εξυπνος δέ γενόμενος ό μάγειρος και νομίσας ότι προς ήμέραν έστίν c

έξήλθε τού άντλήσαι ύδωρ, και θεασάμενος το γεγονός, έάσας την ύδρίαν,
έφώνησε τοις έν τω οίκω πάσι λέγων "Ό 'Ανδρέας φύσει παρατραπεις
κάθηται έπι τού φρέατος, διαρρήξας τον χιτώνα αύτού." Ταύτα άκούσας ό

ιο5 κύριος αύτού έλυπήθη σφόδρα. Και άναστάς κατήλθεν άμα τή συμβίω μοα

αύτού και τών έν τω οίκω πάντων, και θεασάμενοι παραφρονούντα
έθρήνουν αύτόν μεγάλως και έκόπτοντο, νομίζοντες άληθή είναι τά ύπ'
αύτού τελούμενα. Ό δέ κύριος αύτού πάνυ λυπηθείς έπι το συμβάν αύτώ
άποστέλλει αύτόν είς τον σεβάσμιον ναόν τής άγίας ένδοξου μάρτυρος

no 'Αναστασίας, όν έδομήσατο ό εύσεβής Λέων ό Μακέλλης, προστάξας
δεσμοΐς δεθήναι αύτόν, άποστείλας άργύρια πλείστα τω προσμοναρίω
προς την τούτου θεραπείαν.

90-1 εύωδία ... πολυτίμου om. ε II 92 και μαινόμενου γ: γενόμενον β II 93 είπόντα: add.
αύτω Ce II 95 ήδύνατο: add. καθ'ότι άν τις δυσκόλως τον έαυτού οίκέτην ζών άποτελή
έλεύθερον, μάλιστα, τού διαβόλου φθονοΰντος, είς έργασίαν θεϊκή ν C add. καθότι (διότι D)
δυσκόλως τις τον έαυτοΰ οίκέτην (δεσπότην D) έξαποστέλλει έλεύθερον, και μάλιστα είς
έργασίαν θεϊκήν, τοΰ διαβόλου τούτο (ταύτα D) άπό τού φθόνου κωλύοντος ε II 96 num. 2
C: num. carent rell. II tit. caret D II τής παρατροπής: προσποιήσεως Ε add. τής έξ
οικείας προαιρέσεως Κ add. και έκστάσεως τοΰ νοός αύτοΰ τής κατ'έπίδειξιν C II 99
λεπτομερώς κόπτειν: λεπτοκοπάν Cε II 101-5 έξυπνος ... σφόδρα: έξύπνου δέ γενομένου
τού κυρίου αύτοΰ ήκουεν τάς αύτού ομιλίας και έξενίζετο τό τί άν είη ταύτα, και μάλιστα έν
τοιαύτη ώρςτ ύπέλαβεν ούν δηλονότι πνεύμα πονηρόν έστιν τοΰ φρέατος και αύτομολεΐ τη
ώρςχ ταύτη παρακρούσαί τινα τον πρόχειρα εύρίσκεσθαι βουλόμενον. ήσύχαζεν ούν τω
τοιούτω τρόπω μέχρι πρωίας, και τη αύγη άπήλθεν ό μάγειρος αύτού τοΰ γεμίσαι ύδωρ, και

θεασάμενος τό γεγονός τω Άνδρές* έξέστη. έάσας ούν την ύδρίαν αύτοΰ άνήγγειλεν ταύτα
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Consulting with the author

In the morning he came to me, unworthy though I am, telling me in confi¬
dence what he had seen. As I listened I was amazed, for a fragrance as from
a very costly ointment issued invisibly from him. Having jointly con¬
sidered the matter we decided that he should expose himself to public ridi¬
cule in the guise of one possessed by a demon and mad for the sake of him
who said, "Be a fool for my sake and you will enjoy many good things in
my kingdom."17 For otherwise he could not escape from his earthly master.

The first foolish act.

Andrew chained up in the church of St Anastasia

2. On the derangement of his mind. At midnight the following night he rose
and prayed. Having completed his prayer he took a knife and went to the
well of water,1 where he took off his shirt and began to cut it into pieces
like a lunatic,2 uttering confused words mixed with inarticulate sounds, as
madmen do. The cook woke up and, thinking day was dawning, went out to
draw water. But when he saw what had happened to Andrew he left his
pitcher and shouted, so that all in the house could hear, "Andrew has gone
stark7 mad! He is sitting at the well, having torn his tunic to shreds!" His
master was greatly distressed when he heard this. He rose and went down
to the courtyard with his wife and all his household. Seeing that Andrew
had become insane they lamented and bewailed him4 greatly, taking his be¬
haviour for genuine. His master, who was deeply distressed by what had
happened to Andrew, sent him to the venerable church of the Holy and
Glorious Martyr Anastasia, which the pious Leo Makelles had built, giving
orders that he should be chained and sending a generous sum of money to
the sacristan for his treatment.5

τώ κυρίω αύτοΰ έτι ψάλλοντος τά έωθινά. έξέστη ούν ό κύριος αϋτοΰ άκούοας ταύτα, και
ότι ό 'Ανδρέας, φησίν, παρατραπεΐς έν τω στομίιρ τοΰ φρέατος κάθηται D, sim. Ε, qui autem
διαρρήξας τον χιτώνα non om. II 109 ένδοξου: και έ. KC om. ε II 110 όν ... Μακέλλης:
εις τά δή Μακέλλους φημί D II 111 προσμοναρίφ: παραμονίττ) D
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Δι' όλης ούν της ήμέρας ό δίκαιος ώς δήθεν παραφρόνων ώμίλει ώς
έξηχος- τή δέ νυκτί καθ' έαυτόν έθρήνει προσευχόμενος και παρακαλών

us την μάρτυρα του Χριστού όφθήναι αύτω, εί άρεστόν έστι το έγχείρημα, ό β

ένήρξατο. Μικρόν ούν τού θρήνους και τής εύχής παυσάμενος όρά, και
ιδού πρεσβύτης τις δόξη πολλή κλεϊζόμενος και μετ' αύτού γυναίκες πέντε
όφθαλμοφανώς τοις έκεΐσε επέστησαν, τους άσθενεΐς καθ' ένα έπισκε-
πτόμενοι. Διαβάντες ούν τους λοιπούς έρχονται προς αύτόν. Λέγει ούν τή

ΐ2ο λαμπροτέρςχ γυναικί χαριεντιζόμενος· "Κυρία 'Αναστασία, ούκ ίατρεύεις
αύτόν;" Ή δέ έφη- "Ό διδάσκαλος περιώδευσε και ού δέεται ιατρείας c

τινός· ό γαρ ειπών αύτω- 'Γίνου σαλός δι' έμέ και πολλών αγαθών
μέτοχόν σε ποιήσω έν τή βασιλείς μου,' έκεΐνος αύτόν ίάτρευσε και
έτέρας ίάσεως χρείαν ούκ έχει, άλλα γενήσεται τω κυρίω σκεύος εκλογής

125 άγιον ήγαπημένον έν πνεύματι " "Εφη ό γέρων ""Ηιδειν κάγώ, κυρία μου,
ήδειν." Ταύτα εΐρηκότες και δόντες αύτω τήν έν κυρίφ άγάπην ένδον τού μια
ναού είσεληλύθεισαν χάριν τού προσεύξασθαι. Ξενισθείς ούν ό όσιος έπί
τα όραθέντα αύτω έδόξασε τον θεόν και τήν άγίαν μάρτυρα Άναστασίαν
τήν ταχύνασαν εις τήν αύτού βοήθειαν.

ΐ3ο γ'. Περι τής προσβολής τού διαβόλου. Καθεσθείς ούν όλην τήν ήμέραν
έκείνην έν τοις δεσμοΐς ούδέν τι έγεύσατο. Και δή τής νυκτός
καταλαβούσης, ώρς* μεσονυκτίου δεήσεις έν τή καρδίςχ αύτού τω θεώ και
τή μάρτυρι προσφέροντος, έρχεται προς αύτόν ό διάβολος όφθαλμοφανώς β

ώσπερ γέρων Αίθίοψ μετά πλήθους δαιμόνων, άξίνας κατέχοντες έν ταΐς
135 χερσίν αύτών και οί μεν μαχαίρας, άλλοι ξύλα ροπάλων, οί δέ σπάθας

και ρομφαίας, έτεροι δέ σχοινία. Βρύξας ούν μέγα ό Αίθίοψ ώρμησε κατά

113 δίκαιος: add. τά νόθα αύτού ρήματα C, sim. ε II 116 θρήνους: -ου KC II
παυσάμενος: -αμένου γ II 119 αύτόν: add. και έν πρώτοις έστη ό γηραιός, και μετ'αύτοΰ αί
άγιαι γυναίκες· θεωρών δέ αύτόν ό άγιος γέρων έκεΐνος άνενδότω τω όμματι (ά. τ. ό. om. Κ)
ύπεμειδία προς αύτόν στοχαζόμενος CK add. και έστη έν πρώτοις ό γηραιός, και άπ'αύτοΰ
αί άγιαι γυναίκες έκεΐναν θεωρών δέ αύτόν ό γέρων έκεΐνος άνενδότω όμματι γλυκύ τι
ύπεμειδία προς αύτόν, τι άγαθόν πάντως περί αύτού (έν έαυτώ D) στοχαζόμενος ε II 121
περιώδευσε: άλλως ήρτυσε ε άλλως αύτόν περιώδευσεν και ήρτυσεν C II 124 έχει: add.
ήδει γάρ τήν τέχνην ην έμαθεν ούκ έάσει αύτήν έως (μέχρι τής D) έσχάτης αύτού άναπνοής
ε II 126 ήδειν: άλλά μετριοπαθών προς σέ ταύτα λελάληκα Ε, sim. D II 127
είσεληλύθεισαν: -ασι KC -αν Ε -εν D II προσεύξασθαι: add. ούκέτι δέ τινα έξ αύτών ή
έξελθόντα ή είσελθόντα έώρακε μέχρις ού τό ξύλον έκρουσεν ό προσμονάριος Ε, sim. D II
129 βοήθειαν: δέησιν Γε II 130 num. 3 KC: num. carent rell. II περί ... διαβόλου: π. της
οπτασίας τής φανείσης αύτώ ύπό τής άγίας μάρτυρος Κ π. ... τού δ. και τής έπισκέψεως
'Ιωάννου τού θεολόγου C tit. caret D de Ε v. infra II 131 ούδέν: ούδενός γ II τι om. ε
II έγεύσατο: add. άλλά τά νόθα ρήματα έφθέγγετο C, sim. ε II 133 όφθαλμοφανώς (om.
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The Visit of St Anastasia

All day long the righteous man, supposedly mad, spoke as if deranged. At
night he lamented by himself, praying and begging the martyr of Christ to
appear to him, if she was pleased with the task he had undertaken. Inter¬
rupting for a moment his lament and prayer he looked up, and behold, an
old man in great glory accompanied by five women appeared there in full
sight, visiting the sick one by one.1 Having examined all the others, they
came to Andrew. In jest the old man said to the most splendid of the
women, "My Lady Anastasia, are you not going to cure him?" She
answered, "His teacher2 has treated him and he does not need any cure, for
he who told him 'Be a fool for my sake and I will make you a partaker of
many good things in my kingdom'3 has cured him so that he has no need of
any other remedy but will become to the Lord a chosen instrument, holy
and beloved,4 in spirit." The old man said, "I knew that too, my Lady, I
knew." With these words they gave him the kiss of peace in the Lord and
entered the church to pray. But the holy man was surprised at what he had
seen and glorified God and the holy martyr Anastasia, who had hurried to
his help.

The Support of St John the Apostle

3. On the attack of the devil. Sitting there all day long in his irons he tasted
no food. Night came. At midnight, while he was offering prayers in his
heart to God and the martyr, the devil appeared to him visibly in the guise
of an old Ethiopian accompanied by a multitude of demons, some of them
holding axes in their hands, others daggers, others clubs and cudgels,1
others swords of various sizes, still others with ropes. Gnashing his teeth

D) ό διάβολος inv. KCE II 134-5 άξίνας ... αυτών και: κατέχων άξίνην έν τη χειρί αύτοΰ
κάκεΐνοι δε ε II 136 σχοινιά (add. έβάσταζον Ε): add. χιλίαρχος γαρ ήν της των δαιμόνων
φάλαγγος Ce, post quod etiam add. και δια τούτο πολλά δαιμόνια συν αύτω έληλύθει τοΰ
άνελεΐν τον μακάριον Ε, sim. D II Αίθίοψ: λυσσόγερος ε
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του δικαίου του πατάξαι αύτόν τη άξίνη, ομοίως και πάντες οί συν αύτω
όντες ομοθυμαδόν έκινήθησαν κατ' αύτού. Ό δε μακάριος 'Ανδρέας
διαπετάσας τάς χείρας αύτοΰ μετά δακρύων έβόησε προς τον θεον λέγων

ΐ4ο "Κύριε, μή παραδως τοις θηρίοις ψυχήν έξομολογουμένην σοι." Και τούτο
ειπών έφη· ""Αγιε 'Ιωάννη απόστολε και θεολόγε, βοήθει μοι." Και ευθέως
γέγονεν ήχος τις ως άπό όχλου, και ιδού γέρων τις άναφάλας, c

μεγαλόφθαλμος, τό πρόσωπον αύτού ώς ό ήλιος, και όχλος πολύς μετ'
αυτού- ός τον σταυρόν έπΐ τού άέρος ποιησάμενος λέγει τοις συν αύτω

145 ούσιν "'Ασφαλίσατε τάς πύλας, μή τις έξ αύτών άποδράση " Οί δε τούτο
δια τάχους ποιήσαντες συνέκλεισαν άπαντας. Ώς ούν συνεκλείσθησαν,
προς αλλήλους έβόων "Ούαί την ώραν ήν ημείς έπλανήθημεν ό γαρ
'Ιωάννης πικρός έστι και δεινώς έχει ημάς βασανίσαι." Και ώς έκέλευσεν
ό τίμιος γέρων έκεΐνος τοις μετ' αύτού ούσιν έκβάλλουσι τήν άλυσιν έκ

ΐ5ο τού αύχένος τού μακαρίου, και λαβών αύτήν έστη έξω τής πύλης και

λέγει- ""Ενα καθ' ένα μοι φέρετε." "Ηνεγκαν ούν τον πρώτον και d

άπλώσαντες έπΐ. τήν γήν έδωκεν αύτω έκατόν μάστιγας. Μετά τούτον
πάλιν άπλώσαντες τον έτερον έμάστιξε και αύτόν ομοίως, και ούτως
άπαντας αύτούς έμαστίγωσε δεινώς. Άκούων δε ό μακάριος 'Ανδρέας

155 τούς θορύβους των δαιμόνων τω γέλωτι συνείχετο- έπ' άληθείας γάρ
ούτως αύτούς έτυψε και τοιούτω δαρμώ, ω φύσις ού χωρεί. Έπεφώνουν δε μα\
οί τύπτοντες αύτούς ούτως· "Υπάγετε δείξατε τω πατρί ύμών τω σατανά,
εί αρεστόν έστιν ένώπιον αύτού."

Μετά δε τό άφανισθήναι άπαντας τούς Αιθίοπας έρχεται ό τίμιος
ΐ6ο γέρων έκεΐνος προς τον δούλον τού θεού, και βαλών τήν άλυσιν έν τω

τραχήλω αύτού λέγει προς αύτόν ""Ιδε πώς έτάχυνα εις τό βοηθήσαί σοι-
πάνυ γάρ μέλει μοι περί σού' έμέ γάρ ώρισεν ό θεός, ίνα τά προς σωτηρίαν β
σοι προνοώ, ό τά πρόσφορα μερίμνων και έπιβραβεύων πάσιν άνθρώποις.
Ύπόμεινον ούν ίνα δόκιμος είς πάντα άναφανής· ού μακράν γάρ και

165 άπολυθήση τω ίδίω θελήματι πορεύεσθαι όπου δ' αν άρεστόν τοις
όφθαλμοΐς σού έστιν." Λέγει προς αύτόν ό μακάριος· "Τίς εί σύ, κύριε;

137 άξίνη: add. της χειρός αύτοΰ Ce II 142 ώς γ: om. β II post όχλου inser. tit. περι
'Ιωάννου τού θεολόγου Ε II άναφάλας: άναφάλαξ D άναφάλανδος C II 143 τό: έχων
τό C μικρόν έχων τό ε II 144 δς ... ποιησάμενος: και Ε om. D II ός: εϊ τις Κ όστις C
II 147 προς ... έβόων: λέγει ό είς μαύρος τω έτέρω έν μυστηρίω Ε, sim. D II 148 και ώς
έκέλευσεν: και έκέλευσεν C έκέλευσεν δε Κ κελεύει ούν ε II 149 έκβάλλουσι: και έ. γ
II 152 έδωκεν γ: έδωκαν βΚ λαβών ό άπόστολος την άλυσον (sic Ε pr. m.) έτρίπλωσεν και
δέδωκεν Ε, sim. D II 153 έμάστιξε C: -αν βΚ, al. ε II 155 θορύβους: θρήνους Κ θρήνους
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loudly, the Ethiopian rushed on the righteous man to strike him with his
axe, and in the same manner his companions assailed him all together.
Blessed Andrew, however, stretched out his hands and cried to God with
tears, "Lord, deliver not to the wild beasts a soul who gives praise to
thee!"2 Then he said, "Holy John, Apostle and Theologian, help me!"3 At
once there was a sound as from a host, and behold, an old man with a bald
forehead and large eyes appeared,4 his face being like the sun,5 and a great
crowd accompanied him. The old man made the sign of the cross in the air
and said to his companions, "Close the doors, that none of them may

escape!" They did so quickly, imprisoning them all. When they had been
shut in, they shouted to each other, "Cursed be the moment in which we
were led astray, for John is stern and will torment us terribly!" Following
the orders of the venerable old man his companions removed the chain
from blessed Andrew's neck. Taking it, he placed himself outside the door
and said, "Bring them to me one by one!" Bringing him the first one they
stretched him out on the ground, whereupon he gave him one hundred
lashes.6 After him they stretched out the second, whom he flogged in the
same way, and thus he flogged them all terribly. When blessed Andrew
heard the clamour of the demons he broke into laughter, for he truly gave
them a supernatural beating. Those who carried out the beating shouted,
"Go and show your father Satan, if it is pleasing to him!"7

After all the Ethiopians had disappeared, the venerable old man went up
to the servant of God, put the chain back on his neck, and said, "Look how
I hastened to help you! You are of much concern to me, for God has de¬
creed that I shall take care of your salvation, he who cares for all men,
granting them what is suitable. Endure, therefore, that you may appear to
have stood the test in all respects, for before long you will be set free to
move as you like wherever it is pleasant to your eyes."8 The blessed man
asked, "Who are you, my lord? Tell me, for I do not know." He answered,

καν τους κλαυθμούς C, al. ε II 157 δείξατε: add. ταύτα γ II 158 έστιν post αύτοΰ tr. KC,
al. ε II 159 άπαντας: πάντας KCD II 159-60 έρχεται ... έκεΐνος: οί λευσχήμονες εκείνοι
άφανεΐς έγένοντο, ό δε ώραϊος γέρων έκείνος έρχεται Ε, sim. D, cf. όχλος πολύς supra II
161 εις τό γ: om. β II 164 πάντα γ: πάντας β II 166 τίς ... κύριε: κύριε, τίς γαρ εί συ γ
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Άνάγγειλόν μοι, ότι άγνοώ." Ό δέ φησιν "Έγώ είμι 'Ιωάννης ό
άναπεσών έν τω άχράντω καί ζωοποιώ στήθει τού κυρίου ημών 'Ιησού
Χριστού." Και τούτο ειπών ώσπερ αστραπής είδος έξ οφθαλμών αύτοΰ

no έγένετο. Ό δέ μακάριος ήν θαυμάζων έπί τούτοις και δοξάζων τον θεόν,
ότι ούτως έν τοις πειρασμοίς αύτού βοηθός αύτού έγένετο και έκ τών
έπανισταμένων αύτώ ζοφερών πνευμάτων έλυτρώσατο αυτόν. Και έλεγε· c

"Κύριε 'Ιησού Χριστέ, μεγάλη σού έστι και άνείκαστος ή δύναμις, ότι έμέ
τον ταπεινον έλεεΐς· φύλαξόν με, κύριε, έν τη άληθείςχ σου, και άξίωσόν

175 με εύρεΐν χάριν παρά σοί, δέσποτα πολυέλεε."

δ'. Ταύτα αύτοΰ προσευξαμένου έπέστη ή νύξ. Καί μικρόν άφυπνώσας
βλέπει κατ' όναρ ότι ήν εις παλάτια βασιλικά, καί έν τω ύπάρχειν αύτόν
έκεΐσε κέκληκεν αύτόν ό βασιλεύς καί είπεν αύτώ· "Θέλεις μοι δουλεΰσαι d

όλοψύχως, καί ποιήσω σε ένα τών ένδοξων τού παλατιού μου;" "Εφη προς
ΐ8ο αύτόν ό μακάριος· "Καί τίς έστιν έκεΐνος, ώ δέσποτα, ό τό άγαθόν

παραιτούμενος; Έγώ γαρ πάνυ τούτου ορέγομαι." "Εφη ό βασιλεύς·
"Ούκοΰν εί όρέγη, δέξαι τής έμής βασιλείας την αϊσθησιν." Καί συν τω

λόγω δίδωσιν αύτώ εΐδός τι ώς χιόνα, και λαβών έφαγεν. 'Ην δέ γλυκύ καί
ήδύ οίον νούς άνθρωπου άπεικάσαι ού δύναται. Καί φαγών παρεκάλει

185 τού δοθήναι καί έτερον έλεγε γάρ ότι Έν τω έσθίειν με αύτό έδόκουν
μύρον θεϊκόν ύπάρχειν. Πάλιν ούν δίδωσιν έτερον, καί αύτό ώς είδος
κυδωνάτου, καί λέγει μοι- "Λάβε καί φάγε." Έλαβον ούν καί έφαγον. 'Ην msa
δέ δριμύ καί πικρόν σφόδρα ύπέρ τό άψίνθιον, καί ώσπερ άποδυσπετήσας
έπελαθόμην και τής προτέρας γεύσεως. Ίδών ούν ό βασιλεύς ήνιαθέντα

ΐ9ο με λέγει μοι- ""Ορα πώς ού φέρεις την πτκρίαν τού γεύματος· καί γάρ τής
τελείας μου υπηρεσίας την αϊσθησιν κατανοήσαί σοι δέδωκα· αύτη γάρ
έστιν ή στενή καί τεθλιμμένη όδός ή άπάγουσα εις τήν ζωήν." "Εφη ό
μακάριος· "Πικρόν έστι τούτο τό πράγμα, ώ δέσποτα, καί ούδείς δύναται
τούτο έσθίων δουλεύσαί σοι." "Εφη αύτώ ό βασιλεύς· "Τό πικρόν έγνως

195 καί τό γλυκύ έπελάθου; Ού δέδωκά σοι πρώτον τό γλυκύ καί ούτως τό

167 'Ιωάννης om. Cε II 169 άστραπης είδος: άστραπης μεταποιηθείσης C εις άστραπην
μεταποιηθείς ε II 170 μακάριος: add. 'Ανδρέας Βε II ήν θαυμάζων: έθαύμαζε ε II
δοξάζων: έδόξαζε γ II 176 num. 4 KC: num. carent rell. II add. tit. περί τού φανέντος
οράματος τω άγίω β π. τών έν όράματι φανέντων αύτώ Κ π. τοΰ ένυπνίου C π. της θέας
τών παλατιών Ε tit. caret D II 181 τούτου Κ: τούτο β τοΰ πράγματος τούτου CE
τούτου τοΰ πράγματος D II 183 χιόνα Β: χίονα MLKCE χιών D II 184 παρεκάλει:
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"I am John, who lay close to our Lord Jesus Christ's undefiled and life-giv¬
ing breast."9 And with these words he disappeared from his sight like a
flash of lightning. But the blessed man marvelled at this and praised God
for being his helper in his trials and saving him from the dark spirits which
had risen against him. He said, "O Lord Jesus Christ, great is your power
and incomparable, since you have mercy on my humble person! Guard me,
Ο Lord, in your truth, and let me find favour with you, Ο merciful Lord!"

Andrew in the heavenly king's palace.
The bitter and the sweet taste

4. While he was saying this prayer night fell.1 He slept for a moment and
dreamt that he was in a royal palace and that while he was there the king
summoned him and said, "Would you like to serve me with all your heart?
Then I shall make you one of the glorious men at my court."2 The blessed
man answered, "My Lord, who would decline a good offer? I desire this
very much." The king said, "If you desire it, let me give you a taste of my
kingdom." And with these words he gave him something which resembled
snow. He took it and ate. It was sweet and pleasant to a degree that the hu¬
man mind cannot imagine. When he had finished he asked for more, for, as
he said, "While I was eating it I had the feeling it was divine ointment.
Again he gave me something—this time it looked like sweets made of
quince—and said, 'Take this and eat!'3 I took it and ate. It was extremely
pungent and bitter, worse than wormwood.4 In my disgust, as it were, I
even forgot the previous taste. Noticing my distress the king said, 'Look
how you cannot stand the bitterness of the taste! I have given you an idea of
how it feels to serve me completely. This is the narrow and hard road that
leads to life.'"5 The blessed man said, "My Lord, this substance tastes bit¬
ter, no one can serve you if he has to eat this." The king asked, "Did you
recognize the bitterness but forget the sweetness? Did I not first give you a

ηύχετο έν έαυτώ C, sim. ε II 185 αύτό: αυτόν β II 186 δίδωσιν: add. μον Κ add. odmbCe
II έτερον: και έ. Κ έ. είδος D om. CE II και αυτό om. Ce II 188 τό άψίνθιον: την
άψινθον γ II 189 ήνιαθέντα: σιαθέντα D σιανθέντα Ε II 191 κατανοήσαί γ: -νοήσας β
II 193 το πράγμα τούτο inv. γ II ω om. / II 194 δουλεΰσαί KC: δουλεύει (sic) β al. ε
II 195 πρώτον γ: πρότερον β
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πικρόν;" Ό δέ έφη· "Ναί, δέσποτα, άλλ' έν τω πικρω μόνω εϊρηκας της

στενής όδοΰ το εικόνισμα." Λέγει ό βασιλεύς- "Ούχί, μή γένοιτο, αλλ' έν β
τω πικρω και έν τω γλυκύ- μεσολαβεΐται γαρ ή όδός. Έν τω πικρω μεν τών
άγώνων και τών πόνων σοι τών δι' έμέ ύποδέδεικται ή αϊσθησις, έν τω

2οο γλυκυτέρω δέ και ηδύ ή έκ της άγαθότητός μου δρόσος και άνάπαυσις και

παραμυθία τοις δι' έμέ πειραζομένοις. Ούκ έστιν οΰν τό πικρόν μονοειδές,
ουδέ το γλυκύ μονότροπον, άλλα ποτέ μέν τούτο, ποτέ δέ έκεΐνο, έτερον τω

έτέρω διαδεχόμενον. Εί ούν βούλει, άνάγγειλόν μοι, ίνα έπίσταμαι " "Εφη
ό μακάριος 'Ανδρέας- "Ψώμισόν μοι πάλιν τά αυτά και λέγω σοι." Ό δέ

205 πάλιν τό πικρόν αύτω δέδωκε, και ούτως τό γλυκύ. Ήνιαθείς ούν πικρώς
έφη- "Ού δύναμαί σοι ταύτα έσθίων δουλεύειν." Ό δέ βασιλεύς μειδιάσας
έκβάλλει έκ τού κόλπου αύτού εϊδός τι τη θεωρίς* πύρινον, εύωδέστατον δέ c
πάνυ καΐ άνθεοφόρον. Και λέγει μοι- "Λάβε και φάγε, ϊνα έπιλάθη πάντα
όσα είδες και ήκουσας." 'Εγώ δέ λαβών έφαγον. Έπι πολλάς δέ ώρας άπό

2ΐο της ηδονής έκείνης και ήδύτητος έν έκστάσει έγενόμην. Εις έαυτόν ούν
έλθών πίπτω εις τούς πόδας τού μεγάλου βασιλέως έκείνου και

παρεκάλουν αυτόν λέγων- "Έλέησόν με, δέσποτα άγαθέ, και μή στερήσης
με τής δουλείας σου άπό τού νύν, ότι έγνων άληθώς πάνυ γλυκυτάτην
είναι." Λέγει μοι ό βασιλεύς- "Πίστευσον ότι έν τοις προσούσί μοι άγαθοΐς

2ΐ5 τούτό έστι τό εύτελέστατον. Άλλ' έάν μοι δουλεύσης, πάντα τά έμά σά d

έστι και ποιήσω σε συγκληρονόμον έν τή βασιλείς* μου." "Εξυπνος δέ
γενόμενος ό μακάριος συνετήρει πάντα και έξεπλήττετο.

648Α

ε'. Περί τής άπολύσεως τού άγιου. Μετά ούν τό ποιήσαι αυτόν έν τω ναώ
τής άγίας μάρτυρος 'Αναστασίας ώσεί χρόνον τετραμηναΐον, θεασάμενος

220 6 κλήρος τής έκκλησίας ότι ούκ ίάται άλλα χείρον πάσχει, δήλα τά κατ'

196 μόνω: -ον CE II 198 έν τφ γλυκύ γ: τό γλυκύ β II γαρ om. Cε II 199 σοι ... αϊσθησις
ε, sim. C: om. βΚ II 200 γλυκυτέρω KC: -τάτω β (ήδύ ... γλυκύ D ήδυτέρω ... γλυκύ Ε)
II 201 μονοειδές: μονόλογον ε II 202-3 τω έτέρω Κε: τό έτερον β (έτέρω του έτέρου
διαδεχόμενον C) II 203 άνάγγειλόν: σύνθου Ce II 204 πό:λιν ... αυτά €ε: τά αύτά πάλιν
Κ ταύτα β II 205 ήνιαθείς KC: άνιαθείς β, sed cf. supra, lin. 189, σιανθείς ε II 206
δουλεύειν ante ταύτα tr. KC II 207 εΐδός τι C: τι είδος inv. ε (add. έτερον D) om. βΚ II
θεωρίς*: θέςχ Ce II 208 άνθεοφόρον: add. τω χρώματι Cε II μοι: αύτφ Ce II 209 είδες ...

ήκουσας γ: ήκουσας ... εΐδας (sic ML οίδας Β) β II έγώ: ό γ II έφαγον (etiam Κ): έφαγεν
Ce II 210 ήδύτητος: τής ή. Κ τής απλήρωτου ή. C τής άπειρου χαράς D, sim. Ε II
έγενόμην: έγένετο C al. ε II οΰν γ: δε β II 211 πίπτω: πίπτει Cε II 212 παρεκάλουν:
-κάλεσε II 214 μοί1: αύτω Ce II προσούσί ... άγαθοΐς: άγαθοΐς τοις έμοΐς Κ άγαθοΐς
τοις προσούσί μοι Cε II 216 συγκληρονόμον: συγ- om. β II 217 έξεπλήττετο: -σσ- CD
add. τί (τό τί C) άν εϊη ταύτα Cε II 218 inc. Ρ
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taste of the sweet and then of the bitter substance?" He answered, "Yes, my
lord, but only in the bitter taste did you say that the image of the narrow
road was." The king said, "Not at all, it is both in the bitter and the sweet
taste, for the road runs between the two.6 From the bitter taste you glimpsed
how it feels to struggle and toil for my sake, while from the sweeter and
more pleasant one you could perceive the refreshment and rest and comfort
that I in my goodness give to those who are tried for my sake. The bitter¬
ness is not constant, nor is the sweetness invariable, for they succeed each
other, the taste being sometimes of the one kind, sometimes of the other.
Thus, if you accept, tell me, that I know." Blessed Andrew answered, "Let
me taste the same substances again, and I shall tell you." He gave him
again, first of the bitter taste, then of the sweet. Utterly distressed, Andrew
said, "I cannot serve you if I have to eat this." The king smiled and took out
from the fold of his garment something that was fiery in appearance but
most sweet-smelling and with the colours of flowers (?). He said, "Take
this and eat,7 that you may forget everything you have seen and heard be¬
fore!" I took it and ate. It was so pleasant and sweet that I fell into a trance
for a long while. When I awoke, I fell at the feet of that great king, begged
him and said, "O good Lord, have mercy on me and do not deprive me of
the privilege of becoming your servant from now on, for I realize that to be
in your service is truly most pleasant." The king said, "Believe me, this is
the poorest among the good things that I have. But if you serve me, all that
is mine will be yours,8 and I shall make you a fellow heir9 in my kingdom."
When the blessed man awoke he treasured up all these things and won¬
dered at them.10

The release. Visit to the author

5. On the holy man's release. When he had spent about four months in the
church of the Holy Martyr Anastasia and its clergy saw that instead of be-

7= KPCf

num. 5 C: num. carent rell. II περί ... άγίου: π. απολύσεως αύτοΰ Ρ π. της έλευθερίας
αϋτοΰ C π. της άπολύσεως των δεσμών τού ναού της μάρτυρος 'Αναστασίας Κ tit. caret
ε II 219 χρόνον τετραμηναΐον: χρ. τετραμηνιαΐον Ρ χρόνου τετραμηνιαίου D
τετράμηνον Ε
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αύτόν τω κυρίω αϋτοΰ πεποιήκασιν. Ό δέ ταύτα άκούσας, άπογρα-
ψάμενος αύτόν ώς ήδη έξηχον έκέλευσε λυθήναι αύτόν των δεσμών και

άπολυθήναι. Τρέχων δέ έκτοτε εν τη πλατείψ της πόλεως ην παίζων κατά
τον πάλαι Συμεώνα έκεΐνον τον θαυμαστόν. Β

225 'Εσπέρας δέ γενομένης έρχεται πρός με τον άνάξιον, έμού μόνου ένδον
τού οικήματος καθεύδοντος, και ύπομειδιάσας μικρόν ήρξατο δάκρυσι τό
τίμιον αύτού πρόσωπον καταβρέχειν. Προσπλακέντες δέ έπι πολλήν ώραν
και άσπασάμενοι αλλήλους έκαθέσθημεν. Έπηρώτησα ούν αύτόν πώς έν
δεσμοΐς ών άπελύθη. Ό δέ καθεξής διηγήσατό μοι πάντα μετά πραότητος·

230 έμοι γάρ μόνω, άδελφοί μου πιστότατοι, ώμίλει ορθώς και άδόλως, τοις δέ
λοιποΐς φρενήρει διαθέσει.

Πρωίας δέ γενομένης άσπασάμενός με έξήει έπι την πνευματικήν c

έργασίαν. 'Ενεδιδύσκετο δέ μικρόν περιβόλαιον. Και δη γεγονότος αύτου
έν τοις Άρτοπωλείοις, θεασάμενοι αύτόν τίνες νεωτερισταί ούτως παρα-

235 φρονούντα λαβόμενοι αύτόν εΐσήεσαν έν φουσκαρίω, και καθεσθέντες
οίνον πριάμενοι έπινον, παίοντες και τον αύχένα αύτού. "Ωσπερ δέ
μετεωρισμόν τά παράφρονα αύτού ρήματα κεκτημένοι άπολύσαι αύτόν
ούκ ήβούλοντο, μηδέν αύτώ παρεχόμενοι ών εις έσθίασιν έκέχρηντο. Ό δέ
δίκαιος όρών αύτούς άπροαιρέτους ύπάρχοντας διελογίζετο έν έαυτώ τό τί

240 αύτοΐς έργάσηται. Εις δέ εξ αύτών τό ποτήριον θείς μεστόν οίνου,
άρπάσας ούτως αύτό έπιε, και τό ποτήριον έν τη κορυφή αύτού συντρίψας
έξω έφυγε. Δραμόντες δέ έκράτησαν αύτόν, και σύραντες είσήεσαν έν τω

φουσκαρίφ τύπτοντες αύτόν, και πάλιν καθεσθέντες έπινον, μηδέν τω d

δικαίφ δίδοντες εί μη κόσσους κατά τού τραχήλου.
245 "Οτε ούν πλείστως οί μωροί έκεΐνοι αύτόν έτυψαν έμπαίζοντες, έσπέρας

καταλαβούσης ήβουλήθησαν έξελθεΐν άπό τού καταγωγίου, έξελθόντος 649α
και τού μακαρίου μετ' αύτών. 'Εξερχόμενος δέ εϊπεν αύτοΐς· "Μωροί και

222 έξηχον: add. καΐ δαιμονώντα (-ιοΰντα D -ιώντα Ε) Ce II 224 Συμεώνα: -ών Ρε II 226
οικήματος: add. μου ML II 227 καταβρέχειν: καταρραίνειν KPCD ραίνειν Ε II 228
έπηρώτησα: έπε- Ρ έπηρώτων C έπηρώτουν D έπερώτουν Ε (Κ non legitur) II 229
πραότητος: πάσης πρ. ΚΡ πάσης έπιεικείας και πρ. Ce II 233 ante καΐ δη add. tit. περί της
τών νεοτεριστών cum num. 3 in marg. D II 234 Άρτοπωλείοις: -έοις CD II 236 και om.
Ce II αϋτοΰ: add. έτυπτον Ρ II 238 ήβούλοντο: ήθελον Ρ ήνέσχοντο KCe II εις (KCe:
om. β) έσθίασιν (έστ- ML) έκέχρηντο (έβεβρώκασιν ε έκβεβρώκασιν C): ήσθιον Ρ II 239
όρών γ: ίδών β II 240 αύτοΐς (etiam Ε): -ους KPCD II 242 έξω έφυγε: έβαλεν (έλαβεν D)
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ing cured he deteriorated they informed his master. When his master heard
this he wrote him off as being "insane" and ordered that he be released
from his chains and set free. From that moment he ran his race in the streets

and squares of the city, playing in the manner of the admirable Symeon of
old.1

In the evening he came to me, unworthy though I am, as I lay sleeping
alone in my room. He smiled gently for a moment, whereupon he began to
drench his precious face with tears. After a long embrace we kissed each
other and sat down. I asked him how he had been released from his chains.
He gave me a coherent account of everything with meekness, for only to
me, Ο most faithful brothers, did he speak plainly and without dissimula¬
tion; to all others he feigned a deranged state of mind.2

Andrew mocked in a tavern. The night patrol

In the morning he kissed me and went out to his spiritual work. He was
dressed in a short cloak. When he had come to the Artopoleia1 and some

young rogues saw him in such a state of madness they seized him and went
to a tavern,2 where they sat down, ordered wine and drank while slapping
his neck. Using his mad utterances as entertainment they would not let him
go, although they did not offer him any of the refreshments on which they
regaled themselves. The righteous man, seeing that they were disobliging,
deliberated to himself what to do with them. As one of the fellows put
down his filled cup, Andrew snatched and emptied it, whereupon he
smashed it on his head and escaped through the door. But they ran after
him, caught him and dragged him back into the tavern, beating him, and sat
down to drink again without giving the righteous man anything but slaps on
his neck.

When these fools had had enough of beating and mocking him, it was

already night. They decided to leave the inn, and with them the blessed
man also departed. On their way out he said, "You fools and simpletons,

άπλήστως Ce II έκεννοι om. Ρε II αυτόν om. Ce II έτυψαν έμπαίζοντες: έ. παίζοντες C
έπαιξαν ε add. αυτόν KPC II 246 καταγωγίου: τόπου ου έκαθέζοντο ΚΡ φουσκαρίου
CD al. Ε II 247 εξερχόμενος: -ομένου ΚΡ al. Ce
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σαλοί, τί έχω ποιήσαι, ότι μέλλει ή βίγλα συναντάν μοι και μάστιγας έχω
λαβείν;" Τούτο δε περί έκείνων έλεγεν, αυτοί δε ούκ έγνωσαν άλλ'

250 έάσαντες αυτόν άνεχώρησαν. "Ηιδει δε ό δίκαιος ό ήμελλε συμβαίνειν εις

αυτούς. Και δή βουλευσάμενοι απέρχονται εις τα καταγώγια των

ασέμνων γυναικών, τό κάλλος των ψυχών αυτών άπολέσαντες μέχρι
δευτέρας ώρας της νυκτός. Ό δε μακάριος 'Ανδρέας άπελθών έπεσεν έν
μιψ γωνίψ τού έμβόλου. 'Εκείνοι δε έκ τών πονηρών καταγωγίων β

255 εξελθόντες και προς τάς έαυτών οικίας βαδίζοντες, συνήντησεν αύτοΐς τό
κέρκετον και συλλαβόμενοι αυτούς έδησαν, και έλθόντες όπου ήν
κείμενος ό μακάριος άποδύσαντες έμαστίγουν σφοδρώς. Ό δε δίκαιος
βλέπων αυτούς έλυπεΐτο και μετά δακρύων Ικέτευε τον θεόν τού μη

έγκλεισθήναι αύτούς εις φυλακήν. Παρακλήσει δε φίλων και δι' εύχής
260 τού άγίου απολυθέντες άπηεσαν εις τάς οικίας αύτών. Εις δε έξ αύτών

λόγον κινήσας έφη· "Καταργηθή ό σατανάς, αδελφοί, πώς τούτο ήμΐν ό
σαλός έκεΐνος προεφθέγξατο;" Λέγει ό έτερος- ""Εξηχε, ούκ οίδας ότι ό
βούλεται ό δαίμων ποιήσαι, τω συμπράκτορι αύτού λέγει; Τάχα γαρ ύπέρ
ού ένεπαίξαμεν αύτόν ό συμπεριφερόμενος αύτώ δαίμων έποίησεν ήμΐν c

265 ταύτα." "Εφη ό έτερος- "Ούχί, μή γένοιτο, αλλ' ώς εικάζω, ύπέρ ού
έτύψαμεν αύτόν ανηλεώς, δια τούτο ό θεός άνταπέδωκεν ήμΐν." Λέγει
πάλιν ό έτερος- "Ναί, έξηχε, μέλει τω θεώ περί σαλού; 'Εκείνος γαρ

δαίμονα αύτώ δέδωκε και ήμεΐς παιγνίως αύτόν έτύψαμεν, και ούδέν
θαυμαστόν. Ει γαρ ήν άγιος, έπειθες άν με ότι ό θεός άνταπέδωκεν ήμΐν

270 έπεί δε έξηχός έστι, τούτο ού μέλει τω θεώ." Ταύτα αύτών λεγόντων και d
άλλα τινά ά είσι τοις νέοις έπιτήδεια έπορεύοντο.

Ό δε μακάριος άναστάς τό πρωί τον δρόμον ήνυε, μέσον τού θορύβου
άσχολούμενος και όλην την ήμέραν μηδαμού καθεζόμενος, νήστης γαρ

αύτήν ύπεξήρχετο. 'Εσπέρας δε γενομένης ήν πεζεύων έν τοις έμβόλοις τής
275 πόλεως. Άπετήρει δε τόπον όπου οΐ κύνες έκοίταζον, κάκεΐ πορευόμενος

και έκδιώκων αύτούς έκειτο, ώσπερ έπί στιβάδος άναπαυόμενος, γυμνός, 652α
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what shall I do? The watch will meet me and I will be flogged." This he
said about them, although they did not understand but left him and went
away. The righteous man knew what was going to happen to them. Having
made up their minds they went to the quarters of the immoral women
where they continued to ruin the beauty of their souls until the second hour
of the night,3 while blessed Andrew departed and lay down in a corner of
the portico. On their way home from the evil quarters they ran into the
night patrol, which seized them and put them in fetters. As they came to the
place where the blessed man was lying, the patrol stripped them naked and
flogged them ruthlessly. Seeing their plight the righteous man was dis¬
tressed. In tears he besought God not to let them be confined in prison.
Thanks to the appeal of their friends and the prayer of the holy man they
were released and could go home.4 One of them started a discussion, say¬
ing, "Brothers, curse upon Satan! How could this fool predict what hap¬
pened to us?" One of the others answered, "You fool, do you not know that
what the demon intends to do he tells his companion?5 No doubt it was the
demon living with him that did this to us because we mocked him." The
first said, "Not at all! In my opinion God punished us because we beat him
pitilessly." The other replied again, "You fool, do you think God cares
about a madman? God gave him a demon and we beat him for fun, there is
nothing strange about that. Had he been a saint you would have convinced
me that we were punished by God, but since he is mad God does not care."
Discussing this and other matters of concern to the young they went away.

Suffering hardships and praying

In the morning the blessed man rose to perform his race, engaged in his
work in the middle of the turmoil, never sitting down anywhere throughout
the day, for he spent it fasting. When night fell he walked through the por¬
ticoes of the city. He knew a place where the dogs used to sleep. Thither he
went, chased away the dogs and lay down, resting as it were on a mattress,
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άπορος, μή ψιαθίον έχων εί μή τούτο και μόνον το προρρηθέν μαλωτόν.
Πρωίας δέ πάλιν άνιστάμενος προς έαυτόν ταύτα έλεγεν "'Ιδού, ταπεινέ
'Ανδρέα, ώσπερ κύων μετά κυνών τον ύπνον έτέλεσας, άγωμεν πάλιν και

280 κάμωμεν, ότι έγγίζει ό θάνατος. Μηδεις γαρ πλανήση σε ότι εν τη ώρψ
έκείνη βοηθήσαί σοι έχει τις· πάς γάρ άνθρωπος τους πόνους των καρπών
αύτού φάγεται εις τον καιρόν της έκδημίας τού σώματος αύτού- λοιπόν
ούν δράμε μετά κόπου έξουθενούμενος εν τω κόσμω τούτω, ίνα έπαινον
και δόξαν κομισώμεθα παρά τού επουρανίου βασιλέως ήμών 'Ιησού

285 Χριστού τού υιού τού θεού." Ταύτα λέγων έσπευδε κατά τον μακάριον β
Παύλον τοις έμπροσθεν έπεκτείνεσθαι. Οί δέ της πόλεως θεωρούντες
αύτόν έλεγον ""Ιδε και νέος σαλός." "Αλλοι έλεγον "Ούτος ό τρόπος
παρά σαλών ούκ έστι." Και οί μέν συνεπάθουν αύτώ, οί δέ κατά τού
αύχένος έτυπτον και τω σιέλφ πτύοντες έβδελύττοντο. Ύπέμενε δέ ταύτα,

290 πεινών, διψών, ριγών και καυσούμενος. Εύχήν δέ τοσαύτην άνελάβετο έν
τω κρύπτω, ώστε ό ψιθυρισμός τών χειλέων αύτού μακρόθεν άπηχεΐσθαι
ώσπερ λέβης βρασμώ έμπύρω. Άτμίς δέ έξεπορεύετο έκ τού στόματος
αύτού ώς άτμίς καμίνου, ώστε οί θεωροΰντες αύτόν άσυνέτως έφθέγγοντο·
""Ιδε," λέγοντες, "πώς άγανακτοΰσα ή καρδία αύτού άπό τού πονηρού c

295 πνεύματος τούτον τον άτμόν άποτελεΐ." Ούκ ήν δέ ούτως ώς αύτοί
έφασκον, αλλ' εύχή ην άκατάπαυστος και θεάρεστος ή δεικνύουσα
ταύτα.

ς'. Έν μιψ ούν τών ημερών πλησίον τών πορνικών καταγωγίων περιπατών
και ώς δήθεν παίζων, μία τις τών άσέμνων <γυναικών>, ώς είδεν αύτόν

3οο ούτως περιπατούντα ώς ήδη έξηχον, κρατήσασα αύτόν έσυρεν έσωθεν τού
καταγωγίου αύτής. Ό δέ όντως άδάμας και άληθής έμπαίκτης τού
διαβόλου συνδώσας ήκολούθησεν αύτή. Είσελθόντος δέ αύτού μετ' αύτής
έπισυνάγονται αύτώ και αί λοιπαι πόρναι και γελοιωδώς έπηρώτων
αύτόν "Πώς τούτο έπαθες;" Ό δέ δίκαιος μειδιών ούδέν αύταΐς d

305 άπεκρίνατο. 'Ραπίζουσαι δέ αύτόν κατά τού αύχένος ήνάγκαζον προς τό

277 μή1: μήτε ΚΡ μηδέ D II ψιαθίον: ψάθαν Ε II έχων: add. μήτε κιλίκιον ή κόμμα
μικρόν τι σαγίου (σαγίου τινός C) άλλα CD add. μή κιλίκιον, ή τρίχινον ή ράσον, ή κόμμα
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naked, poor, not even having a mat to sleep on, except the woollen cloak
mentioned earlier.1 In the morning he arose again, saying to himself, "Poor
Andrew, look, like a dog among dogs have you slept, let us go to work
again, for death is close. Let no one make you believe that anybody will
help you at that moment, for each man shall eat the fruits of his labours at
the time of his departure from the body.2 Therefore, let us run with toil and
be despised in this world, that we may receive praise and glory from our

heavenly king Jesus Christ God's Son." With these words he hastened, as
the blessed Paul says, to strain forward to what lies ahead.3 When the
people of the city saw him they said, "Look, here is another fool!" Others
said, "This is not the way of fools!"4 And some felt pity for him, others
slapped him on his neck and spat at him in abhorrence. But he endured this,
suffering hunger, thirst, cold and heat. He had taken upon himself to pray
so much in secret that the murmur of his lips resounded far away like a
cauldron boiling on the fire. Smoke came out of his mouth like the smoke
of a furnace,5 so that those who saw him said without understanding, "See
how his heart, angered by an evil spirit, produces this smoke!" But it was
not as they said, for it was his incessant and God-pleasing prayer that
manifested itself in this way.

The prostitutes

6. One day as he was walking near the brothels and playing, as it were, one
of the immoral women, seeing him thus strolling like a fool as she believed,
seized him and dragged him into her dwelling. And he, the real adamant
and true scoffer of the devil, yielded1 and accompanied her. As he followed
her in, the other prostitutes gathered around him, asking him jokingly,
"How did this happen to you?" But the righteous man just smiled, giving
them no answer. They slapped him on his neck and tried to force him to

γ= ΚΡε
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βδελυρώτατον έργον της πορνείας, καί την σάρκα καταμαλάσσουσαι
έδοκίμαζον προς άναίδειαν έκκαλοΰσαι τον σώφρονα, "Σαλέ," λέγουσαι,
"πορνεύσον και κόρεσον της ψυχής σου τό έπιθύμημα." Θαυμάσαι δε
έξεστι τον γενναΐον τούτον, ότι έν τοσούτοις μαλαγμοΐς οίς έποίησαν εις 653α

310 αύτόν ουδαμώς κινήσαι ή όρέξαι αύτόν ίσχυσαν προς το δυσώδες πάθος
της πορνείας. "Οθεν μεταβαλλόμεναι τοιαύτα έλεγον "Ούτος νεκρός έστιν
ή ξύλον ή λίθος." Μία δε έξ αύτών έφη· "Θαυμάζω την άναισθησίαν
ύμών, ότι ταύτα λέγετε- σάλος γαρ καί δαιμόνων, πεινών καί διψών καί
ριγών καί μη έχων πού την κεφαλήν κλΐναι, αύτός επιθυμεί ταύτα; "Αφετε

315 αύτόν πορεύεσθαι την όδόν αύτού." Έώρα δε ό δίκαιος τον τής πορνείας
δαίμονα μέσον των έταιρίδων. 'Ην δε τη ίδέςχ ώς Αϊθίοψ, έν τή κεφαλή
τρίχας μη έχων ει μη κόπρον μετά τέφρας μεμιγμένην, οί οφθαλμοί αύτού β

ώς αλώπεκος, καί οίκτρόν κόμμα ράκους έπί τού ώμου αύτού. Άποφορά
δε καί δυσωδία έξήρχετο άπ' αύτού τρίλογος- σηπώδης, βορβορώδης καί

32ο κοπρώδης, ώστε έκ τής δυσωδίας αύτού τής πίκρας άηδίζεσθαι τον
μακάριον καί συνεχώς πτύειν αύτόν. Θεωρών δε αύτόν ό δαίμων τής
άσωτίας άηδιζόμενον φωνήν άφίησι τοιάνδε- "Έμέ οί άνθρωποι ώς μέλι
γλυκύ έχουσιν έν ταΐς καρδίαις αύτών- ούτος δε ό τον κόσμον έμπαίζων
μυσαττόμενος άποπτύει με. Ούκούν σύ περί αγαθού έργου έαυτόν σαλόν

325 ούκ έποίησας, ή πάντως άποδράσαι τής σωματικής δουλείας
βουλόμενος." Καί ό μεν μακάριος αισθητώς αύτόν έβλεπεν, αί δε πόρναι c

ούδέν έβλεπον. Καταγελάσας δε αύτού τής άσχημοσύνης καί
έμβριμησάμενος έδίωξεν αύτόν, ώστε τάς άσέμνους γυναίκας λέγειν- ""Ιδε
πώς συνμειδιφ μετά τού δαίμονος αύτού." Ειπον δε καί τούτο- "Καλόν έστι

330 τό περιβόλαιον αύτού- δεύτε άρωμεν αύτό άπ' αύτού καί πωλήσωμεν
αύτό, καν τάχα έχομεν πιεϊν σήμερον." Παραχρήμα δε άναστάσαι
έξέδυσαν αύτόν τον χιτώνα αύτού καί έστησαν αύτόν γυμνόν, καί
πωλήσασαι αύτόν εις μιλιαρήσιον έν διενείμαντο άνά δύο λεπτών. Λέγει
ούν ή πρώτη ταίς έτέραις- "Μη άπολύσωμεν αύτόν γυμνόν, άλλα καν

335 ψιαθίον πεπαλαιωμένον αύτώ χαρισώμεθα." "Ηνεγκαν ούν καί σχίσασαι
αύτό μέσον περιέβαλον αύτού τω τραχήλω, καί ούτως τού καταγωγίου

306 τήν σάρκα: τά κρυπτά αύτού μέλη ε II 309 τον ... τούτον: τον ... τούτο (sic) Κ τό ...
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commit the most disgusting act of fornication. They caressed his flesh and
tested him, inviting the chaste man to shameless deeds, saying, "You fool,
fornicate and satisfy the desire of your soul!"2 One must admire this valiant
man, for despite all their caresses they completely failed to excite or rouse
him to the stinking passion of fornication.3 Changing their minds they said,
"This fellow is dead, either a piece of wood or a stone!"4 One of them,
however, said, "I marvel at your lack of feeling when I hear you talk like
this, for a fool and demoniac, one who suffers from hunger, thirst and cold
and has nowhere to lay his head,5 why should he desire this? Let him go his
way!" The righteous man noticed the demon of fornication in the midst of
the whores. He had the appearance of an Ethiopian, instead of hair on his
head having excrement mixed with ashes, his eyes being like those of a fox,
a pitiable piece of cloth hanging over his shoulder. A threefold odour and
foul smell, putrid, miry and filthy, issued from him, making the blessed
man, disgusted by the pungent stench, spit continuously.6 Perceiving An¬
drew's loathing the demon of profligacy shouted, "Men keep me like sweet
honey in their hearts, yet this mocker of the world spits me out in disgust!
Surely it was not for the sake of good works that you made yourself mad,
but because you wanted to escape the bondage of your body!" The blessed
man perceived him through his senses, but the prostitutes did not see any¬
thing. Laughing at his disgraceful appearance he rebuked him and chased
him away, so that the immoral women exclaimed, "Look how he smiles to¬
gether with his demon!" They also said, "He is wearing a nice coat. Come,
let us take it from him and sell it, perhaps we can have wine today!" At
once they stood up and stripped him of his garment, denuding him, and
sold it for one miliaresion, which they divided between themselves, receiv¬
ing two obols each.7 But the chief whore8 said to the others, "Let us not
send him away naked, let us at least give him a worn-out sleeping-mat to
wear!" They fetched a mat, cut a hole in the middle and put it around his
neck, and in this outfit he was thrown out of the brothel. Coming out into
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έξεβλήθη. Έλθών ούν εις την πλατεΐαν έφόρει αύτό και έτρεχε παίζων. Οί d
δε όρώντες αυτόν έλεγον "Καλόν σάγισμα φορεί ό όνος σου, σαλέ." Ό δε 656α
προς αύτούς άπεκρίνατο- "Ναί, έξηχοι, καλόν σαγίον φορώ" πατρίκιον

340 γάρ με ό βασιλεύς σήμερον πεποίηκε."

Τινές δε των φιλοχρίστων παρεΐχον αύτώ τά κατά προαίρεσιν λεπτά- ούχ
ότι αυτός έζήτει τινί- ούδέ γάρ ήτησέ ποτέ τι- όσα δε παρεΐχον αύτώ
έλάμβανεν ευμενώς ευχόμενος υπέρ αυτών. Δι' όλης γάρ της ημέρας
εϊκοσιν ή και τριάκοντα όβολούς έκράτει. Άπετήρει δέ τόπον κρυπτόν έν

345 ω συναγωγή πενήτων έγίνετο, και σύνεγγυς αύτών έρχόμενος ώς δήθεν
παίζων μέσον αύτών έκαθέζετο, και προς τό μή γνωσθήναι τήν έργασίαν
αυτού μετά τών όβολών έπαιζεν. "Οτε δέ έξ αύτών ήρπαζέ τις, τούτον
έρράπιζεν. Οί δέ έτεροι ώς ήδη τον συμπένητα έκδικώντες τοις ράβδοις
έτυπτον. Αίτίαν δέ φυγής χρώμενος άπαντα τά φολερά έσκόρπιζε, και β

350 λοιπόν εϊτι ήρπασεν έκαστος εις ίδιον κέρδος έκέκτητο.

ζ". Περί τοϋ κνιποϋ. Έν μιά δέ τών ήμερών έν τω Άντκρόρω παίζων ό
όσιος πλησίον καθαροποτίου, ένθα και έσμυρνισμένον οΐνον έπινον οί
πολΐται, είσήλθέ τις τοΰ πιεΐν, όν ίδών ό όσιος άπεσκόπει εις αύτόν.
'Εκείνος δέ ίδών τούτον οξέως εις αύτόν άτενίζοντα βλοσυρώ τω όμματι

355 άπιδών λέγει* "Τί μοι ένατενίζεις, σαλέ; ύπαγε έξω." "Εφη ό όσιος· "Κνιπός
δαίμων ώς μικρόν πιθήκιον έπί τον ώμόν σου κάθηται τον δεξιόν και

ώσπερ άρκον τω κορκόμιρ κατέχει σε δεδεμένον άθλιε, δός μοι όβολόν." c
Ό δέ λέγει* "Ούχ ύπάρχει μοι." Ό άγιος λέγει- "Ναί, πάρετε τη ψυχή- έπτά
φόλλεις άπό τής οικίας σου έφερες- τήν μίαν ήγόρασας λάχανα, τήν δέ

360 έτέραν θέρμια και τάς πέντε βαστάζεις έν τω κόλπω σου, και βιάζη τού
πιεΐν και αύτάς." Και ταύτα ειπών δρομαίως έξήλθεν. Ό δέ άνθρωπος έπί
τω ρήματι ξενισθείς και ίλιγγιάσας τοις έγγιστα αύτοΰ καθεζομένοις και
πίνουσιν άπαντα διεσάφησε. Ταύτα άκούσας ό καθαροπότης έφη προς

αύτούς- "Ώς όρώ ότι και ύμεΐς έξηχότεροι αύτοΰ τυγχάνετε- ού γάρ
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the street he had it on as he ran his race, playing. People who saw him said,
"You fool, your ass has a nice sagismal" He answered them, "Yes, you

simpletons, I am wearing a nice sagion, for today the king has appointed
me patrician."9

Passing on alms to beggars

Some Christ-loving people gave him obols, spontaneously, for he himself
did not beg from anyone. In fact, he never asked for anything, although he
kindly accepted what people gave him, praying for them. In the course of a
whole day he received as much as twenty or even thirty obols. He knew a
hidden place where the poor used to gather. Approaching them, playing, as
it were, he sat down in their midst and played with the obols so that his way
of life might not be discovered. When someone tried to snatch a coin, he
slapped his face. The others, however, beat him with their sticks, as if to
avenge their fellow beggar. On the pretext of escaping them Andrew threw
away all the obols, whereupon each beggar picked up what he could, re¬
garding it as his personal gain.

The miser

7. On the miser. One day as the holy man was playing in the Antiphoros1
near a tavern where the citizens used to drink wine flavoured with myrrh, a
man entered for a drink. The holy man noticed him and looked at him in¬
tently. When the man saw that Andrew was staring at him, he looked at him
fiercely and said, "You fool, why do you stare at me? Get out of here!" The
holy man said, "A miserly demon is sitting like a small monkey on your
right shoulder, having tied a muzzle around your mouth as if you were a
bear.2 You wretch, give me an obol!" He answered, "I have none." The
holy man said, "Yes, you have, you spiritual paralytic! When you left home
you had seven obols. For one of them you bought vegetables, for another
beans, the other five you are carrying in your pocket, and now you are
forced to spend them on drinking." And with these words he hurried out of
the tavern. But the man, who was surprised and confused at what Andrew
had said, explained it all to those who sat drinking next to him. When the
tavern keeper heard this he said, "I see that you are even more stupid than
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365 έκεΐνός έστιν ό λαλών, άλλ' ό συμπεριφερόμενος αύτω δαίμων μή γαρ

οϋκ ήδει ό δαίμων τίς πορνεύει ή τίς κλέπτει ή τίς έστι κνιπός ή τίς πόσους
όβολούς εξερχόμενος έκ της οικίας αύτοΰ βαστάζει; Έπεΐ ακολουθεί
αύτω, πάντα γινώσκει. Μάλιστα ει και φίλος αύτού υπάρχει και τα 657α

αρεστά αύτω ποιεί, και τα αλλότρια πταίσματα μηνύει αύτω." Ταύτα τού
370 καθαροπότου λαλήσαντος έπεισεν αύτούς ούτως έχειν.

ηΠερί της προγνώσεως Έπιφανίου. Πάλιν ούν κατά το αύτο έρχόμενος ό
μακάριος εν τοις Άρτοπωλείοις συναντά τρισί νεανίσκοις ξανθοκόμοις,
ώραίοις και ψυχη και σώματι- είχον γάρ άγαθήν έργασίαν οί μείρακες,
τού τρανότερου όδηγούντος αύτούς εις πάσαν τού θεού εύαρέστησιν. Ώς

375 δε συνήντησαν τω όσίφ, έγνω τω πνεύματι ό πρώτος των σεμνών παίδων
εκείνων τά περί τού μακαρίου και λέγει τοις έταίροις αύτού- "Πιστεύσατέ
μοι, αγαπητοί, ότι ύπονοώ τον σαλόν έκεΐνον δούλον τού θεού ύπάρχειν."
"Εφη ό έτερος- "Παρακαλώ σε, εν τινι τόπω μετ' αύτού συγκαθίσωμεν."
Λέγει ό πρώτος- "Ει θέλετε, τούτο έν τάχει ποιώ." Και άποστάς έκ τών δύο β

380 φθάνει και λέγει τω όσίω- "'Αδελφέ, αγαπάς με; δεύρο συγκάθισον μετ'
έμού, ότι κάγώ και οί μετ' έμού λίαν έπιποθούσί σε." Ίδών δε αύτόν ό
μακάριος έμειδίασε καί φησι- "Συ εΐ Έπιφάνιος ό φίλος μου και το τέκνον
μου άπο τού νΰν." Καί συν τφ λόγω ήσπάσατο αύτόν, προβλεπτικώ όμματι
τό μέλλον προσημάνας γίνεσθαι έπ' αύτόν- της γάρ βασιλίδος τών πόλεων

385 έπίσκοπον γεγονέναι προεφήτευσεν αύτόν. Χειροκρατούντες δε άμφότεροι
ήλθον προς τους δύο παΐδας, καί διηγήσατο αύτοΐς ό Έπιφάνιος, πώς εξ
ονόματος έκάλεσεν αύτόν. Οί δε ταύτα άκούσαντες πλείονα την πίστιν
και τον πόθον εις αύτόν άνέθηκαν. Είσελθόντες ούν έν ένί τών
καθαραποτίων έν άποκρύφω τόπφ έκάθισαν καί άγοράσαντες άρτον καί

390 ίχθύν έθηκαν έμπροσθεν αύτού. Ίδών δε ό όσιος την αύτών προαίρεσιν c

έχάρη χαράν μεγάλην, καί ην ύποψιθυρίζων τω στόματι, την προσαγωγήν
αύτών τω θεώ άναθείς, καί είθ' ούτως τών προτεθέντων μετέσχε, δούς και

τοις νέοις οίκείαις χερσίν.
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he is. It is not he who speaks, but the demon who lives with him. Does not
the demon know who fornicates, or who steals, or who is miserly, or how
many obols somebody carries in his pocket when he leaves home? Since
the demon accompanies him he knows everything. The demon also tells
him about other people's failings, especially if he is his demon's friend and
does what is pleasing to him."3 With these arguments the tavern keeper
convinced them that this was the way it was.

The meeting with Epiphanios

8. On the foreknowledge of Epiphanios. Similarly, another time when the
blessed man came to the Artopoleia he met three fair-haired young men,
lads with beautiful souls as well as bodies, for they led a life marked with
good works, the most prominent among them guiding the others towards
everything that is pleasing to God. As they met the holy man, the leader of
these noble youths, knowing in his spirit the blessed man's secret, said to
his companions, "Believe me, dear friends, I think this fool is a servant of
God." One of the others said, "Please, let us sit down with him some¬

where!" The first replied, "Yes, I shall ask him at once, if you like."1 Leav¬
ing the other two and approaching the holy man he said, "Brother, do me a
favour, come and sit down with me, for my friends and I long greatly for
your company." Looking at him the blessed man smiled and answered,
"You are Epiphanios, my friend and my son from now on." And with these
words he kissed him, thanks to his prophetic eye foretelling Epiphanios'
future, for he predicted that he would become bishop of the Queen of
cities.2 Walking hand in hand they joined the other two young men. Epi¬
phanios told them how Andrew had called him by name. When they heard
this they put even greater faith in him and loved him still more. Thus they
entered a tavern. Sitting down in a sheltered corner they bought bread and
fish and set them before him. When the holy man saw their spontaneous
goodwill he felt great joy. He moved his lips in a soft whisper, commend¬
ing their offering to God, and then partook of what the young men had put
before him, giving them also of the food with his own hands.
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Άληθινόν τό ρήμα, άγαπητοί, καΐ πιστόν, ότι το ήμισυ τού παξαματίου
395 ήσθιεν όλην την ήμέραν όπερ και τότε έποίησεν, έάσας τά πλείονα έν τή

τραπέζη. Οίνου δε ήνίκα έδίδου αΰτω τις πιεΐν ούκ έφείδετο, άφ' έαυτοΰ δε
ούκ έπιέ ποτε. Δι' όλης δε της έβδομάδος πολλάκις ή και δια δύο ήμερων
και τριών ούδενός έγεύετο, επειδή ό σατανάς τους πλείονας έσκλήρυνε d
του μή παρέχειν αύτω τι- αύτός δε τινα ούκ ήνάγκαζε προς τό μή γενέσθαι

4οο βαρετός. Πολλάκις γαρ ύπό δίψης φλεγόμενος και μή έχων τί
είσπράξασθαι έν τω μή προσαιτείν ϊστατο έπί τής λεωφόρου, και εί εύρε
πηλόν ύδατόστατον ύπό ύετού γεγενημένον, κλίνων τό γόνυ ένεφύσα
σταυροειδώς εκ τρίτου και ούτως αύτό έπινεν, ώστε και τους θεωρούντας
αυτόν άγανακτεΐν κατ' αύτού, και οί μεν έτυπτον, οί δε έλεγον "Ούτως 66οα

405 σοι πρέπει, σαλέ, τών καλανίσκων άπογεύεσθαι." Ό δε ούκ άπεκρίνατό
τινι λόγον, αλλ' εύθέως τών έκεΐ άνεχώρει. Αύτη τού μακαρίου 'Ανδρέου,
αγαπητοί, ή άπόκρυφος πολιτεία.

Ώς ούν έν τοις έμπροσθεν εϊρηται, ότι έν τω καθαροποτίω μετά τών
τιμίων έκείνων παίδων καθεζόμενος ήσθιεν, έτυχεν έμοι τω έλαχίστω

4ΐο διερχομένω τής φωνής αύτού άκούσαι. 'Εξένευσα ούν και στάς έν τινι
τόπω κρυφίως κατώπτευον. Έν δε τω άσπάσασθαι τους νέους και
άπελθεΐν την όδόν αυτών, έτυχε τον καθαροπότην χρείας τινός ένεκα
έξελθεϊν τού έργαστηρίου, αύτόν δε μόνον μεΐναι ένδον. Και σκοπήσας β

ένθεν και ένθεν, ώς ούκ έθεάσατό τινα, έκτείνας εις ύψος τάς χείρας
4ΐ5 αύτού δέησιν έποίει ύπέρ τών τριών παίδων εκείνων- μαρτυρεί δέ μοι ό

θεός ό άπόλλων πάντας τους λαλούντας τό ψεύδος, ότι ήρθη άπό τής γής
και έκρέματο εις τον άέρα προσευχόμενος. Βλέπων δέ εγώ ταύτα φρίκη
μοι καθέστη και έκστασις. Μετά δέ τό πληρώσαι τήν εύχήν
σχηματισάμενος έξήλθεν έξω εις τό πλήθος τού λαού, τά συνήθη

420 έργαζόμενος. Τούτο δέ τή υμετέρα άγάπη έδήλωσα ού φανητιών ούδέ
κομπάζων, άλλ' αύτοψί ταύτα θεασάμενος.
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om. D)
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Andrew abstains from food and drinks from puddles

The word is true, dear friends, and certain, that during the whole day he ate
only one half of a biscuit, as he did also on this occasion, leaving most of
the food on the table. When someone gave him wine to drink he did not
refuse, although he never drank on his own initiative. Often he tasted noth¬
ing for two or three days or even an entire week, as Satan hardened the
hearts of most people so that they did not give him anything; he himself did
not importune anybody for fear of being burdensome. Many times he stood
in the main street suffering from a burning thirst, being at a loss what to do
as he refused to beg. But if he found a muddy pool created by rain he bent
his knee and breathed upon it crosswise three times' and then drank from it,
so that those who saw him were angered, some beating him, others saying,
"Right so, you fool, it befits you to taste the sewage!"2 He, however, did
not utter a word to anybody but left the spot at once. This, dear friends, was
the hidden way of life of blessed Andrew.

Andrew levitating during prayer

While Andrew, as mentioned earlier, was having a meal in the tavern with
the honourable young men, my humble person happened to pass by and
hear his voice. I turned aside and, stopping at a suitable place, watched him
secretly. When the young men had kissed him goodbye and departed, the
tavern keeper happened to leave the tavern for some reason,1 so that An¬
drew remained inside alone. He looked round on all sides and, seeing no¬
body, stretched out his hands towards heaven and prayed for the three
young men. God, who destroys all who tell lies, is my witness that Andrew
was lifted from the ground and suspended in the air while he prayed.2
When I saw this, trembling and amazement came upon me. Having fin¬
ished his prayer he pretended to be mad again and went out to mingle with
the multitude of the people, doing his usual work. This I have told you, my
beloved, not out of vanity or boastfulness, but because I have seen it with
my own eyes.
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θ'. Περί της βίας τοϋ χειμώνος. Χειμώνος τοίνυν σφοδροτάτου γεγονότος c
και κρύους δριμύτατου τον αέρα πιέζοντος πάσα φύσις σωμάτων άπο της

βίας άπερρήσετο. Τα καταγώγια πάντα μεστά χιόνος ύπήρχον δια τό είναι
425 μέγιστους άνεμους και διαστρέφειν τους κεράμους των υψηλών δωμάτων

και μετεώρων. Πάντες δε οί πένητες τό ούαί θρηνοΰντες, όλοφυρόμενοι
και στένοντες και τη ένδείςχ τού λιμού τηκόμενοι τω θανάτω
παρεπέμποντο. Πίθοι διερρήγνυντο, δένδρα έκ ριζών διεσπάσθησαν και τά
πετεινά τού ουρανού διεφθάρησαν τη ένδείψ της τροφής. Έμέ δε λύπη

430 κατείχε μεγάλη διά τον δούλον τού θεού, διότι γυμνός ήν τω σώματι, ου

χιτώνα έχων, ού μαλωτόν, ού κιλίκιον, ού ψιαθίον, ού καλύβην, άλλ' d

άπορος παντελώς, μη έχων πού την κεφαλήν κλΐναι- ούκ έγίνωσκον γαρ έν
ποίω τόπω υπάρχει· τούτο δε μόνον έλεγον ότι ""Αρτι έτελεύτησεν."
Έκράτησεν δε ή βία τού χειμώνος έπί ήμέρας πολλάς. 'Εβδομάδων τοίνυν

435 παρελθουσών δύο και τού άνέμου λωφήσαντος, έσπέρας ούσης βαθείας,
έρχεται πρός με ό άοίδιμος ούτος. 'Εγώ δε ίδών αύτόν έξέστην τω
πνεύματι. Άναστάς δε περιεπλάκην αύτω άσπασάμενος τω άγίφ
φιλήματι. Ώς δε έπί πολλάς ώρας τή άγάπη ένεκείμεθα, έφη μου

"Καθεσθώμεν, άγαπητέ μου," παυσάμενος τών δακρύων, "έχω γάρ σοί τι
440 διηγήσασθαι." Καθεσθέντες δε λέγει μοι χαριέντως· "Θες τράπεζαν όπως 66ια

εύφρανθώμεν." Έγώ δε τούτου τού ρήματος άκούσας προσέταξα ούτως
γενέσθαι.

'Ασχολουμένου δε τού παιδός εις το διαταχθέν έφη μοι ό δίκαιος·
""Οντως, κύρι άδελφέ μου, τί ούτως έπ' έμέ ήγωνίας, νομίζων ύπο τού

445 κρύους έκπνεύσαί με ώς άπαντας τους άδελφούς μου και συμπένητας;
Ούκ ήδεις ότι φυλάσσει κύριος τους συντετριμμένους τή καρδίςχ και τους

ταπεινούς τω πνεύματι σώζει; Ούκ ήδεις ότι ό ειπών τή έμή έλαχιστότητν
'έάν δουλεύσης μοι όλοψύχως, γνώση τάς παρ' εμού δωρεάς και την
πολλήν παραμυθίαν την έξ έμού σοι γινομένην', αύτός έστι μετ' εμού; Μή

45ο ούν, φίλε μου, άπο τού νύν περί έμού τι τοιούτον ύπολάμβανε τό σύνολον Β

μεγάλη γάρ χαρά τοις όλοψύχως εις θεόν έλπίζουσι γίνεται και έν τω νύν
αίώνι και έν τω μέλλοντι." Ταύτα αύτού λέγοντος περί τού κεφαλαίου
τούτου ύπέλαβον τή διανοίφ μού τι θαυματούργημα γεγονέναι έπ' αύτω

422 num. 9 KC 7 D: om. rell. II της ... του: τοΰ σφοδρού Κ II 423 κρύους: κρυμού Ρ
κρύου CD II 426 τό ούαί: τό τε έλεεινόν, ούαί ώς ειπείν έμερίζοντο Ε II 427 τοΰ: τής Ce
II 429 δε Ly: om. ΒΜ II 431 μαλωτόν: μαλωτίσκον Ce II ψιαθίον: ψαθίον L ψάθαν C
ψάνθαν Ε II 433 τούτο ... έτελεύτησεν om. Ε, cf. infra ad lin. 437 II 434 δε: γάρ KPC
ούν ε II 435 λωφήσαντος KPCD: λα- β al. Ε II 437 πνεύματι: add. εϊκαζον γάρ. έκ
παντός τετελεύτηκεν Ε, cf. supra ad lin. 433 II αύτφ (etiam D): αύτόν KPCE II
άσπασάμενος y: και ήσπασάμεθα β II 440 χαριέντως: -εντώς ΚΡ -εντιζόμενος Ce II 449
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The winter storm

9. On the violent winter storm. A fierce winter storm was raging. The air
was held in an iron grip by bitter cold, and every kind of creature1 was col¬
lapsing because of the violence of the elements. All houses were filled with
snow, strong winds dislodging the tiles of the high and lofty roofs. Lament¬
ing and moaning all the poor wailed, "Alas!" Wasting away through want
and famine2 they were consigned to death. Jars cracked, trees were pulled
up by the roots and the birds of the air died from lack of food. My heart was

heavy with sorrow for the servant of God, for his body was naked and he
had neither a tunic, nor a woollen cloak,3 nor a Cilician coat,4 or a sleeping-
mat, nor a hut, but was completely destitute, having nowhere to lay his
head.5 I did not know where he was. I kept saying to myself, "Now he is
dead!" The violent storm lasted many days. But when two weeks had
passed and the wind abated, the glorious man came to me late in the
evening. The sight of him made me astounded in my spirit. I arose and put
my arms around him, giving him the holy kiss. After a long and loving em¬
brace he held his tears back and said, "Let us sit down, dear friend, I have
something to tell you." When we were seated he said with a cheerful smile,
"Let prepare a meal, that we may celebrate!" I followed his suggestion and
gave orders for a meal.

How Andrew survived

While the servant carried out my orders the righteous man said to me, "Tell
me, my lord and brother, why did you worry so for me, thinking that be¬
cause of the cold I had breathed my last like all my brothers and fellows in
misery? Do you not know that the Lord guards the broken-hearted and
saves the crushed in spirit?1 Do you not know that he who said to my
humble self, "If you serve me with all your heart you will know my gifts
and the great consolation that comes from me",2 is with me? Therefore, my
friend, from now on do not have any such ideas about me at all, for great is
the joy of those who set their hope on God with all their heart, both in this
age and in the age to come." From his comments on this matter I assumed
in my mind that a miracle had occurred to him during his great distress. I

αύτός ... έμοΰ: ουκ έστιν ψεύστης Ρ om. KCe II 451 όλοψύχως: add. και όλοτρόπως Ce
II γίνεται: post μέλλοντι tr. ΚΕ om. PCD II 452 αϋτοΰ λέγοντος: έμοΰ άκούσαντος γ II
453 τη: έν τη γ II έπ'αύτω: εις αυτόν γ
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εις την τοιαύτην άνάγκην. Ήρξάμην ούν λόγοις παρακλητικοΐς
455 προσομιλεΐν αύτώ και λέγειν "Κύριε μου, πού διήγες εν ταΐς ήμέραις της

τοιαύτης ανάγκης; Τον θεόν τον άγιον, μηδέν άποκρύψης άπ' έμοΰ." Ό δε
μακάριος λέγει μου "Φίλε μου έν κυρίω, πού είχε σαλός και έξηχος
διατρίβειν ει μη έν τη έξηχίςχ και έν ταΐς έμπαιξοσύναις αύτού ώς και
πάντοτε;"

460 ι. Περι της καρτερίας και υπομονής αύτού. ""Ομως ούν, άδελφέ μου έν c

κυρίω, ή αγάπη σου και ό πολύς πόθος έλκει με του έξομολογήσασθαί σον

όρκώ δέ σε τον θεόν τον ποιήσαντα τον οΰρανον και την γήν, μέχρις ότου
ειμί έν τη ζωή ταύτη ά μέλλω λέγειν σοι μή άναγγείλης τινί τό σύνολον,
ότι αγάπη άπείρω πρός σε άνακείμενος ταύτά σοι λέγω." Έμού δέ

465 άσφαλισαμένου τοΰ φυλάττειν ταύτα άνοίξας τό τίμιον αύτού στόμα έφη
μον "Ώς οΐδας, αγαπητέ, τήν σφοδροτάτην άνάγκην τοΰ κρύους και τοΰ
χειμώνος και τοΰ μεγίστου άνέμου πάνυ ήπόρουν μή υποφέρων, γυμνού
μου υπάρχοντος και άσκεπάστου και άνυποδέτου. Άπήλθον ούν πρός d

τους όμοιους μου πένητας σωθήναι μικράν ώραν, και ούκ έδέχοντό με,
470 άλλ' ώς κύνα τοις ράβδοις με έξεδίωκον, βδελυττόμενοι και λέγοντες-

Άΐρε έντεύθεν, κύων, και υποχωρεί.' Μή εΰρίσκοντος δέ μου άνάπαυσιν ή
πού σωθήσομαι άπορήσας τήν ζωήν άπεγραφόμην, τούτο λέγων
Έύλογητός κύριος, πάντως εί και άποθάνω, εις μαρτύριον λογισθήσεταί
μοι· και γαρ ό θεός ούκ έστιν άδικος- ό ποιήσας τον κρυμόν και τήν

475 υπομονή ν παράσχη μοι.'
"Πορευθείς ούν έν μιά γωνίςχ τοΰ έμβόλου και εύρων κυνάριον πλησίον 664α

αύτού έμαυτόν άνέκλινα, προσδοκών θέρμης τινός άπολαύσαι έξ αύτού.
'Εκείνος δέ ίδών με πλησίον αύτού άναστάς άνεχώρησεν. "Ελεγον ούν
πρός έμαυτόν 'Ταλαίπωρε, όράς πόσον ει άμαρτωλός, ότι και οί κύνες σε

480 διαπτύουσι και δραπετεύουσιν άπό σοΰ και ούτε κάν ώς όμοιον αύτών
κύνα σε δέχονται. Οί άνθρωποι ώς πονηρόν δαίμονα άποστρέφονται, οί
κύνες μυσάττονται, οί συμπένητες έλαύνουσι- λοιπόν, τί έχεις
είσπράξασθαι; άπόθνησκε, άσωτε, άπόθνησκε- ώδε γαρ σωτηρία ούκ έστι
σοι.' Ώς δέ ταύτα έν οδύνη ελεγον, ήλθέ μοι κατάνυξις, και σφιγγόμενος

485 ύπό τοΰ κρύους και τοΰ μεγίστου τρόμου έκείνου έκλαιον, εις θεόν μόνον
τοις νοεροΐς όμμασιν άποσκοπών τό μέλλον εις έμέ άποτελεσθήναι.
Ψυχρανθέντων ούν πάντων μου τών μελών ένόμιζον παραυτίκα β
έκπνεύσαί με.

455 αύτώ: αυτόν KPC (ante λόγοις tr. ΚΡ) al. ε II 456 τοιαύτης om. γ II 458
έμπαιξοσύναις: έμπαιζ- D II 460 num. 10 Κ: om. rell. II περι ... αύτού KPC (της om. C):
om. βε II 462 ότου: ότε KC άν ε II 464 άπείρω (etiam Ε): διαπύρω KPCD II 466
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began to speak to him with entreating words and said, "My lord, where did
you spend the days of this tribulation? By the Holy God, do not hide any¬

thing from me!" The blessed man answered, "My friend in the Lord, where
could a fool and a madman have been except in his derangement and his
mockeries, as always?"

10. On his perseverance and endurance. "Yet, my brother in the Lord,
your love and great devotion persuade me to tell you. But I adjure you by
God who made heaven and earth: as long as I am living in this world, do
not reveal to anybody what I am about to say, for it is only because of my
boundless love for you that I will speak of it." After I had assured him that
I would keep it to myself he opened his venerable mouth and said, "Dear
friend, you know the extreme distress caused by the cold, the bad weather
and the violent wind. I was wholly at a loss what to do, for I could not stand
it, naked, unsheltered and unshod as I was. I went to my equals in poverty
to escape my distress for a short while, but they did not accept me. They
chased me away with their sticks like a dog, loathing me, saying, 'Go away
from here, you cur, begone!' Unable to find rest, or a place where I could
be safe, I despaired and gave up all hope of survival and said, 'Blessed be
the Lord! If I die, surely it will be reckoned to me as testimony. God is not
unjust,3 He who made the frost will also give me the endurance!'

"I went to a corner of the portico, found a dog and lay down close to
him, expecting to receive a little warmth from him. But when the dog saw
me at his side he rose and moved to another place. I said to myself, 'You
wretch, do you see how sinful you are? Even the dogs despise you and run
away from you, not even accepting you as a dog equal to themselves! Men
turn away their face from you as from an evil demon, the dogs loathe you,
your fellows in misery drive you away. Hence, what can you do? Die, you

profligate, die, for here there is no salvation for you!' As I said this in my
grief, I was overcome by compunction. Held in the grip of the cold and
trembling terribly I wept, fixing my spiritual eyes on God alone to see what
was going to be fulfilled with me. All my limbs had become numb with
cold and I thought I was going to breathe my last any moment.

κρύους:-ου Ε II 468 άνυποδέτου:-δύτου (pro-δήτου) ΡΕ II 470 βδελυττόμενοι: -σσ- Ce
II 471 αΐρε: έρρε D έρε C II 472 σωθησομαι: -ήναι Κε II άπεγραφόμην:-ψάμην Ce II
All αΰτοΰ1 γ: om. β II 479 σε om. KPC (σε ... και om. D σε ... κύνες tin. 482 om. Ε) II
481-2 οί κύνες μυσάττονται γ: om. β II 485 κρύους:-ου C
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"Αίφνης ούν αίσθάνθην θέρμης τινός, και άνοίξας τους οφθαλμούς
490 μου όρώ νεανίαν τινά ώραίον τω εϊδει σφόδρα, άστράπτον το πρόσωπον

αύτοΰ ως ό ήλιος. Κατείχε δε έν τη χειρί αύτοΰ κλάδον χρυσόΰν
πεπλεγμένον κρίνα και ρόδα ένδροσα, ούχ ώς τά τού κόσμου τούτου, μη

γένοιτο, άλλα ποικίλα τινά έτεροφυή και έτερόθεα. Ώς ούν το ώραΐον
έκεΐνο φυτόν έκράτει, βλέψας με λέγει μου "Ανδρέα, πού ήσθα;' 'Εγώ δε

495 άπεκρίθην αύτω- "Εν σκοτεινοΐς και έν σκιά θανάτου.' Και συν τω λόγω
δίδωσί μοι μετά τού άνθεοφόρου κλάδου εκείνου εις τό πρόσωπον και

λέγει μον Άαβέτω δύναμιν και ζωήν άκυρίευτον τό σώμά σου.'
Παραχρήμα δε ή εύωδία των άνθέων έκείνων εις την καρδίαν μου c

είσεληλύθει και ώς τι είδος την ζωήν μοι ένέθηκε.
5οο "Μετά ταύτα ακούω φωνής λεγούσης τάδε- "Απάγετε αυτόν εις

παραμυθίαν έως εβδομάδων δύο και πάλιν άποστραφήσεταν έτι γάρ θέλω
αύτον άγωνίζεσθαι.' Και συν τω λόγω ήρθην εις βαθύν και ήδύτατον
ύπνον, και τί μοι γέγονεν ούκ ήδειν ώσπερ γάρ δι' όλης της νυκτός ήδέως
ύπνώσας και πρωίας άφυπνιζόμενος, ούτως έν δυσίν έβδομάσιν ύπήρχον,

505 όπου ή τού θεού βουλή έκέλευσεν. Έβλεπον δε έμαυτόν εις παράδεισον
τερπνόν και θαυμαστόν λίαν, και έξέστην τω πνεύματι. Διελογιζόμην δε τί
άρα τούτο έσταν "Η κατοίκησίς μου έν Κωνσταντινουπόλει ύπήρχε, τί δε d

ένταΰθα ποιώ ούκ έπίσταμαι.' Θαυμάζοντος δέ μου τό πράγμα, πώς άρα
τούτο γέγονεν εις έμέ, άπορίςχ ληφθείς προς έμαυτόν πάλιν έλεγον "Ίδε

5ΐο πώς είμι μετά αληθείας έξηχος- άγαθά μοι έγένοντο παρά τού θεού και

ώφειλον δοξάζειν και εύχαριστεΐν αυτόν, νυνί δέ καθεζόμενος
πολυπραγμονώ τό έξαίσιον τούτο τεράστιον.' Κατενόουν δέ έμαυτόν
ώσπερ άσαρκον ού γάρ ένόμιζον σάρκα φορεΐν. Χιτών δέ μοι προσήν
άστράπτων, χιονοειδής και διάλιθος· σφόδρα δέ έτερπόμην έπί τω κάλλει

sis αύτού. Τά δέ έπί τής κορυφής μου κατενόουν, και ήν έκ παντοίων άνθέων
πεπλεγμένος μοι στέφανος διάχρυσος έκφεγγίζων, και υποδήματα έπί τών
ποδών μου. Ζώνην δέ ήμην διεζωσμένος ώς κόκκινον φοβερόβαφον. 665α
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"Suddenly 1 felt warmth. I opened my eyes and saw a young man, very
beautiful in appearance, his face radiant like the sun.4 In his hand he held a

golden branch round which dewy lilies and roses were entwined, not at all
resembling those of this world but somehow many-coloured and of a dif¬
ferent nature and appearance.5 Holding this wonderful plant in his hand he
looked at me and said, 'Andrew, where have you been?' I answered, 'In
darkness and in the shadow of death.'6 As I uttered these words he struck

my face7 with the flowery branch and said, 'May your body receive
strength and indomitable life!' At once the sweet smell of the flowers filled
my heart, putting life into my body as if it were a kind of substance.

Andrew in paradise

"After that I heard a voice saying, 'Take him to a place of comfort for two
weeks1 and then let him return, for I want him to struggle again.' At once I
was enraptured into a deep and most pleasant sleep. I did not know what
happened to me. As if I had slept peacefully all night and woken up in the
morning, thus I spent two weeks where God had commanded according to
his purpose. I found myself in a lovely and most wonderful garden. I mar¬
velled in my spirit, asking myself what this could mean: Ί used to live in
Constantinople, what I am doing here I do not know.' I wondered how this
could have happened to me and in my bewilderment said to myself again,
'Look, now I have become truly insane! Blessings have been bestowed on
me by God and I ought to praise and thank him, yet I am now sitting here
inquiring into this extraordinary wonder!' I noticed that I was disembodied,
as it were, for it did not seem to me that I was wearing flesh.2 Yet I was
dressed in a dazzling garment, white as snow and set with precious stones,
and I was greatly delighted by its beauty. I looked at my headgear: it was a
wreath plaited of all sorts of flowers, interwoven with gold and radiant.
There were sandals on my feet and I had a girdle around my waist,3 marvel-

χιονοειδής: ώς χ. D έν μέρει χιονώδης Ε χιονώδης Ρ ώς χιονώδης C II 517
φοβερόβαφον: add. χρόμαν έχων (sic) C add. τό χρώμα έχουσα D add. βασιλικόν τό
χρώμα έχουσα Ε
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"Εστιλβε δέ ό άήρ τού παραδείσου εκείνου αρρήτου φωτός τή ίδέςχ,
ύπορροδίζων άνθήμασιν. Εϋωδία δέ παραλλασσομένη ξενοπρεπώς τοις

520 αίσθητηρίοις και τή όσφρήσει μου ύπήντα κατευφραίνουσα. "Ωσπερ δέ
βασιλεύς ούτως ήμην διακινών έν τω κήπω τού θεού, και έτερπόμην
μεγάλως ύπέρ άνθρωπον έμαυτον στοχαζόμενος.

"Φυτά δέ έκεΐ πολλά ό θεός έξανέτειλεν, ούχ ώς τά τού κόσμου τούτου, β

μή γένοιτο, άλλ' αειθαλή και έτεροφυή, μελισταγή και ύψίκομα και
525 τερπνά, κεκυφότα τοις κλάδοις και κυμαινόμενα προς άλληλα, ήδονήν

φέροντα και θέαν ώς το κρύον του ουρανού, ά τοις μάκαρσι κέχρηνται, εις

πύρ ήδονής και άγαλλιάσεως και ευφροσύνης την ψυχήν μετατρέποντα.
Ξένον δέ τούτο ότι τοις μέν ην έτέρα ή θέα, τοις δέ παραφέρουσα ή
εύπρέπεια, και τοις μέν άνθη δεδώρηται άκατάπαυστα και άμάραντα, τοις

530 δέ φύλλα και μόνα, τοις δέ καρπώ προσέταξε καλλωπίζεσθαι, τοις δέ ήν
άνθος και φύλλα και τέρψις και θέα ξένη και καρπός τίμιος και

περίβλεπτος και άνείκαστος. Θαύμα δέ έν αύτοΐς μέγιστον ύπήρχε-
πετεινά γάρ έν αύτοΐς και στρουθία και τέττιγες και έτερα κατ' όνομα c

ώραΐα, χρυσόπτερα και χιονόπτερα, και τά μέν έν φύλλοις καθεζόμενα
535 ηύλουν τε και έκελάδουν, ώστε τον κελαδισμόν τής φωνής αύτών τής

ώραίας και ένηδόνου άκούεσθαι έως άκρου τού ούρανοΰ. Τά δέ στρουθία
έκεΐνα έπειρώμην τού στοχάσασθαι αύτά και ήρπάζετο ό νοΰς μου ώς εις
έκστασιν ώσπερ γάρ ρόδα ή κρίνα ή έτερον τι έχω ειπείν είδος άνθέων,
ούτως ήν τά κάλλη τών στρουθίων έκείνων ώς παράδοξα και μετέωρα.

540 Πάλιν ούν, τού πρώτου στρουθίου την ώραιότητα έκθαμβούμενος τω d

λογισμώ και τή διανοίςχ, έστοχαζόμην <άλλο> άλλης δόξης και θέας την

χροιάν και τήν βαφήν κεκτημένον. Πάλιν ούν έώρων έτερον έξαίρετον.
Και ήν μοι θυμηδία μεγίστη ή μελιρδία αύτών ή άκατάπαυστος και

ένήδονος. Και τίς διηγήσεται τά ξένα και φρικτά κάλλη τών όρωμένων
545 έκείσε; Πάντα δέ τά ώραΐα φυτά έκεΐνα ένορδίνως ϊσταντο ώς παράταξις 668α

προς παράταξιν. Ώς μακαρία ή χειρ ή ταύτα φυτεύσασα.

521 κήπω γ\ οϊκω β II 524 έτεροφυή: έτερόφυα Ε add. εϋειδή (ευώδη D εΰωδία C) δασέα Cs
II 526 ά ... κέχρηνται: constructio verborum confusa esse videtur (φ ... κέχρηται D δ ...

βρέχεται Ε om. C) II 526-7 εις ... άγαλλιάσεως: δροσισμω θέαςC II είς πΰρ: ήσπερ PD
II 527 την ... μετατρέποντα: ούτοι έπαπολαύουσι Ρ II 528 ή θέα γ: θέα β II 529 άνθη:
άνθεΐν Ce II 530 φύλλα ... δέ2 (ante καρπώ): φύλλοις Ce II μόνα:-ον ΚΡ II 532 post
υπήρχε inc. lacuna in Κ usque ad lin. 693 pertinens

y= PCf(c= DE)

533 τέττιγες: add. και αύρήλιοι Ε II κατ'όνομα: άκατανόμαστα (sic) Ε II 534 και1 γ:
om. β II και2 ... φύλλοις: κατά έν φύλλον ε II μέν om. C II 535 έκελάδουν: add. και
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lously red, as it were. The air in the garden glowed with an indescribable
light, shimmering with the colour of roses.4 A strangely changing aroma
reached my senses and filled my nostrils with delight. I moved in the gar¬
den of God like a king, enjoying immensely the feeling of being above the
human condition.

"God had made many trees grow there, although not like the trees of this
world, by no means, but evergreen, trees of a different nature, dripping
with honey, with lofty and pleasant foliage, with branches bowing down
and rising in waves against each other, bringing pleasure and offering a
sight like the crystal of heaven, trees for the blessed to enjoy,5 transforming
the soul into a fire of pleasure, rejoicing and gladness. A strange thing was
that different trees had different kinds of appearance and beauty; to some
had been given everlasting and never-fading flowers, to others only leaves;
some had been ordained by God to be adorned with fruit, others had blos¬
som and leaves and sweetness and a strange appearance and fruit that was

precious, marvellous and incomparable. A great wonder of the trees was
that there were birds in them, sparrows, cicadas and other beautiful kinds,
species after species, with wings like gold or snow. Some of them were sit¬
ting among the leaves singing and warbling, so that the song of their beau¬
tiful and delightful voices was heard to the end of heaven. But when I tried
to look at these birds, my mind was carried away into ecstasy, for their
beauty was as strange and lofty, as it were, as that of roses or lilies or any
other kind of flower I could mention. Still amazed in my thoughts and my
mind at the beauty of the first bird I looked up again and saw another hav¬
ing the colour and hue of a different glory and appearance. Then again I
saw a third extraordinary bird. Their never-ceasing delightful song filled
my heart with the greatest joy. Who can tell the strange and awe-inspiring
beauty of all that could be seen there? All these beautiful trees stood in
rows like one line of battle behind the other. Blessed be the hand that

planted them!6

έτερποφώνουν (sic) D add. και έστρούθιζον και έτερπνοφόρουν (sic) Ε II 538 έχω om. Ρ
II 540-1 τω ... διανοίςχ: τον ... διάνοιαν Ρ την διάνοιαν καΐ τω λογισμω (sic) C al. ε II
541 άλλο addidi: έτερον add. Ε II 542 κεκτημένον:-ην Ρ -ος D
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"Πάλιν ούν έπι τοις ένδον τοΰ τερπνού παραδείσου χωρούντός μου

(ένόμιζον γαρ ότι ούκέτι ϊδω το σκότος τοΰ κόσμου τούτου- προς γαρ τά
έκεΐ σκότος τά ενταύθα)- ώς δε έπορευόμην έν πλατυσμώ, βλέπω, και ιδού

55ο ποταμός μέγας μέσον τοΰ παραδείσου διώδευε και έπότιζε πάντα τά φυτά
έκεΐνα έν γαληνότητι ταΐς ρίζαις αύτών προσκλυζόμενος. ' Εν αύτω δε τά
ωραία στρουθία έκεΐνα άνήεσαν και κατήεσαν άρδούμενα και
άκατάπαυστα κελαδούντα. "Αμπελος δε ήν κύκλω τού ποταμού
έφαπλουμένη και χρυσοφυέσι τοις φύλλοις ηύτρεπισμένη, ής τά κλήματα

555 λύχνω τινί έοικότα, τω πρώτω λίθω δια τον είρηκότα- "Εγώ είμι ό
ακρογωνιαίος λίθος και άκρότομος.' 'Εφήπλωτο δε έν όλω τω παραδείσω, β

βρίθουσα μεγίστοις βότρυσιν εύπρεπεστάτοις, ώστε στεφανούσθαι και

κατακοσμεΐσθαι τή περιπλοκή των κλημάτων τά έκεΐσε φυτά. Ταύτα
θεασάμενος έτέρπετο ή καρδία μου, έκ φρίκης εις θαύμα και έκ θαύματος

560 εις έκστασιν την ψυχήν μεταφερόμενος. 'Επί πολλήν δε ώραν ίστάμην
έννεός, ήδέως προσέχων τοΰ ανέμου εκείνου την έπίπνοιαν τής εύωδίας, c

ώστε νομίζειν με άγγέλους θυμιάν έν τω ούρανώ έμπροσθεν τού υιού τού
θεού.

"Παυσαμένου ούν τοΰ ανέμου έκείνου άκούω άπό δυσμών έτέρου τινός
565 πνεύματος ηχον, άνεξιχνίαστον την ήδύτητα έμποιοΰντά μοι, ής ή

έπίπνοια έν τω άτμίζειν ώς χιόνος όρασις έχρημάτιζεν. Έν δε τών έκεΐσε
δένδρων ή εύπρέπεια έμπεπλησμένη εύωδίας θαυμαστής ύπέρ πάντα τά
άρώματα τών έπιγείων, ώστε με έπιλαθέσθαι έκεΐνα τά τίμια θαύματα
άπερ όπιθεν διοδεύσας άπήλαυσα. Τά δε στρουθία έκεΐνα έν τω άδειν

570 αύτά και κελαδεΐν τά διάπυρα άσματα τής άγαλλιάσεως έξιστάμην τή
διανίςχ μου- είτε στρουθία είτε άγγελοι ταύτα ύπήρχον ό θεός έπίσταται.

"Άναδίδοται πάλιν άπο βορρά έτερος άνεμος ύπερφυέστατος, d

πυρράκης τω εϊδει και ταΐς άκτΐσιν ώς άτε ίρις ήλίου δύναντος.
Πνεύσαντος δε τούτου ήσύχως έκυμαίνετο τά λαμπρότατα έκεΐνα φυτά.

575 "Επνεε δε ταράσσων την έν τοις δένδροις εύοσμίαν, ώστε έπι πολλήν ώραν
έννεόν με γενόμενον τω γλυκασμώ και έρωτι κατατέρπεσθαι τής ήδυτάτης

547 τοις: τά γ, sed cf. lin. 1181 II τερπνού om. Ρε II 549 σκότος: add. μοι γ II 553
κελαδούντα: κοιλαδοΰντα, post quod add. και έξαισίως έπιδονάζοντα Ε II ήν post ποταμού
tr. β II 554 και om. Ce II χρυσοφυέσι: χρυσεφυέσι D χρυσοϋφέσι Ε II ηύτρεπισμένη:
εύ- PC εύπρεπής δε D εύπρεπησμένη Ε II 555 λύχνω τινί: λυχνίτοι (= λυχνίτη ?) Ε
malim λίθω τινί II λίθω PC£: λύχνω β add. τινί Β add. εϊκαζον D add. ώς δη τω
άκρογωνιαίω εϊκαζον Ε II είμι: add. ή άμπελος ή άληθινή και ε, cf. Ioh. 15:1 II 560
ίστάμην γ: ίσταμένην ΒΜ άνιστάμενος L II 561 προσέχων: έχων Ce II άνέμου έκείνου:
nulla mentio huius venti supra facta est, qua re cod. F pro verbis ίστάμην ... τοΰ θεού haec
inseruit: έστώς έννεός άκούω ήχου τινός έξ άνατολών άνέμου ττνεύσαντος και τοις δένδροις
έπιπεσόντος κυμαίνεσθαι ταύτα έποίει άποπέμποντα έπίπνοιαν εύωδίας άρρητον, έν οϊς
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"As I continued further into the delightful garden—I thought I should
never again see the darkness of this world; for in comparison to what I saw
there, what is here is darkness7—I came into a broad place.8 I looked up,
and behold, a mighty river flowed straight through the garden, watering all
the trees, peacefully washing their roots. The beautiful birds descended to
the river and rose again, refreshing themselves and singing incessantly. A
vine with golden leaves spread its crown over the river on both sides,9 its
branches like a lamp (?), the first stone,10 because of him who said, Ί am
the corner-stone and the sharp stone.'11 It spread over the whole garden,
heavy with big, splendid grapes, so that the trees were crowned and
adorned through the embrace of its branches. This sight made my heart re¬
joice and transported my soul from awe to wonder and from wonder to ec¬

stasy. For a long while I stood speechless, enjoying the breath of fragrance
from this wind12 which made me think that angels were burning incense in
heaven before the Son of God.

"This wind having ceased, I heard the sound of another wind from the
west which created in me a sensation of unfathomable sweetness, whose
breath emitted a vapour which looked like snow. The beautiful trees there
were filled with a wonderful fragrance that surpassed all the aromas of
things terrestrial, making me forget the holy and wonderful things which I
had passed and enjoyed earlier. When the birds sang and warbled their ar¬
dent songs of exultation I was amazed in my mind. Whether they were
birds or angels, God knows.

"Then there came from the north another extraordinary wind, ruddy in
appearance and with rays like the glow of the sky at sunset.13 Its blowing
made the shining trees billow gently. The breeze stirred the fragrance in the
trees, so that for a long while I became speechless in enjoyment of the

ήδέως έχων και έκπληττόμενος ένόμιζον άπό τοϋ θυμιάματος τοΰ θεού ταύτην είναι την
εύωδίαν, όπερ έμπροσθεν τοΰ θεού θυμιώσιν οί άγγελοι II 564 έκείνου y: add. την
έπίπνοιαν της εύωδίας β II άκούω γ: ένόμιζον άκούειν β II 568 αρώματα ε: όρώμενα
βPC II επιγείων: add. πόρρωθεν ταύτην έκπέμποντα την όσφρησιν ώς φοβερόν (add. και
παράδοξον C) καταθύμιον ένιστάμενον CD, sim. Ε II 569 όπιθεν: όπισθεν PCD II 570
κελαδεΐν: κοιλαδεΐν Ε II άσματα Ce: θαύματα βΡ II 572 ύπερφυέστατος (etiam D):
-φερέστατος PC -φερέστερος Ε II 573 πυρράκης: πυρακτής Ρ πυρρακης Ce II 574
ήσύχως: έν άπείρω γαληνότητι ή. C έν άπείρω γαληνότητι γαληνόμορφος D, sim. Ε II
576 έννεόν scripsi: έννουν /3PCD ένθουν Ε II και: τε και Ce τε και τω Ρ II 576-7 της
... εύοσμίας Ρ: τη ... εύοσμίςι β έκ της ... εύοσμίας C al. ε
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έκείνης εύοσμίας του πνεύματος. Έν φρίκη δε ήμην, έξεστηκώς τω 669α

παραδόξφ του πράγματος, πώς έπ' έμοί το τοιούτον αγαθόν συμβέβηκεν.
'"Τπεστάλη ούν τό τρίτον πνεύμα έκείνο. Και σιγής μεγίστης παρευθύ

580 γεγονώσης ώδευσα ολίγον έν τω περάσαί με τον ποταμόν έκεΐνον. Και ως

προς το πλάτος εκείνο έχώρουν, άναθεωρών τον άφραστον πλούτον τού
παντοκράτορος θεού τον πολυπλασίως τεθησαυρισμένον έκεΐσε (ού γαρ β

έχω πώς τον άνεξιχνίαστον πλούτον τού δεσπότου άνθρωπίνω στόματι
διηγήσασθαι)· ώς ούν εϊρηκα προς τό πλάτος χωρούντί μοι τού κήπου

585 εκείνου και άναθεωροΰντί μοι τα τών άγίων άγια, ιδού πάλιν ώς άπό τού
άρκτωου μέρους πνεύμα έπνευσεν εύωδέστατον, έχον τήν ήδύτητα ώς τα

ρόδα και τά κρίνα, χρώμα δε έχον πορφυρούν ώσπερ τό ϊον. Έκυμαίνετο
δε τά φυτά έκεΐνα, ύπέρ μύρον και μόσχον τήν εύωδίαν έκπέμποντα, ήτις
είσέδυ εις τήν καρδίαν μου. Τοιούτους γάρ οίόμην έχειν οφθαλμούς, είτε

590 σωματικούς είτε πνευματικούς ό δεσπότης έπίσταται. Έμοί δε έφαίνετο ότι
μετά τού σώματος τούτου τοις έκεΐσε ούκ ένήδρευον έν τω μή είναι βάρος c

έν τω σώματι μου ή έπιθυμία ή έτερον τών προς ήθος τού τήδε σκήνους
μου- άνατρέπει με λογισμός ώς έκτος τού σώματος τοις έκεΐσε
προσπεφυκέναι με, ώς ό καρδιογνώστης θεός έπίσταται. Ώς ούν τά πλήθη

595 τών φυτών έκείνων τή έπιπνοίςχ τού τετάρτου άνεμου παραδόξως
έκυμαίνετο και άπήχει και μέλος τερπνόν προεβάλλετο, πάλιν εύοσμία
και ήδύτης τοις αίσθητηρίοις δια τής οσφρήσεως μου διήρχετο
έκπλήττουσα- ΐστάμην ούν έννεός έν άπορρήτω αίγλη τον νούν
είσδυόμενος. Ταύτα τοίνυν όρών ηύφραινόμην μεγάλως και ήλάλαζεν ή d

6οο καρδία μου και ήγαλλιάτο τό πνεύμα μου. Ήσυχάσαντος ούν και τού
τετάρτου άνέμου θαύμα φοβερόν έώρων ότι νύξ έπί τοσούτον χρόνον
ούδαμώς κατεφαίνετό μοι, αλλ' ήν μοι χαρά και ζωή.

"Μετά ταύτα έκστασίς μοι έπέπεσε, και έννεού μου γεγονότος ωμην
έστάναι έπάνω τού στερεώματος τού ούρανού- καί τις χλαινηφόρος

605 νεανίας προήγέ μου, ού τό πρόσωπον ώς ό ήλιος έλαμπεν ένόμιζον δε
τούτον είναι τον τύψαντά μου τό πρόσωπον ήνίκα άπό τού ψύχους 67ια

έτελεύτουν ός έκέλευσε τοις ύπηρέταις αύτού τού μετάραί με. Ώς ούν

577-8 τώ παραδόξφ: τό παράδοξον γ II 581 έκείνο om. γ II τον ... πλοΰτον: τό ...

πλούτος γ II 583 τον ... πλοΰτον: αϋτά τά πλούτη ε II 584 διηγήσασθαι: add. σοι Ρ add.
σοι, ώ φίλε καί άγαπητέ έν κυρίω C add. ά σοι διηγήσομαι, φίλε και αγαπητέ έν κυρίω D.
sim. sed fusius Ε II 585 τού γ: om. β II 586 εύωδέστατον: -εστάτην Ce II την om. γ II
591 ένήδρευον: άν ϊδρευον (sic) Ρ παρέδρευον ε add. είτα vel έπειτα γ II 592 έπιθυμία:
add. τού έδεσθαί π Ce (add. etiam ή πεπωκέναι Ε) II 592-3 ή έτερον ... μου om. C II 592
τών Ε: τό ^PD II ήθος ε: ήθους βΡ loc. om. C II 592-3 τού ... μου: τό τήδε σκήνωμα Ρ
λαμβάνειν τό τήδε σκήνωμα ε II 598-9 τον ... είσδυόμενος: έχων τον νούν είσδυόμενον Cε
II 599 ηύφραινόμην: εύ- Ce II 601 άνέμου: πνεύματος γ II 602 κατεφαίνετό: κατεφάνη γ
II 604 έστάναι: add. τη ύεωρίςι (Γε
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sweetness and grace of the wind's most pleasant perfume. Awe came upon
me, and amazed at the strangeness of the phenomenon I asked myself how
such a good thing could have happened to me.

"The third wind waned, and suddenly there was a deep silence. I went a
little further, crossing the river. As I came to the broad place and regarded
the Almighty God's ineffable wealth which was treasured there in abun¬
dance—I do not know how to describe by human mouth the Lord's unfath¬
omable wealth—, as I said, when I came to the broad place of the garden
and observed the Holy of the Holies, behold, again a most fragrant wind
blew as from the north,14 having a sweetness like roses and lilies and a
purple colour like the violet. The trees there billowed, sending out a per¬
fume more pleasant than myrrh and musk which pierced my heart. I could
not decide whether my eyes were corporeal or spiritual, Lord only knows.15
I had the impression, however, that I had not come thither with my ordinary
body, for I had no sense of weight nor did I feel desire or anything else that
normally belongs to this earthly body of mine. I was overwhelmed by a
feeling that I had been transplanted there without my body, in a way that
only God, the knower of hearts, knows.16 As the multitudes of the trees bil¬
lowed inscrutably at the breeze of the fourth wind, producing echoes and a

delightful melody, fragrance and sweetness again reached my senses
through my nostrils and astounded me. I stood speechless, an ineffable
splendour penetrating my mind. At this sight I felt great joy, my heart
shouted with delight, and my spirit rejoiced. As the fourth wind also abated
I witnessed an awe-inspiring wonder, for throughout this long period there
never appeared to me to be night; there was only joy and life."

Andrew's journey through the heavens

"Then, falling into ecstasy, I became speechless and thought that I was
standing upon the firmament of heaven. A young man wearing a cloak
went before me, his face shining like the sun. He appeared to me to be the
man who struck my face when I was dying of cold. He ordered his attend¬
ants to bring me. As he went before me I looked up, and behold, a great
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ούτος μου προήγε, βλέπω, και ιδού σταυρός μέγας και ώραΐος τη θέ$, και

τέσσαρα καταπετάσματα κύκλω αυτού νεφέλη φωτεινή έοικότα, καί τα
6ΐο μεν δύο ώς αστραπής είδος άστράπτοντα, τά δε άλλα λευκά ώσει χιών.

Κύκλω δε αύτού είστηκεισαν μελωδισταί ώραΐοι, εύμεγέθεις και λευκοί
ώσπερ φως χρηματίζοντες, πυρσαυγεστάταις άκτΐσιν άπό των οφθαλμών
άπαστράπτοντες· μέλος τι δε ένεκεν τού σταυρωθέντος ύπέψαλλον. Ό ούν
χλαινηφόρος ό οδηγών με διερχόμενος τον σταυρόν κατησπάσατο.

6ΐ5 "Ενευσε δε κάμοί τούτο ποίησαν και δη άκολουθών αύτω προσκυνήσας β

ήσπασάμην αύτόν. Ώς ούν ήσπασάμην το πύρ έκεινο τό τίμιον,
πνευματικού μέλιτος καί εύωδίας άνάπλεως γέγονα, οίας ούδέ έν τω

παραδείσω ώσφράνθην το σύνολον. Άναβλέψας δε τοίς όφθαλμοΐς μου

έώρων, καί ιδού ύποκάτω ήμών άβυσσος της θαλάσσης καί τρόμος
620 έπελάβετό μου καί έφοβήθην. "Εκραξα ούν προς τον όδηγούντά με καί

εϊπον 'Κύριε όδηγέ μου, ίδού ώς έπί νεφέλης πορεύομαι καί δειλίςχ
συσχεθείς πτοούμαι την έντεύθεν έκπτωσιν κούφος πορευόμενος, μήποτε
ού βαστάσει με καί ύποσκελισθήσομαι είς τά ύποκάτω ήμών ύδατα.' Ό δε
λέγει μον 'Μη φοβού- έτι άνωτέρω όφείλομεν άνελθεΐν.'

625 ""Αμα δε τω λόγω δίδωσί μοι χείρα καί εύρέθημεν έπάνω τού
στερεώματος τού δευτέρου. Τό δε είδος αύτού λευκόν ώσει χιών ύπήρχε. c

Θεωρώ δε κάκεΐ δύο σταυρούς όμοιους τού ύποκάτω, καί ην έπ' αύτοΐς
φρικτή άκολουθία, οία καί έν τω κατωτέρω σταυρώ έχρημάτιζεν. Ήν δε ό
άήρ τών εκεί πύρινος καί άνάπαυσις τοις έκεΐ εύμόρφοις νεανίσκοις.

630 Ήσπασάμεθα ούν κάκείνους έρωτι καί πόθω θεϊκφ καθώς καί τό
πρότερον. ΤΗν δε ή εύωδία αύτών ώς εύωδία θεού άνερμήνευτος ύπέρ την

κατωτέραν θυμηδίαν καί τερπνότητα. 'Ορώ ούν, καί ίδού πύρ φλέγον τά
έκεΐσε άπαντα, καί τρόμω συσχεθείς πάλιν τον όδηγούντά με έκάλουν είς
βοήθειαν ό δε δούς μοι χείρα λέγει μον "Έτι άνώτερω πορευθήναι

635 όφείλομεν.'
"Καί άμα τω λόγω ήρθημεν τών έκεΐ καί εύρέθημεν έπάνω τού τρίτου

ούρανού- ήν δε ούχ ώς ό φαινόμενος ήμΐν έν τω κόσμω τούτω, άλλ' άντί d

παγίου στερεώματος την δέρριν έφαπλούμενος ώς πέταλον χρυσοΰν.
Εύρομεν πάλιν έν τοις προθύροις σταυρούς τρεις ώς άστραπην

640 άστράπτοντας μέγιστους καί φοβερούς λίαν ύπέρ τούς δύο καί ύπέρ τον
ένα. Καί ό μέν οδηγών με έθάρσησε, καί είσήλθεν έν μέσω τού πυρός καί

609 νεφέλη D: έν v. /3PC καί ν. Ε II έοικότα om. Ρ II 610 δύο: add. πυρρακίζοντα C
add. πυρρακή ε II 611 είστηκεισαν γ: έστηκασι β II 612 πυρσαυγεστάταις: -οις γ II 616
πΰρ: πυρσύριζον D πύρ, εύριζον (= πυρεύριζον) Ε II 619 άβυσσος: ώσει ά. / II 625 add.
tit. περί της είς ουρανούς άρπαγης καί τών έκεΐ θεαμάτων cum num. 11 C π. της είς
ουρανούς άρπαγης cum num. 8 D π. της ουρανίου άρπαγής sine num. Ρ II 628 φρικτή: ή
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cross, beautiful of appearance, with four curtains around it like a shining
cloud, two of them flashing like lightning, the other two white as snow.
Around the cross stood singers of hymns, beautiful, tall, and white like
light, sending forth flashes of fiery bright rays from their eyes, and chant¬
ing a song for the glory of the Crucified. The man dressed in a cloak who
guided me kissed the cross as he passed. He signed to me to do the same,
and following him I made obeisance and kissed it. And when I kissed that
precious fire, I was filled with spiritual honey and a fragrance such as I had
not even smelled in the garden. I lifted up my eyes and looked, and be¬
hold,1 under us the abyss of the sea;2 trembling came upon me and I was
afraid. I cried out to the man who guided me and said, 'My Lord and guide,
look, I am walking as on a cloud! I am terrified and fear that I will fall
down from here, treading lightly.3 I am afraid it will not bear me so that I
shall fall headlong into the waters under us.' But he said to me, 'Do not be
afraid! We must ascend still further.'

"With these words he gave me his hand, and we were on the second fir¬
mament, the appearance of which was white as snow. I saw two crosses
like the one below, and they had awe-inspiring attendants like those who
had also surrounded the lower cross. The air of this place was fiery and a
refreshment to the beautiful young men there. We kissed these crosses, too,
with divine love and devotion, as we had done before. Their fragrance was
like the fragrance of God, unexplainable to an even higher degree than the
delight and pleasantness below. I looked up, and behold, there was a fire
burning everything there. Quivering from fear I again called to my guide
for help. He gave me his hand and said, 'We must ascend still further.'

"No sooner had he said this than we were lifted up from there and found
ourselves above the third heaven. This was not like the one we can observe
in this world, for instead of a solid firmament there was a curtain spread
out4 like a golden leaf. In the forecourt we again found three crosses flash¬
ing like lightning, very large and more frightening than the two and the
one. My guide went courageously into the middle of the fire and wor-

φρ. Ρ ή φρ. εκείνη Ce II 629 άνάπαυσις: add. μεγάλη Ce II 630 ήσπασάμεθα γ: -μην β
II 637 ην δε: ούτος δε ό τρίτος ουρανός ε om. PC II τούτφ: add. περίεστιν ε II 638
έφαπλούμενος: -ουμένην Ρε II χρυσούν: add. κέκτηται ε II 639 εϋρομεν: add. οϋν γ II
προθύροις Οε: έμπροθύροις (sic) β προχείροις Ρ
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προσεκύνησεν αυτούς· έγώ δε μηδέν τοιούτον ίσχύσας μήκοθεν
προσκυνήσας διήλθον. Ώς ούν ίκανόν έπεζεύσαμεν, έφθάσαμεν εις τό
δεύτερον καταπέτασμα, καί εΐδον ώς άστραττήν τινα έφαπλουμένην έν τώ 673α

645 αέρι. 'Ήρθημεν ούν και διέβημεν, και ην ένδον τού καταπετάσματος
έκείνου πλήθος ουρανίου στρατιάς αϊνούντων καί δοξολογούντων τον
θεόν. Διέβημεν ούν και τά έκείσε καί ιδού, πάλιν έτερον καταπέτασμα δια
βύσσου καί πορφύρας άπορρήτου. Κατηντήσαμεν ούν έπί τινι ένδοξοτάτιρ
τόπφ, καί ην έκείσε φοβερώτατον καταπέτασμα, ώς ήλεκτρος

650 ύπέρλαμπρος σφόδρα καθαρός· ώσπερ δε άναποδίσασα χειρ πύρινος
διελθεΐν ημάς παρεσκεύασεν. 'Ην δε ένδον αύτού πλήθος άναρίθμητον
νοερών άγιων άγγέλων πύρινων, τάς όψεις τηλαυγεΐς ύπέρ τον ήλιον
κεκτημένων. Είστήκεισαν ούν τάξει τινί καί κοσμιότητι έπί τού φοβερού
ύψους έκείνου ταΐς άύλοις ήλικίαις, σκήπτρα φοβερά έν ταΐς χερσί

655 κατέχοντες έαυτών, λεγεώνες ένθεν καί λεγεώνες έκεΐθεν ων ούκ έστιν
άριθμός. Λέγει ούν ό οδηγών με- "Ιδού, τούτου τού καταπετάσματος β

έπαιρομένου θεάση τον υίόν τού άνθρωπου έκ δεξιών τού πατρός
καθήμενον πεσών ούν προσκύνησον αύτόν τήν δε άπασαν θεωρίαν τής
διανοίας σου προς αύτόν άνάτεινον καί άκουσον τί λαληθήσεταί σοι παρ'

660 αύτού.' Ώς ούν ταύτα ό οδηγών με ύπετίθετο, βλέψας εις τήν εύπρέπειαν
τού καταπετάσματος όρώ, καί ιδού περιστερά παμμεγέθης άνωθεν
καταπτάσα έστη έν τώ καταπετάσματι. 'Ην δε ή κεφαλή αύτής καθάπερ
χρυσίον, το στήθος πορφυρούν, αί πτέρυγες αύγάζουσαι ώσεί φλόξ, οί
πόδες άληθινοί, έκ δε τών οφθαλμών αύτής ώς άκτΐνες φωτός έπορεύοντο.

665 Έμού δε στοχαζομένου τήν εύπρέπειαν αύτής εύθέως άναπτάσα ώχετο εις
τό ύψος. Άρθέντος δε καί τούτου τού καταπετάσματος άναβλέψας εις τό c

φοβερόν έκεΐνο ύψος τό καταπλήττον πάντα νούν καί διάνοιαν είδον
θρόνον φοβερόν καί έπηρμένον, ύπό τού άέρος κρεμάμενον μηδενός αύτόν
κατέχοντος. Φλόξ δε έπορεύετο έξ αύτού, ούχ ώς τό πύρ τούτο άλλ' ύπέρ

670 τήζ χιόνος όρώμενον τήν λευκότητα. Έκάθητο δέ έπί τού θρόνου έκείνου ό
κύριος μου 'Ιησούς Χριστός πορφύραν καί βύσσον έξαστράπτων,
συνεσταλμένης αύτώ τής λαμπρότητος, καί δια τήν έμήν εύτέλειαν τήν
συγκατάβασιν ταύτην έπιδειξάμενος. Έθεασάμην τοιγαρούν τήν
θεάνθρωπον εύπρέπειαν τε και ώραιότητα, δν τρόπον τις τον ήλιον βλέπει

650 σφόδρα: σφ. και Ρ και σφ. Ce II 652 νοερών: νεωτέρων ε om. Ρ II άγιων άγγέλων
Β: άγγέλων άγιων ML άγγέλων ώραίων PC ώραίων ε II 653 τάξει ... καί γ: τάξεις και
τιμητική β II 654 ταΐς ... ήλικίαις om. Ρ II σκήπτρα: σκήμπτρα PC II 655 έαυτών:
αυτών ante κατέχοντες PC om. D al. Ε II 661-93 περιστερά ... έξιστάμην om. Ρ, in quo
fol. inter foil. 22 et 23 deest
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shipped them, whereas I, unable to follow him, passed by, making obei¬
sance from afar. Having walked a fair distance we came to the second cur¬
tain, and I saw lightning, as it were, stretched out in the air. We were lifted
up and passed. Inside the curtain there was a multitude of the heavenly
host, praising and glorifying God. We passed this place too, and behold,
there appeared another curtain made of fine linen and purple which no
words can describe. We arrived in a most glorious place, in which there
was an awe-inspiring curtain resembling extremely bright, very pure am¬
ber. A fiery hand drew it aside, as it were, and let us pass. Inside there was
an innumerable multitude of spiritual holy angels of fire with faces more
far-shining than the sun. They stood on this awesome height in proper or¬
der, so to speak, according to the size of their immaterial bodies, holding
awe-inspiring scepters in their hands, legions without number on all sides.
My guide said, 'Look, when this curtain is raised you will see the Son of
Man sitting at his Father's right hand. Fall down and worship him! Raise
all the power of vision of your mind towards him and listen to what he will
say to you!' Responding to my guide's exhortation I looked at the splendid
curtain, and behold, an immense dove came flying down from above and
settled on the curtain. Its head was like gold, its breast purple, its wings
shining like a flame of fire, its feet scarlet, and from its eyes rays of light,
as it were, came forth. While I admired its magnificence it suddenly flew
away towards the height. When this curtain, too, was raised and I looked up
towards that awesome height which terrifies every mind and thought I saw
an awe-inspiring throne, lifted up and hanging in the air without any sup¬
port. A flame of fire came forth from it, not like the fire of this world but
whiter to look at than snow. My Lord Jesus Christ was sitting on the throne
clad in dazzling purple and linen but reducing his splendour, thus showing
his condescension to my humble person. I gazed at the magnificence and
beauty of the God-Man the way one looks at the sun as it rises in the east

γ- Ce(f = DE)

663 αύγάζουσαι: τηλαυγεΐς D πυραυγεΐς Ε II 664 έπορεύοντο: έξε- γ II 666 και τούτου
om. γ II 668 υπό: έπί Ε II 669 έπορεύετο: έξε- γ II 670 όρώμενον: ΰπεραιρόμενον C
ύπεραιρομένη ε II την λευκότητα: τη λευκότητι γ II 672 αύτω: αϋτοΰ γ II λαμπρότητος:
add. ούσης CE II 672-3 και2 (om. C) ... έπιδειξάμενος om. ε II 673 τοιγαροΰν om. γ II
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675 ήνίκα έξ ανατολών άνατέλλων ταΐς άκτΐσιν αύτού φαιδρός έπιφαίνεταν

μετά δε ταύτα ούκέτι ήδυνήθην αΰτόν καθαρώς θεάσασθαι. Προσεκύνησα d
αυτόν τρίς. Έπειρώμην δε πάλιν διαναστήναι και βλέψαι αύτοΰ την

ώραιότητα, άλλα καθάπερ προεΐπον τρόμω και χαρά και φρίκη άφάτω
συνεχόμενος ούκέτι ήδυνήθην έναποσκοπήσαι ή έντρανίσαι τη

680 πυροφεγγεΐ αίγλη τής άπειρου δυνάμεως αύτοΰ και θεότητος. Έλήλυθε δε
φωνή έκ τοΰ φωτός έκείνου κεκτημένη μέγιστον ήχον, ώστε συντρίβεσθαι
τον θαυμαστόν άέρα άπ' αύτής. Ή δε φωνή ήν μελισταγής, πραεΐά τε και

ήδύλαλος. Λελάληκεν ούν μοι ρήματα τρία, και συνιεις έγνων και

ήδύνθην την ψυχήν ώς ούκ άλλοτε. "Επειτα μετ' ολίγον εϊρηκέ μοι έτερα
685 ρήματα τρία, και ταύτα προσδεξαμένου έπλήσθη χαράς θεϊκής ή καρδία 676α

μου. Μετά ταύτα τρισσεύσας εϊρηκέ μοι έτερα φρικτά ρήματα τρία, ώστε
αίφνης βοήν φοβεράν κεκραγέναι τά τίμια έκεΐνα τών άγγέλων
στρατεύματα- έγνων γάρ τούτο στοχασάμενος διά τό εύρεθήναί με έκεΐ
κεκραγέναι αύτά μέλος νοερόν και έξαίσιον.

690 "Ταύτα τά άρρητα και θεία ρήματα άκούσαντός μου εύθέως οϊω τρόπω
άνήλθον τοιούτω και κατήλθον και ήμην πάλιν όλος έν έαυτώ, έστηκώς
επί τοΰ τόπου ου ήρπάγην τό πρότερον. Μεγάλως ούν τά συμβάντα μοι

λογιζόμενος, πού τε ήμην και πού εύρέθην, έξιστάμην τό πώς άπηειν εις τό β

πλάτος τού θείου κήπου έκείνου. Άναθεωρών δε τά ύπάρχοντα έκεΐ
695 διελογιζόμην και έλεγον "Αρα έστι και έτερος ώδε, ή έγώ μόνος ύπάρχω;'

Ώς ούν ένενόουν ταύτα βλέπω, και ιδού πεδιάς μέσον, και έν τη πεδιάδι
φυτά ούχ ύπήρχον, άλλ' ήν τό πεδίον όλον ώραΐον σφόδρα, χλοηφόρον,
άνθίζον κρίνα τε και ρόδα έν άπείρω πτυκνότητι. Πηγαί δε ήσαν έν αύτώ
και αύται βρύουσαι γάλα και μέλι- εύωδία δε έξήρχετο μεγίστη άπ' αύτών

7οο και γλυκύτης. Ώς ούν είδον την τερπνότητα τού τόπου και την χλόην της c

675 έξ ... άνατέλλων γ\ έξανατέλλων β II 676 θεάσασθαι: add. πεσών ούν C add.
άρθέντος ούν (δε Ε) τού καταπετάσματος πεσών έπΐ τοΰ θαυμαστού άέρος (άέρος: έκείνου
δαπέδου Ε) ε II προσεκύνησα: add. τοίνυν ML II 677 πάλιν om. γ II 678 τρόμω ...

άφάτιρ: φρίκη άφάτω και δέει άνεικάστω έπί τού φοβερού αύτοΰ φωτός τρόμω και χαρά C,
sim. ε II 681 έκείνου: πρός με γ " 682 φωνή: φ. αύτοΰ γ II 683 ρήματα τρία: τρία
ρήματα θεία γ II 684 τήν ψυχήν: τη ψυχή γ II 685 προσδεξαμένου: add. μου γ II 693 τό
πώς: inc. Ρ post lacunam
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χλοηφορίζον άνθη και ε II 698 ρόδα: add. έν αύτώ (-ή Ε) γ, post quod add. έξήνθει D,
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and appears in the splendour of its rays. After that I could no longer see
him clearly. I made obeisance three times. When I rose I tried again to look
at him in his beauty but, as I said, I was overcome by ineffable trembling,
joy and shivering so that I could no longer gaze upon or contemplate the
fire-blazing radiance of his infinite might and godhead. A voice was heard
from this light, tearing the wonderful air with its mighty sound. The voice
dripped honey; it was mild and sweet. He spoke three words to me, and I
understood and knew and was delighted in my soul as never before. Then
after a while he spoke another three words to me, and when I heard them
my heart was filled with divine joy. Thereafter he spoke to me for the third
time, uttering another three fear-inspiring words, so that the honourable
hosts of the angels suddenly called out with a terrifying shout. Pondering
this I realized that it was because of my presence that they shouted a spirit¬
ual and extraordinary song."

The return to the world

"As soon as I had heard these secret and divine words' I descended in the
same way I had ascended. I was completely myself again and stood on the
spot from which I had been carried away earlier. Considering what had
happened to me, where I was and where I had been, I wondered greatly
how I had come to the broad place of this divine garden. I looked around,
reflected and said to myself, Ί wonder whether there is anyone else here, or
am I alone?' While I pondered this I looked up, and behold, there was a

plain in the middle.2 There were no trees in the plain, although it was very
beautiful, with green grass and flowers of lilies and roses in boundless
quantity. It had wells gushing with milk and honey, emitting wonderful fra¬
grance and sweetness. Contemplating the delights of the place and the

y=KPCe (e=DE)

μέλι: add. ιν'ούτως εϊπω έκχυνόμεναι (-α D) εις ύψος ώς μίαν πήχυν Ce II μεγίστη
έξήρχετο inv. y(sententiam om. Ρ)



60 The Life ofAndrew the Fool

αναπαύσεως, ήπόρουν, έξιστάμενος τά τοΰ θεού θαυμάσια, άπο δόξης εις

δόξαν μεριζόμενος. Θεωρώ ούν άνδρα τινά άστράπτοντα ένδεδυμένον
χιτώνα ώσπερ νεφέλην φωτεινήν κρατούντα σταυρόν, και πλησίον μου

γενόμενος λέγει μοι- "Η σταύρωσις τού κυρίου ημών Ιησού Χριστού μεθ'
705 ύμών πλην μακάριοι οί σαλοί ότι πολλοί είσιν έν φρονήσει- και γαρ ό

θεός κατέταξε σε ένθάδε- άλλ' ύπαγε τέως εις τά τού κόσμου πειρατήρια
και εις τά κέντρα όπου οί τρίβολοι και έχιδνες και όφεις και οί δράκοντες.
Άλλά ξένον θέαμα και παράδοξον- ουδείς γαρ έν σώματι παρών
έπεδήμησεν, ει μη ό πλεΐον πάντων κοπιάσας έν τω εύαγγελίω και σύ

7ΐο αύτός ό τού κέρατος της άκρας ταπεινοφροσύνης δραξάμενος. Άλλ'
ευρον πόθεν σοι τό τοιούτον προσεγένετο- δι' άπειρον πτωχείαν, δια τό d

'αΐρε έντεύθεν, κύων,' διά την ταπείνωσιν, και ότι γυμνός, νέος, σαλός εις
τό στάδιον τού κοσμοκράτορος είσελθών αύτόν έκεΐνον μονομαχήσας
διέστρεψας άνωθεν κάτω και τον θρόνον αύτού είς την γήν κατέρραξας.

7ΐ5 Είδες τά ώδε φρικτά; Κατενόησας την άληθινήν άνταπόδοσιν τών
δικαίων; "Εγνως τού Χριστού τον παράδεισον; Οιδα γάρ οΐδα ότι είδες και t>ίί\

έφριξας. Πώς σοι ό μάταιος κόσμος προς τά ώδε λελόγισται; Τί λέγεις;
θεωρείς δόξαν- οίδας ποίας χαράς οί άμαρτωλοί έαυτούς στερήσαι
βούλονται- τίς αύτοΐς την δόξαν και τά άγαθά ύπέδειξεν;' Ταΰτά μοι

720 ομιλών έγεγήθει όρών με και ηύφραίνετο. "Εφη ούν μοι πάλιν- "Η κυρία
και ύπέρλαμπρος και βασίλισσα τών έπουρανίων δυνάμεων και Θεοτόκος
ού πάρεστιν ένθαύθα- έν γάρ τω ματαίφ κόσμω έκείνω περίεστιν είς
άντίληψιν και βοήθειαν τών έπικαλουμένων τον μονογενή υίον και λόγον
τού θεού και τό ταύτης πανάγιον όνομα. "Ηρμοζεν ούν τού ύποδεΐξαί σοι

725 το οίκητήριον αύτής τό ύπέρλαμπρον και άνέκφραστον, άλλ' ούκ άγει,
φίλε, καιρός- μεταναστεύσαι γάρ οφείλεις όθεν και έλήλυθας- ό γάρ β

δεσπότης ούτως έκέλευσεν.' Ταύτά μοι ομιλούντος ώσπερ είς ύπνον ήδη
έτράπην και καθάπερ νύκτα όλόκληρον ύπνώσας άπό έσπέρας έως πρωί
ένταύθα εύρέθην ώς όράς. Νύν ούν, άδελφέ και φίλε μου ήγαπημένε έν

730 κυρίω, εύφράνθητι, και άγωνισώμεθα σπουδάζοντες σωθήναι."
Ταύτα τού μακαρίου 'Ανδρέου πρός με διηγουμένου είς έκστασιν

φρενών ήγαγε την ψυχήν μου. Ώς δε ταΰτά μοι έλεγεν ην ίδεΐν θαύμα
φοβερόν και παράδοξον- καθάπερ γάρ άνθη κρίνων και ρόδων

704-5 μεθ'ϋμών (ημών PC): μετά σοΰ ε II 707 έχνδνες: αν έ. Ρ αί έχεις (sic) Ε έχιδναι
KC II όφεις: οί ό. γ II 708 έν ... παρών: παρών (add. έν σαρκί έτι sec. m. in Κ) ενταύθα γ
II 710 ό τοΰ κέρατος: κέρας Ρ II δραξάμενος CD: δεξάμενος βΚΡΕ II 719 την ... και:
ταύτα ε II δόξαν: add. ταύτην KPC II 720 έγεγήθει γ: έγενήθη β II πάλιν: add. τούτο Κ
add. ταύτα C add. τάδε ε II ante ή κυρία add. τούτων PC add. τί ότι ε II 727 ήδη: ήδύν
ε om. Ρ II 729 ένταύθα: ένθάδε γ II 731 διηγουμένου: -ησαμένου γ
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green grass of rest, I was puzzled and amazed at God's wonders, for while I
gazed at one splendour I was already distracted by another. I caught sight
of a dazzling man dressed in a garment that was like a shining cloud, hold¬
ing a cross. He approached me and said, 'May the Crucifixion of our Lord
Jesus Christ be with you! Blessed are the holy fools for they excel in wis¬
dom! God has appointed you to stay here. Yet, return for a while to the
temptations and goads of the world, where the caltrops are and the vipers,
the snakes and the serpents. What a strange and incredible wonder! No one
has been present here in his body except him who worked harder than all
others for the Gospel3 and you who have seized the horn4 of utter humility.
But I have found out the reason why this happened to you. It was because
of your boundless poverty, because of the word 'Go away from here, you
cur!',5 because of your humiliation and because you entered the stadium of
the ruler of the world naked, young, foolish, and fought with himself in
single combat, throwing him on the ground and overturning his throne.6
Have you seen the awe-inspiring things here? Have you discovered the true
reward of the righteous? Have you obtained an idea of Christ's paradise? I
know, yes, I know that you have seen and trembled. How do you value the
vain world in comparison with this? Tell me: you have seen the glory, you
know the great joy of which the sinners are willing to deprive themselves:
who has shown them the glory and the good things?' When he saw my re¬
action to his words he was glad and rejoiced. Then he added, 'Our distin¬
guished Lady, the Queen of the heavenly powers and Mother of God, is not
present here, for she is in that vain world to support and help those who in¬
voke God's Only Son and Word and her own all-holy name. It would have
been appropriate to show you her abode, which is splendid beyond descrip¬
tion, but there is no time left, my friend, for by the order of the Lord you
must return whence you came.' As he spoke these words to me I fell asleep,
as it were, and it was as if I slept a whole night from evening until morning.
Then I woke up here, as you see.7 Therefore, my brother and dear friend in
the Lord, rejoice and let us fight, doing our utmost to be saved!"

Blessed Andrew's story sent my soul into a trance. While he was speak¬
ing one could see an awe-inspiring and incredible wonder, for we were sur¬
rounded, as it were, by sweet-smelling flowers of lilies and roses, holy
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εύωδιάζοντα κύκλφ ημών ήσαν ώς γε νομίζω, ότι παρήσαν άγιοι άγγελοι
735 επί τή θεϊκή όμιλίςχ τού δικαίου. Πολλά ούν καθικέτευσα αύτόν

άπαγγεΐλαί μοι εν ρήμα έκ των λαληθέντων αύτω παρά κυρίου, και ούκ c
έπεισα αυτόν μελήσει δε τω κυρίω και τή μακαρίρι αυτού ψυχή.

Ούτως ούν έν τοις άγαθοΐς τού κυρίου δι' όλης τής νυκτός πνευματικώς
εύφρανθέντες, πρωίας γενομένης εξήλθε και έν τοις έμβόλοις παροδεύων

740 τα συνήθη έπραττεν αγωνιζόμενος. "Εκτοτε ούν άϋ7ΐνος διετέλει πάσας τάς
νύκτας, την άκατάπαυστον δοξολογίαν προσάγων τω θεώ. Δι' όλης δε τής
ήμέρας ήν έν μέσω τού θορύβου άσχολούμενος, μάλλον δε μέσον τού d

πυρός δοκιμαζόμενος. Έποίει δε αύτόν ώσπερ μεθύοντα, ώθών και

άντωθούμενος και έμπόδιον τοις παρερχομένοις γινόμενος, παρά τινών
745 τυπτόμενος, παρ' ετέρων δε λακτιζόμενος, και παρ' άλλων ΐταμώς

ραβδιζόμενος. Και οι μεν ράβδω την κάραν αύτού συνέτριβον, άλλοι έκ
τριχών σύροντες κατά τού αύχένος έτυπτον, έτεροι δε προς τήν γήν αύτόν
ρίψαντες, σχοινίω τους πόδας αύτού δεσμούντες, κατά μέσης τής άγοράς 679α

έσυρον, μήτε τον θεόν φοβούμενοι μήτε ώς χριστιανοί προς τον ομόφυλον
75ο συμπάθειαν έχοντες. Ό δε όσιος ταύτα ύπέμενε διά τήν άποκειμένην τοις

δικαίοις ελπίδα.

ιβ'. Ό δε πονηρός δαίμων τω φθόνω πριόμενος, μη Ισχύων τί δράσαι,
μεταβαλών έαυτόν εις γραίδα πεπαλαιωμένην έκαθέζετο έν τή όδώ
θρηνούσα και λέγουσα- "Οϊμοι τή πτωχή και γεγηρακυίψ, πόσα δεινά μοι

755 και χαλεπά ό παρατετραμμένος είργάσατο- ποίος δαίμων πονηρός κατ'

734 ήσαν om. γ II 735 τοΰ δικαίου om. Ce, pro quibus verbis add. άοράτως θυμιώντων (Ε
etiam alias vv. 11. exhibet) II καθικέτευσα: -ευον Ce II αύτόν y: τούτον β II 736 έν: ένα
KPCD καν έν Ε II έκ: άπό Ρ II των λαληθέντων: τα -έντα KCD II 740 άγωνιζόμενος:
add. και καταπαίζων και κατασοφιζόμενος τους όχλους C add. μάλλον δε των πονηρών
πνευμάτων καταπαίζων και κατασοφιζόμενος αύτών ε, post quod etiam add. μηδείς δέ, ώ
φίλοι και αγαπητοί, διαβάλαι ταύτα τολμήσει τά άπόρρητα, άπερ βουλήσει θεού εις τον
μακάριον έτελέσθησαν. πάντα γαρ δύναται θεός, και ούδέν αύτω άνίσχυρον πέφυκε. πεϊραν
ούν λαβόντος αύτού άπό της εις τον παράδεισον άρπαγης, τό ποταπά άγαθά άναμένει τον
άνθρωπον τον διά τό όνομα κυρίου άγωνιζόμενον και τάς έντολάς αύτού τηρεΐν
σπουδάζοντα, ήν ίδεΐν τον τού θεού θεράποντα ταύτα διαλογιζόμενον, κατά των πνευμάτων
τής πονηρίας παραταττόμενον Ε II 743 δοκιμαζόμενος: add. και μη χωνευόμενος Ce II
αύτόν: έαυτόν Ke, fort, recte, cf. infra, lin. 1282 II 744 γινόμενος: γεν- PKe II τινών: add.
μεν e II 746 άλλοι: ά. δέ D οί δέ PCE II 747 τριχών By: τριχός ML II 748 ρίψαντες:
ρίπτοντες KPC al. e II 749 τον: τό KPe (προς ... όμόφυλον om. C) II 752 num. 12 C: 11
Κ 9 D num. carent rell. II add. tit. περί τής μεταβλήσεως τού διαβόλου Cε περί τής εις
γράίδα μεταβλήσεως (-βολής L) τού διαβόλου (σατανά ΒΜ) β περί μεταβλήσεως (sine τής)
τοΰ διαβόλου και της πονηράς έπινοίας αύτού Κ περί τοΰ όλοφυρομένου δαίμονος και ώς
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angels, I think, being present at the righteous man's divine account. I im¬
plored him to tell me one word of what the Lord had said to him, but I
could not persuade him.8 It will remain a matter between the Lord and the
holy man's blessed soul.

Andrew praising God by night,
exposing himself to ridicule by day

During the whole night we thus rejoiced spiritually at the good things of the
Lord. When morning came Andrew went out and roamed the porticoes,
struggling in his usual manner. From that moment he spent every night
without sleep, offering his incessant doxology to God. The whole day he
was busy in the heart of the turmoil, or rather, was tested in the middle of
the fire.1 He pretended to be drunk, pushing and being pushed in return, ob¬
structing the passers-by, some of whom beat him while others kicked him
and still others flogged him recklessly. There were people who broke their
sticks on his head,2 others who pulled him by the hair and slapped him on
his neck, still others who threw him to the ground, bound his legs with a
rope and dragged him across the market-place, neither fearing God nor, as
Christians, having compassion on their fellow creature. The holy man en¬
dured this, however, because of the hope laid up for the righteous.3

Andrew attacked by the devil in the guise of an old woman

12. The evil demon was torn by envy. As there was nothing he could do, he
transformed himself into an old woman, sat down in the street, wept and
said, "Woe is me, poor aged woman! How many dreadful and bad things
the fool has done to me! Which evil demon has stirred him up against me?

γραΐδα φαινομένου Ρ II δαίμων: διάβολος γ II 754 τη ... γεγηρακυίςι: τήν ... -υΐαν KPC
την (τη Ε) γεγηρακυΐαν (-υίςκ Ε), οϊμοι την πτωχήν (τη -ή Ε) και πεπαλαιωμένην (-η Ε) ε II
πόσα: όσα PCε II 755 καί ... εϊργάσατο: ό παρατετραμμένος είργάσατο, όσα χαλεπά μοι ό
πάρετος ένεδείξατο Ce
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έμού αυτόν παρώτρυνε; Δεινά γάρ μοι πολλά πεποίηκε, και άνεσις τή ζωή β

μου ούκ έστιν. Τί άρα εΐσπράξομαι ή πτωχή και ξένη, ή χήρα, ή
παραπονεμένη, έφ' οίς ό παρατετραμμένος με ήχμαλώτευσε;" Τινές δέ,
βλέποντες αυτήν τάς πολιάς αυτής κατατίλλουσαν μετά δακρύων και

760 μεγίστων οιμωγών, έπυνθάνοντο, συμπάθειαν δεικνύντες εν αυτή, δι' ην
αΐτίαν καθεζομένη όλοφύρεται. Ή δέ προς αυτούς άπεκρίνατο-
"Έλεήσατέ με, άνδρες οίκήτορες τής πόλεως ταύτης, έγώ ξένη ειμί των
έντεύθεν δίκης δέ μοι προσούσης άπάρασα των οικείων ένταύθα
παρεγενόμην. Και δή ώς έθος μοι ήν εν τω θεάτρω παραγενομένη

765 ήπλίκευσα- έσπέρας δέ βαθείας ούσης δαιμόνων τις και παρατετραμμένος
διαβαίνων μέρος τι άπο των διαφερόντων μοι συλήσας φυγάς ωχετο. c

Πάλιν ούν τή έξής νυκτί παραγενόμενος, έτερον μέρος άφελών ομοίως
άπέδρα. Τρισσεύσας δέ και κατασχεθείς ύπ' έμού, έάσας την των

κλεμμάτων έπάχθειαν, σύρων με ένθεν κάκεΐθεν τάς πολιάς μου
770 κατέτιλλε, και τά έγκατά μου λακτίσας διεσκόρπισε, και τους

πεπαλαιωμένους μου οδόντας τω γρόνθω έκριζώσας κατέκλασε. Τί ούν
ποιήσω, πολΐται, εϊπατέ μοι, όπως τά έμά αποσπάσω απ' αύτού;" Ταύτα
τού δαίμονος βοώντος οί μέν περί δαιμονώντος άκούοντες και

παρατετραμμένου ταχέως τών εκεί ύπεχώρουν, οί δέ έλεγον "Δός ήμΐν d

775 μισθόν και δεύρο μεθ' ήμών και ύποδείξομέν σοι αύτόν." Πάντων δέ
επερωτώντων αύτήν και αύτής άπολογουμένης ό μακάριος 'Ανδρέας έκεΐ
πλησίον ήν, τον κατά θεον σκοπόν αύτού διανύων. "Εγνω ούν τού πονηρού
δαίμονος τον τρόπον, και άποστάς δρομαίως τού τόπου ου ήν παραγίνεται
έκεΐσε. Εύρε δέ τον διάβολον καθεζόμενον εν σχήματι γραίδος- οί γάρ

780 έπερωτώντες αύτήν ήσαν άνακεχωρηκότες. Ό δέ δίκαιος ώς εν παρόδφ
βλοσυρώ τω όμματι άπιδών εις αύτήν έφη· "Θρήνησον και οϊμωξον, γραΰς
κεκυφυΐα, λύσσα, έβδελυγμένη, έσκοτισμένη, τό πλήθος τών άπ' αιώνος 68ια

πλημμελημάτων σου! Χρήσαι ταΐς μαγγανείαις σου, άπηλλοτριωμένη τού
θεού και τών άγίων!" Ταύτα αύτού είπόντος, βλέψας προς την γήν

785 δράσσεται πηλού, και ποιήσας αύτον ώς λίθον προσέρριψε τή άναιδεΐ
αύτής όψει, έμφυσήσας τε αύτήν σταυροειδώς, παραυτίκα άποβαλούσα
του ανθρωπίνου σχήματος την θέαν, όφις παμμεγέθης γεναμένη εν τινι

οίκήματι εισήλθε γυναικός. Βλέψασα δέ ή γυνή το θηρίον τρόμο)
συσχεθεΐσα έξω τού οικήματος έφυγε. Φωνήσασα δέ τους γείτονας τού

757 και: ή γ II 758 παραπονεμένη: -πονημένη KPCD -πεπονημένη Ε II 762 της ...

ταύτης: τήσδε τής πόλεως γ II 763 ένταΰθα γ: εντεύθεν β II 765 ούσης Ce: om. βΚΡ II
766 διαφερόντων μοι: έμοί (om. Ε) δ. γ II 768 κατασχεθείς γ: καταχθείς β II 770
διεσκόρπισε: έβέβλακεν ε II ante και τους add. έν οίς γ II 778 δρομαίως άποστάς
(άναστάς Ρ) inv. KPC al. ε II 781 γραΰς: γραΰ Ce II 782 τό πλήθος: άπο πλήθους Ce
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For he has done many terrible things to me, and there is no peace in my life.
I poor, foreign, miserable widow, what shall I do, since the fool has taken
me prisoner?" Some people, seeing her tearing her grey hair while shed¬
ding tears and lamenting loudly, had compassion on her and asked her why
she sat there wailing. She answered them, "Inhabitants of this city, have
pity on me! I am a stranger here, but because of a lawsuit I had to leave
home and come here. As is my habit I went to the theatre1 to take up my
abode there. Late in the evening a demoniac and fool passed by and robbed
me of part of my belongings and then ran away. The next night he came

again, took away another part, and ran away in the same manner. When he
came back for the third time I managed to catch hold of him, but he, putting
down his burden of loot, dragged me hither and thither, tearing my grey
hair, kicking my bowels to pieces and knocking out my decayed teeth with
his fist. Tell me, citizens, what shall I do to wrest my things from his
hands?" As the demon cried out these words, some left quickly when they
heard about a demoniac and fool, while others said, "Give us a reward and
come with us, we shall point him out to you!" Now, while she was answer¬

ing questions from all sides, blessed Andrew happened to be in the neigh¬
bourhood, working on the achievement of his divine purpose. Recognizing
the demon by his character he quickly left the place in which he was and
hastened to the spot. There he found the devil sitting in the guise of an old
woman, those who had been interrogating her having withdrawn. The
righteous man, passing by, as it were, gave her a grim look and said, "You
stooping, frenzied, disgusting, benighted old woman, bewail and lament
the multitude of your wrongdoings from of old! Try to use your wiles, you

stranger to God and the saints!" With these words he stooped2 to the
ground, picked up some mud and, shaping it like a stone, threw it into her
shameless face. At the same time he breathed on her crosswise, and at once

she lost her human appearance and became a huge serpent, which disap¬
peared into the dwelling of a woman. When the woman noticed the reptile
she fled fear-stricken out of her dwelling. She shouted to her neighbours to

om. KP II 783 ταΐς μαγγανείαις KPCD: τάς -ας βΕ II σου: add. ψυχαπατήτρια (sic Ε:
ψυχρά άπατήτρια C ψυχοανασπάστρια D) καν τανς φαρμακείαις σου Cf II 786 αύτήν: εις
αύτήν C εις τό πρόσωπον αυτής (αύ. om. Ε) ε II 787 γεναμένη: γενο- PCE II 789
φωνήσασα δε γ: add. ή γυνή προς β
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790 άνελεΐν τον όφιν, ικανοί είσεπήδησαν άνιχνεύοντες το οίκημα και ούδέν

εύρεΐν ήδυνήθησαν ό γαρ παμπόνηρος δαίμων από του σχήματος του

όφεως άλλοιωθείς είς την ιδίαν φύσιν φυγάς ωχετο.

Ό δε μακάριος 'Ανδρέας την πορείαν έπί τά συνήθη έποιεΐτο. Έν δε τω β

ύποστρέφειν αυτόν, μετρίοις παιγνίοις χρώμενον, συναντά τω καλλίστω
795 νεανίςχ Έπιφανίω, περί ου άνωτέρω ή διήγησις γέγονε. Έν δε ό παις

τεταραγμένος έξ έπηρείας τού διαβόλου. Ήσπάσατο ούν αύτόν ό όσιος,
και χειροκρατούντες έβάδιζον, ζητοΰντες τόπον ήσυχον τού καθεσθήναι.
Όδευόντων δε αυτών έφη ό δίκαιος τω Έπιφανίω· "'Ιδού τό διεφθαρμένον
δαιμόνιον όταν θέλει, ποιεί έαυτόν γραίδα, και όταν θέλει, Άγαρηνόν

8οο ένδεδυμένον μέλαν ίμάτιον συναντά δε και τω φιλτάτω μου τέκνω
έπιπλήττων και επαπειλούμενος." Ταύτα άκουσας ό Έπιφάνιος έξέστη· c

προ μικρού γάρ ήν ό πονηρός διάβολος ό αεί πολέμων τό γένος των

ανθρώπων συναντήσας αύτώ έν σχήματι Ίσμαηλίτου εμπόρου και

έπαπειλησάμενος αύτώ, όρών την ένάρετον αύτού πολιτείαν, ώς
805 άνθισταμένω αύτώ έν ταΐς της σαρκός ήδοναΐς, άγωνιζόμενος και

νηστεύων και άπό πάντων τών έναντίων έγκρατευόμενος· ύπήρχε γάρ
όκτωκαίδεκα έτών, θεαρέστως και θεοπρεπώς αναστρεφόμενος. Έν δε ό
παις ώραΐος τω εϊδει σφόδρα, γλυκύς τη αιδώ, εύφυής, προσηνής,
πραότατος, μελίρρυτος τη όμιλίςε όμιλούντι γάρ αύτώ και διδάσκοντι

8ΐο τους θείους λόγους έξίσταντο πάντες οί έν σοφίςχ διάγοντες έπί τη συνέσει
και ταϊς άποκρίσεσιν αύτού, καί τίνες πολλάκις συνήρον λόγους σοφίας D

μετ' αύτού περί τε θεολογίας καί δογμάτων καί περί μελέτης θανάτου καί
άκρας ταπεινώσεως. Ό δε προς τάς έρωτήσεις ταπεινοφρόνως άπεκρίνετο, 684α

διαλύων έκαστα. Έρώ δε περί αύτού ένα λόγον, καί είθ' ούτως τήν
sis άπειλήν ήν ό σατανάς ήπείλησεν αύτώ έπιγράψομαι.

793 ante έν add. tit. περί Έπκρανίου και τών φιλοσόφων Ε, cf. infra, lin. 816 II 794
χρώμενον: -ος ΚΡε II 797 και χειροκρατοΰντες: χ. δε CD χεΐραν τε προς χεΐραν
κρατούντες Ε II 805 άνθισταμένω ΒΜ: -μένην L -άμενον KCD -μένου Ρ -άμενος Ε
II αύτφ: -οϋ Ρ II 807 έτών όκτωκαίδεκα inv. KPC al. ε II θεοπρεπώς και θεαρέστως inv.
γ II 812 θεολογίας και: add. άναγωγικών ρημάτων και παροιμιακών ζητημάτων περί τε Ce
II δογμάτων: add. και περί (π. om. C) άκαταλήπτων πραγμάτων (ρημάτων C) KPC add.
καί π. άκαταλήπτου ε II 813 έρωτήσεις: άποκρίσεις KC έπερωτήσεις D II άπεκρίνετο:
-ατο γ II 815 αύτώ: -όν KPC om. D II έπιγράψομαι: άπο- ε
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kill the serpent, and many rushed in and searched the dwelling but could
not find anything, for the thoroughly evil demon, shedding the shape of a

serpent, had resumed his own nature and fled.

The handsome youth Epiphanios

Blessed Andrew returned to his usual haunts. On his way back, during
which he practised moderate pranks, he met the most handsome youth Epi¬
phanios, of whom mention was made above. The boy was troubled because
of an assault of the devil. The holy man greeted him with a kiss, and walk¬
ing hand in hand they looked for a peaceful place where they could sit
down. As they walked the righteous man said to Epiphanios, "Look at the
depraved demon: according to his mood he turns himself into an old
woman or an Arab dressed in a black garment, and he also meets my dear
son, rebuking and threatening him." Epiphanios was amazed at these
words, for the wicked devil, who is always attacking the human race, had
just met him in the garb of an Arab merchant and threatened him because
he saw him leading a virtuous life and resisting him with regard to the
pleasures of the flesh, struggling and fasting and abstaining from all that
belongs to the realm of evil. He was eighteen years old1 and conducted
himself in a manner pleasing to God and worthy of a servant of his. He was
a very handsome boy, pleasant in his modesty, clever, gentle, very meek,
honey-sweet in his conversation. Thus when he spoke explaining the divine
Scriptures, all who concerned themselves with wisdom were amazed at his
understanding and his answers.2 It often happened that people opened
learned discussions with him about theology and the dogmas as well as
about meditation on death and the practice of utter humility, but he solved
all difficulties, answering their questions humbly.3 I shall give you one ex¬
ample, and then describe the threat to which Satan subjected him.
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ιγ'. Migc τοίνυν των ήμερων έν τη τραπέζη των γονέων αύτοΰ καθεζόμενος,
και μετ' αυτού τίνες φιλόσοφοι κεκλημένοι, φίλοι υπάρχοντες των γονέων
αύτού, οϊ και θέλοντες συνάραι λόγον μετ' αυτού έδεδοίκεισαν, καθότι
τους προπετεΐς έβδελύσσετο- έγίνωσκον γαρ αύτόν περιφανή είναι έν

820 σοφίςχ, και ταΐς συζητήσεσι και ταΐς άποκρίσεσι. Λέγει ούν εις έξ αύτών β

προς τους άλλους· "Πηλίκως και όμοφυεΐς ό γεννήτωρ πατήρ και ό
γεννητός υιός κατ' άμφω όμοουσιότητι πεφύκασιν έν τε κελεύσμασι και
νεύμασι;" "Εφη ό έτερος· ""Ον τρόπον τό νοερόν τής διανοίας έκατέρςχ
κοινωνία συνδιακελευόμενον τής των μελών διοικήσεως ένεκεν."

825 "Δυνατόν τό άπήχημα και τω έρωτήματι, άτε δή και ό λόγος τρανός·
μέσον δε αύτών πώς τό πνεύμα;" "Καθώς ή γνώσις τοΰ νοός και τής
διανοίας ή όρασις συστοιχεϊν ί'σασιν εις αίωνίαν έπίπνοιαν." Ό δε
έπαινέσας αύτόν άντέφησε- "Σαφής ή έπίλυσις τών ζητημάτων όμως,
κύριε Έπιφάνιε, λέξον και αύτός ήμΐν πηλίκα σοι τά τηδε έφάνησαν

83ο φθέγματα- ναί, παρακαλούμέν σε, φθέγξοιτο ή γλώσσα σου." Έπιφάνιος
έφη· ""Ενεκεν εμού ή ρήσις πειρατηρίφ έοικυΐα- πεΐραν γαρ κυναρίου β

εύτελεστάτου λαβείν ύπειλήφατε- πλήν φαίην αν και ό οίκέτης ύμών έν
σεμνολόγημα." Οί δε είπον "Τούτο και ήμΐν έράσμιόν έστι, φίλτατε,
φράσιν τινά νεμηθήναι ήμΐν άπό τής σοφίας σου." Έπιφάνιος έφη· "Ό

835 πατήρ και ό υιός έν φωτΐ και νεύσει και θελήμασι και τη ούσίς* ώς
έκάτεροι οΐ οφθαλμοί έν ταΐς νεύσεσι και τοις φωτίσμασιν." Εις δε έξ
αύτών έφη· "Πώς μεταξύ αύτών τό πνεύμα;" Έπκράνιος έφη· "Καθάπερ έν
τό κατανοητέον έπ' άμφοτέροις δι' οράσεως." Ό δε έτερος είπεν
"'Αθανασίου τοΰ έν άγίοις ήνίξατο ήμΐν τό ρήμα." Έπιφάνιος έφη- "Ει d

840 άρεστόν ύμΐν έστιν, ώς έπί παραδείγματος ύμάς διδάξω· ώσπερ γαρ χείλη
και γλώσσα έν τω όμιλεΐν άλληλόληπτα και σύνδεσμα περί την φθογγήν,
ούτω και ό πατήρ και ό υιός και τό πνεύμα τό άγιον νούς γαρ ό πατήρ,
λόγος ό υιός, τό δε πνεύμα ή έν έκατέροις περιθέουσα εύπνοιά τε και

διαύγεια, τό έπ' άκρον τοΰ πληρώματος και λεπτότατον. Εϊπωμεν δε και
845 έτέρως· ήλιος ό πατήρ, άκτίς ήλίου ό υιός, αίγλη πυρσαυγής τό

παράκλητον πνεύμα. Βλέψατε τρισυπόστατον μίαν ούσίαν έπί τω

816 num. 13 Κ: 10 D num. carent rell. II add. tit. περί της διαλεξεως Έπιφανίου και (μετά
L) τών φιλοσόφων β π. της μετά τών φιλοσόφων διαλογής Έπιφανίου Ρ π. (add. τοΰ D)
Έπιφανίου και τών φιλοσόφων (add. και της άγίας τριάδος C) KCe (ante έν δε τω
ύποστρέφειν supra, lin. 793—4 tr. Ε) II 818 οί ... θέλοντες: οϊτινες (add. και Ρ) ήθελον ΚΡ
έγλίχοντο δε Ce II 820 και ταΐς άποκρίσεσι om. γ II 821 πηλίκως scripsi: -ος codd. II
όμοφυεΐς C: -εις Ρ -ης βΚε II 824 συνδιακελευόμενον: -μενα γ II ένεκεν: ένεκα γ II



Text and Translation 69

Epiphanios and the philosophers

13. One day as he was sitting at his parents' table together with some so-
called philosophers, who were friends of his family, the philosophers
wanted to start a disputation with him.1 They hesitated, however, for he
loathed impudent people.2 They knew that he was notorious for his ability
both to argue and to answer. At last one of them said to the others, "To
what extent are the begetting Father and the begotten Son of the same na¬
ture, being consubstantial in both their orders and their commands?"3 One
of them answered, "In the same way as the intellectual part of the mind co¬
operates with the other part when it gives orders for the co-ordination of the
limbs." "A mighty echo of a mighty question, for the answer was clear!
However, what is the position of the Spirit between them?"4 "It is as when
the knowledge of the intellect and the mind's vision know how to collabo¬
rate in an eternal inspiration."5 The other agreed and said, "Your solution to
my questions is evident. Yet, Sir Epiphanios, do you too give us your opin¬
ion of these statements.6 Yes, please, let your tongue speak!"7 Epiphanios
answered, "To me this question appears like a trial, for you think you can
put a poor dog to the test. Yet, even your servant may be able to produce an
ornate phrase." They said, "This would please us also, dear friend, that you
supply us with a phrase from the store of your wisdom." Epiphanios
answered, "The Father and the Son are with regard to light and disposition
and will and essence as our two eyes are with regard to their movements
and illuminations." One of the philosophers said, "What is the position of
the Spirit between them?" Epiphanios answered, "As when that which is
apprehended by sight is one single object, although perceived with two
eyes." Another said, "This was an allusion to the saying of St Athanasios."8
Epiphanios said, "If you like, I can tell you by means of an example: as
your lips and your tongue touch each other9 when you speak and join
around your voice, so are the Father and the Son and Holy Spirit, for the
Father is intellect, the Son word, and the Spirit the breath10 and translucen-
cy which pervade both, the highest and finest part of perfection. Let us put
it also in another way: the Father is the sun, the Son a ray of the sun, the
Paraclete Spirit fiery bright sunlight.11 Look at the thrice hypostatized, yet

825 δυνατόν ... τώ έρωτήματι (τό έρώτημα KPC): έφη ό φιλόσοφος· γέροντος έρώτημα τό
άπήχημα ε II τρανός PCD: -ώς βΚΕ II 826 πνεύμα: add. έφη αύτώ C add. έφη αύτω- ναί
D add. είπεν ό έπερωτώμενος Ε II 829 ήμΐν και αυτός inv. KPCD II 830 ναί γ: και β II
835 θελήμασι MLPCf: θελήματι Β θελήσει Κ II ώς: ώσπερ γ II 843 εύπνοιά scripsi:
έννοιά codd.
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στοιχείω καί θαυμάσατε- άκτίς ήλιου κύριος, είκών πατρός ήλιος, θέρμη 685α
της άκτΐνος τό πανάγιον πνεύμα- καί ό μεν ήλιος οΰδέπω κατέλιπε τον
ούρανόν καί τήν γήν, ώς υίόν δε τάς ακτίνας τοις έπί γής άπέστειλε

850 θερμαίνειν, εύεργετεΐν καί θάλπειν τό των ανθρώπων γένος. "Αγε δή μοι έν
τω μέσω αυτόν τον άρτον δν καθ' ήμέραν έσθίομεν άπό γαρ σίτου καί
ύδατος καί πυρός τήν ταύτότητα κέκτηται, εις καί αύτός εκ τριών
ύποστάσεων γνωριζόμενος- τοιούτω τρόπω ύποληπτέον περί τής
τρισυπόστατου ένιαίας θεότητος." Άκούσαντες δε ταύτα οί φιλόσοφοι β

855 καί άντοφθαλμήσαι τοΰ μείρακος μή ισχύοντες, καταπλαγέντες εις τήν
αύτού σοφίαν καί σύνεσιν, ούκέτι συζήτησιν έποιήσαντο, τήν παρ1 αύτού
δεδιότες άντεπερώτησιν.

ιδ'. Ώς δε εϊρηται έμπροσθεν, ότι χείρα προς χείρα κρατών τον μακάριον c

Άνδρέαν ό Έπιφάνιος, ζητούντες εύκαιρον τόπον τού καθεσθήναι, οί
860 συναντώντες τον Έπιφάνιον δικαζόμενοι έλεγον αύτω- "Ούκ έλεεΐς τήν

σεαυτού νεότητα, ώ νεανία, καί παραιτείσαι τού συμπαρεδρεύειν καί
συνοδοιπορεΐν τω παρατετραμμένω καί σαλω τούτω, μήποτε ό πονηρός
ζηλώση σου τοΰ κάλλους τήν ώραιότητα καί ερωτά σου θέμενος
παρακρούση σε; Ίκαναί γάρ είσιν αί προφάσεις τού δεινού πολεμήτορος."

865 Ό δε θεοφιλής νεανίας αύτοΐς άπεκρίνατο- "'Αδελφοί καί πατέρες, προ
τού γενέσθαι τον όλεθρον τούτον έπ' αύτόν προσφιλής μοι λίαν ύπήρχε,
καί ή άγάπη ήν προς αλλήλους εϊχομεν άσύγκριτος ήν- νύν ούν ύπέρ όσον
έπαθεν εύχρηστόν έστι μή προσέχειν καί έλεείν τούτον; Γέγραπται γάρ έπί d
συνδέσμω φιλίας- μείζονα ταύτης άγάπην τίς έχει ίνα θή τήν ψυχήν αύτού

870 ύπέρ των φίλων αύτού;" Ταύτα άπεκρίνατο τοις τα τοιαύτα λέγουσι-
παραγγελίαν γάρ είχεν άπό τού δικαίου άνδρός ένώμοτον έκτος τοις
νεανίσκοις τοις άγαπώσιν αύτόν μή άποκαλύψαι τον βίον καί τήν
πολιτείαν αύτού.

Εύρόντες δε τόπον έκαθέσθησαν, καί διηγήσατο ό Έπιφάνιος τό πώς 688α
875 αύτω συνήντησεν έν τη όδω ό σατανάς, γέρων πεπολιωμένος, Άγαρηνού

851 αύτόν KCe: -ών βΡ II 855 καταπλαγέντες γ: om. β II 857 άντεπερώτησιν: add.
άναστάντες ούν της τραπέζης προς τα οίκεΐα ωχοντο C add. καθάπερ τινά (τινά: καί τινα
Ε) σοφιστήν ένώπιον δήμου κατήσχυνε, φήσας προς αύτόν (add. ότι Ε)· θρύλεον (-αιον D)
πετρώδες (πτερώδες D) ήργηται διάθεσιν (= δια θέσιν?) ή ούκ ήργηται (-εται D); τούδε γάρ ό
πολυμαθής εκείνος εύήκοος γενόμενος γέλοιον ένώπιον (έ. om. D) πάντων άπεδείκνυτο- των
γάρ 'Αρείου λυκοκέρδων (λυκοκέρδων Ε: λυκοκέρκω [sic] μύστων D) έχρημάτιζεν.
άναστάντες (-στάς Ε) ούν τής τραπέζης προς (εις Ε) τά οικεία έχώρουν (άνεχώρησαν Ε) ε
II 858 num. 14 γ: 11 D num. carent rell. II add. tit. περί συναντήσεως τού διαβόλου C π.
(add. της D) Έπιφανίου και τής συναντήσεως τοΰ διαβόλου KD διάλεξις καί νουθεσία τοΰ
μακαρίου 'Ανδρέου προς Έπιφάνιον Ρ II 859 ζητοΰντες γ: έζήτουν β II εύκαιρον My:
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single essence illustrated by the orb, and marvel: the ray of the sun is the
Lord, the sun is an image of the Father and the warmth of the ray is the All-
Holy Spirit.12 Yet the sun has never left heaven and earth, but sent its rays
like a son to the inhabitants of the earth to warm, benefit and heat the hu¬
man race. Let us also take into consideration the very bread which we eat
daily: it owes its identity to grain, water and fire,13 being recognized as one

single unity, though consisting of three hypostases. This is how one should
understand the thrice hypostatized, single Godhead." These words so im¬
pressed the philosophers that they were unable to look the lad in the face.
Astounded by his wisdom and insight they did not want to prolong the dis¬
putation, for they feared his counter-questions.

Epiphanios and the attack of the devil

14. As was said above1 Epiphanios took blessed Andrew by the hand and
together they looked for a convenient place to sit down. People who met
them rebuked Epiphanios and said, "Young man, you should have mercy
on your youth and refrain from strolling and sitting down with this crazy
and mad person! Otherwise the Evil One may become jealous of your blos¬
soming beauty and fall in love with you2 and drive you mad, for numerous
are the pretexts of the terrible Enemy." But the young man, dear to God,
answered them, "Brothers and Fathers, before this calamity came upon him
he was a most dear friend of mine, and the love we felt for each other was

unparalleled. Now as this has befallen him does it not befit me to care for
him and have pity on him? For it is written about the ties of friendship:
'Who has a greater love than this, that he lays down his life for his
friends?'"3 This was his answer to those who said such things, for the right¬
eous man had instructed him under oath not to reveal his life and conduct to

anybody except the young men who loved him.4
When they had found a place where they could sit down, Epiphanios

told Andrew that Satan had met him in the street near the Forum Bovis in

εύχερον BL II 860 αύτώ: αυτόν (ante έλεγον C) KC om. ε II 862 παρατετραμμένω:
δαιμονιαρίω γ II 863 ερωτά σου: έριτά σον γ II 864 σε: σοι Κ σου PD II 868
προσέχειν: προσέχειν με ε προσέρχεσθαι C II και ... τούτον: τούτον (τούτο Κ τούτω C)
καΐ έλεεΐν (έλεάν D) γ II 870 τοις: προς τους Ρ τους C al. Ε II τά om. Ε II λεγουσι:
λέγοντας γ (add. και όνειδίσωσιν αύτόν C) II 871 δικαίου άνδρός γ: άνδρός τοΰ δικαίου β
II ένώμοτον scripsi: έννομον /JC έν νόμω ε μεθ'όρκου και άσφαλείας Κ om. Ρ II 875
πεπολιωμένος: add. έοικώς Ε II Άγαρηνοΰ: add. έμπορου Ce
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σχήματι, έχων τους οφθαλμούς άπηγριωμένους, κατά τον τού Βοος τόπον,
περιβεβλημένος ίμάτιον μέλαν, και όστρακίνοις ύποδήμασι τη χροιά
ύπεδέδετο. "Μεταξύ οϋν των διοδευόντων," φησί, "συναντήσας μοι έφη-
'Ούχί σύ ει ό Έπιφάνιος ό υίός 'Ιωάννου, περί ου φασιν οί άνθρωποι

880 καταπεπατηκέναι σε τον διάβολον; Ύποκριτά, έχεις πρός με- εγώ σοι
πλέξω άμφίβληστρον καΐ λάκκον όρύξας συμποδίσω σε- έγώ σοι άρτύσω
χύτραν εναντία έμοί διαπραττομένω.' Ταύτα του πονηρού φλυαρούντος,
και έμού άπορούντος πρός τάς αύτού αποκρίσεις και άπειλάς, έξιστάμην
πόθεν μοι τούτο συνήντησεν 'Τίς δε και ύπάρχει ούκ έπίσταμαι, δίκας μοι β

885 εισπραττόμενος, έκφοβών και έπαπειλούμενος, ό έμοί άγνώριστος και

αθέατος.' Ταύτα διαλογιζομένου μου και διαπορουμένου κλόνος με

περιέσχε και τάραχος άφόρητος, και ώς ένταύθα παρερχόμενος
συνήντησα τη ση άγιωσύνη και το πάν μοι άψευδώς ή ση μακαριστής

άπεγύμνωσε " "Εφη ό όσιος· "Ό Άγαρηνός έκεΐνος, τέκνον, έκατόνταρχος
890 δαιμόνων έχρημάτιζεν. "Εστι δε δραξύς εις το πολεμείν τούς άγωνι-

ζομένους προς θεόν και άγειν πρός άσελγείας τάς ψυχάς αύτών, θέλγων
αύτάς εις έπιθυμίας αίσχράς και γαργαλισμούς. Σε ούν, τέκνον,
παρακαλώ- πρόσεχε σεαυτω και μη άγνοής τά αύτού μηχανήματα- όρα δε
και νήφε εν πάσιν, έπειδή άπαλός και τρυφερός εί και ένεκεν τούτου c

895 μέμηνε κατά σού ό ύπερήφανος άνθ' ων τω θεώ σεαυτόν άνατέθεικας-
φθονεί γάρ σου την σύνεσιν, την πραότητα, την καθαρότητα, την σοφίαν,
την άγνείαν, και διά τούτο πρίεται μεμηνώς κατά σού ό κατάρατος, δι' ων

έξ όλης καρδίας σου άγαπάς τον θεόν και τούς άγιους τούς δι' αύτόν τό
αίμα έκχέαντας- όρα πώς μέλλεις άκριβολογεΐν την τούτου πονηρίαν και

9οο κακόνοιαν, μετά φόβου και άληθείας πορευόμενος, ύπωπιάζων σου τό d

σώμα νηστείαις· περιβαλού την ταπεινοφροσύνην ώς ίμάτιον και έν ταΐς
εύχαΐς φαιδρύνου εύφραινόμενος· φύλασσε δε πάσας τάς αισθήσεις τού
σώματος σου καθαράς και άρρυπώτους· έπιθυμεΐ γάρ ό παμπόνηρος 689α

μολύναι την καρδίαν σου και δούλον τής ακαθαρσίας άπεργάσασθαι, τή
905 φοβερά γεέννη τού πυρός καταδικάσαι σπεύδων ό γάρ ποιών την

άμαρτίαν δούλος έστι τής άμαρτίας. Έκατέρας δε τής εργασίας δύο είσίν
οί έξάρχοντες· τής μεν δικαιοσύνης ό κύριος, τής δε άμαρτίας ό διάβολος-
σύ ούν, τέκνον φίλτατον, τού κυρίου 'Ιησού Χριστού γενοΰ τής

876 σχήματα: σχήμα γ II έχων: έχοντος Κ έχοντος καΐ CD έπιφερόμενος Ε II
άπηγριωμένους: -μένος ΚΡ ήγριωμένους έοικώς C ήγρνωμένους έχων έοικώς D
ήγριωμένους έχων Ε II 878 φησί om. γ II 882 διαπραττομένω: -όμενον γ, fort, recte II
884 συνήντησεν: add. μη συνείροντός (-είραντός Ε -άραντός D) μου λόγον μετ'αύτοΰ Ce II
887 παρερχόμενος: περιερχόμενος Ce II 889 έφη: add. πρός αυτόν γ II 890 δραξύς
(vox dubia): δραξής D δραξϊ,ςΕ θρασυς Ρ, fort, recte II 891 πρός1: malim διά II 893
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the shape of an old Arab with grey hair and fierce eyes, dressed in a black
garment and wearing brick-coloured shoes. "Meeting me among the pas¬

sers-by," Epiphanios said, "he exclaimed, 'Are you not Epiphanios, the son
of John,5 of whom people say that you have trampled the devil under foot?
You hypocrite, you will have to deal with me! I shall make a net, dig a pit
and catch you! I shall prepare you a spicy soup6 because you oppose me!'
While he uttered this nonsense I was perplexed at his utterances and
threats.7 In my amazement I asked myself how this could have happened to
me: Ί have no idea who this person is. I do not know him nor have I seen
him before, yet he rebukes me and frightens and threatens me.' While I
thus talked to myself, bewildered as I was, I was overcome by an unbear¬
able trembling and anxiety. But when I came here and met your Holiness,
your Blessedness truly revealed the whole intrigue to me." The holy man
said, "My son, this son of Hagar was a centurion of demons, a never-rest¬
ing (?) enemy of those who struggle towards God, trying to seduce their
souls into licentiousness by beguiling them with shameful desires and titil-
lations. Therefore, my son, I beg you: watch yourself, and do not ignore his
tricks! Take heed and be always alert,8 for you are tender and delicate,
making the Haughty One rage against you, because you have devoted your¬
self to God. He envies you your intelligence, your gentleness, your purity,
your wisdom, your chastity, and for that reason he—curse upon him!—is
tormented, raging against you for your whole-hearted love for God and the
saints, who have shed their blood for his sake. Look how you shall take
heed of his wickedness and ill-will: by walking in fear and truth, mortify¬
ing your body with fasting. Put on lowliness like a garment9 and beam with
joy in your prayers. Keep all senses of your body clean and spotless, for the
Thoroughly Depraved One desires to defile your heart and make you a
slave to impurity, hastening to condemn you to the fearful hell of fire, for
he who commits sin is a slave to sin.10 Each of the two practices has its own
ruler: in the case of righteousness the Lord, in the case of sin the devil. Do,
my dearest son, become a devoted worker of the righteousness of the Lord

σεαυτώ: σεαυτόν PCD έαυτόν Κ II τά αύτού: αΰτοΰ τά γ II 896 φθονεί γάρ: φθονεί
KCE φθονήσας Ρ και φθονήσας D II 897 άγνείαν γ: άλήθειαν β II 899 έκχέαντας:
-οντάς MCD II 900 φόβου: add. θεού ε II αληθείας: add. θεού KPC II 901 και om. γ II
902 δε om. γ II 906 άμαρτίας: add. καθάπερ ό εργαζόμενος την δικαιοσύνην υπηρέτης
δόκιμος της δικαιοσύνης υπάρχει Ε
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δικαιοσύνης προσφιλής έργάτης, καΐ φυλάξει σε ό κύριος και τηρήσει σε ό
9ΐο ύψιστος, και ή βοήθεια αυτού έσται κύκλω σου, και τοις άγγέλοις αυτού

έντελεΐται περϊ σού τού διαφυλάξαι σε έν πάσαις ταΐς όδοΐς σου- θάρσει
ούν και μή φοβού, μηδέ δείλιάτω ή καρδία σου τον κύριον και θεόν

έπικαλούμενος." Ταύτα άκούων ό Έπιφάνιος ώς μαργαρώδεις όμβρους
δακρύων έκ τών ομμάτων αύτού έσταζε, βρέχων τήν τιμίαν αυτού όψιν β

9ΐ5 έκστασις γαρ περιέσχεν αυτόν, ένωτιζόμενον το λαμπρότατον έκεΐνο
διάγγελμα και τήν μελίρρυτον έκείνην διδασκαλίαν. Πάντα δε όσα
έλάλησεν αύτω ό δίκαιος προς το ους ψιθυρίζων έν άποκρύφω τόπφ
καθεζόμενος λελάληκεν. Ώς ούν τά δέοντα ώμίλησαν, άσπασάμενοι
άλλήλους τω άγίω φιλήματι άνεχώρησαν και ό μεν δίκαιος εις το

920 έμπαίζειν τον κόσμον ωχετο, ό δε Έπιφάνιος εις τον οίκον αύτού
έπορεύθη.

ιε'. Βούλομαι τοιγαρούν και έτερον τεράστιον τη ύμετέρςχ άγάπη
διηγήσασθαι, όπερ εις τον θεοφιλή παϊδα Έπιφάνιον γέγονε, c

μαρτυρούντος τού κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού τό παρ' αύτού
925 εύεργετούμενον. Ούτος τοίνυν ό θεοφιλής νεανίας κατά τό δοκούν αύτω

ένεκρατεύετο, έχων έξ έθους τήν πρώτην έβδομάδα της αγίας
τεσσαρακοστής άσιτος και άποτος διαμένειν, και μετά ταύτα
μεταλαμβάνων τών τού Χριστού μυστηρίων, είθ' ούτως άρτον και ύδατος
καί τίνων οσπρίων, τήν άνάκτησιν έποιεΐτο τού σώματος. Έν μιψ τοίνυν

93ο τεσσαρακοστή, μετά νηστείας τελέσας τήν προρρηθεΐσαν έβδομάδα, προ
τού φθάσαι τήν ώραν τής θείας λειτουργίας ένδον τού κοιτώνος αύτού
αύτός εκείνος έψιεν όσπριον τό λεγόμενον όροφάσουλον, μή έών τινα τών d
οίκετών αύτού άψασθαι, έν τη άρούλη, ανθράκων έκεϊσε βεβλημένων
θέρμης χάριν δια τήν ψύξιν τήν τότε ύπάρχουσαν. Ώς δε καθεζόμενος τής

935 θέρμης έπερείδετο, τούτο έψων, και δή τού ξύλου κρούσαντος έπι τήν
προσευχήν τής ένάτης άναστάς έπορεύθη έν τή έκκλησίψ, μή
έντειλάμενός τινι περί τής έπιμελείας τού έψήματος. Ώς ούν έν τή
έκκλησίψ έπορεύθη, ιστάμενος όλον προς τον θεόν τον νούν είχεν, ό δε
πάντοτε λογισμοΐς άθεμίτοις πολεμών τον νούν τών άνθρώπων

940 έπικατάρατος δαίμων ένέσκηψε τω νέω λογισμοίς αποστασίας, προφάσει

910 έσταν: έστω KPCD II 913 ώς γ: και ώς β, fort, recte, cf. infra, lin. 1998 άποκριθείς ...

καί φησι II 915 ένωτιζόμενον:-ος KPC II 916 διδασκαλίαν: add. και θεοπάροχον Ce II
922 num. 15 C: 12 D num. carent rell. II add. tit. περί τού έψήματος "Επιφανίου BMP π.
τοΰ έψέματος (quod post σώματος lin. 929 tr. Ε) ε π. τοϋ έψέματος και τοΰ άγγέλου C π.
τής οπτασίας της φανείσης τω Έπκρανίω Κ tit. caret L II 926 έξ έθους: προς ήθος ε II
929 οσπρίων: -έων D II 931 θείας om. γ II 932 έψιεν: ήψιεν ΡΕ II όσπριον: -εον D II
όροφάσουλον KD: ορο-(sic) C όρο-BMLPE II 933 έν τή άρούλη: τής άρούλης Ρ, sed cf.
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Jesus Christ, and the Lord will guard you and the Most High will protect
you, and his help will surround you, and he will give his angels charge con¬

cerning you to guard you in all your ways." Therefore, take heart and do
not fear, and do not let your heart be afraid but call upon the Lord your
God!" These words made Epiphanios shed showers of tears like pearls, as
it were,12 from his eyes, wetting his honourable face, for he was overcome

by ecstasy when he hearkened to this clear message and honey-sweet
teaching. Everything that the righteous man had said to him he had whis¬
pered in his ear, sitting in a hidden place. When they had finished talking,
they exchanged the holy kiss and parted. And the righteous man went away
to mock the world, while Epiphanios returned home.

An angel cooks Epiphanios' bean-soup

15. Now I want to tell you, my beloved, another miracle that happened to
young Epiphanios, dear to God, our Lord Jesus Christ bearing witness to
his good deed. This young man, dear to God, who fasted according to his
own plan, used to spend the first week of Holy Lent without food and
drink, whereupon he partook of the sacraments of Christ and then had
bread, water and some beans, thus reviving his body. One Lent, before the
celebration of the divine liturgy, having spent the week just mentioned fast¬
ing, he was in his room cooking beans of the kind called orophasoulonx on
the brazier, which had been fed with charcoal for the sake of heating be¬
cause of the chilly weather, not letting any of his servants touch them. As
he was sitting there, leaning towards the heat and cooking the beans, the
sounding-board was struck for the prayer of the ninth hour. He stood up
and went to church without ordering anybody to look after the cooking. But
when he had come to the church and stood there with all his mind concen¬

trated on God, the accursed demon, who always attacks the human mind
with illicit thoughts, fell on the young man with thoughts of defection, us-

infra, lin. 968 II 935 έψων: έψών KPCD έψίων Ε add. έν μικρώ ιουθριδνω Ce II 937
έψήματος: έψέματος Ce II 938 όλον: όλος vel όλως KPC om. ε II τον νουν: τον σκοπόν
Ρ την διάνοιαν C om. ε II 940 έπικατάρατος: ό έπ. γ II τω νέω: τον νέον KPC τω
παιδί Ε II λογισμοΐς: -ους Ε, quod malim
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της τού έψήματος έπιμελείας τού έξεώσαι αύτον άπο της εκκλησίας προ

της απολύσεως. "Αρχεται οΰν ύποφέρειν αύτώ κατά διάνοιαν τάδε- "'Ιδού
δι' όλης της έβδομάδος έταλαιπωρήθης, βρώσεως ή πόσεως ού μετέσχες, 692α
άπό πάντων άπαραμύθητος έγένου, και τοσαύτη βί<χ έξυπηρέτησας, ώστε

945 άποψυγήναι τω καύσωνι τω άπο δίψης. "Οτε ούν ώφειλες την ευτελή σου

τροφήν έπιμελήσασθαι, ταύτην έάσας ύπανεχώρησας, περί αυτής μή
έντειλάμενός τινι* έξελθε ούν και θέασαι, μήπως καΰσιν πεποίηκε
δυσωδίαν έπισπασάμενον οΰ γάρ άποδράσει ή εκκλησία άπο των ώδε
μέχρις αν άποπληρώσης τά έξ έθους σοι γινόμενα." Ταύτα τού άλαζόνος

950 επιτιθεμένου και άλλα τινά δραστικώτερα, ό θεοφιλής νεανίας ούκ β

ήγνόησε τά τού πονηρού μηχανήματα. Προς δε την τούτου έπιβουλήν
άπεκρίνατο- ""Εστι θεός, ώτινι τά τής έμής τροφής μεριμνήσει* και γάρ
αύτός έστιν ό διδούς τροφήν πάση σαρκί, ό ύπερασπιστής τής ζωής μου."
Ταύτα κατά νούν και διάνοιαν τω μιαρώ συμμεριστή άντειπών και

955 κατασφραγισάμενος ϊστατο μέχρι τής άπολύσεως. Έπανελθών ούν εις τον
οίκον αύτού εύρε πάντας ξενιζομένους έπί τή ήδυτάτη εύοσμίςχ τή ούση
εκεί, ήπόρουν τε άπαντες περί αύτής, μή έπιστάμενοι πόθεν άναδίδοται,
και ως περί παραδόξου τινός πράγματος και μεγάλου τω Έπιφανίω
έλεγον "Δεύρο, δέσποτα, και όσφράνθητι εύωδίας άσυγκρίτου, πόθεν

960 έκφερομένης τινός μή έπισταμένου." Ώς ούν πλησιέστερον έγένετο ό
Έπιφάνιος, ώσφράνθη και αύτός τής παραδόξου εύωδίας και κατεπλάγη c

τω θαύματι. Είσελθών ούν έν τω κοιτώνι αύτού, ένθα ή άρουλα έκειτο
πεπληρωμένη άνθράκων, άναβλέψας τοις όφθαλμοΐς αύτού όρά νεανίαν
εύειδή, τω μήκει θαυμαστόν, και το πρόσωπον αύτού αύγάζον ύπέρ τον

965 ήλιον, ήμφιεσμένον στολήν θεοπρεπή. Θαμβηθεϊς ούν ό Έπκράνιος έπί τό
όρώμενον βλέπει τό πρόσωπον αύτού, και ποτέ μεν ύπήρχεν ώσεί χιών,
ποτέ δέ ώς πύρ έξαστράπτον είχε δέ άποκεκαλυμμένον τον βραχίονα d

αύτού τον δεξιόν και ϊστατο έν τή άρούλη άσχολούμενος, ξανθόκομος την

κεφαλήν, ώς είδος χρυσίου τάς τρίχας κεκτημένος. Ώς ούν έννεός ϊστατο
970 ό Έπιφάνιος, τήν θέαν αύτού έκθαμβούμενος, ό ήδύς έκεΐνος μάγειρος

άπογευσάμενος τού ζωμού ώς αν πεΐραν λάβη τού έψήματος, έκβαλών έκ

941 έψηματος: έψέματος KCe II 943 ού μετέσχες: μή μετάσχων άλλα Ρ ύστερούμενος,
χαμεύνης (χαμευνής C), νήστης, ξηροκοιτών Ce II 944 έγένου: ήσθα Ρ om. KCe II 945
τω άπό δίψης om. Ρ add. έπιγεγονότι σοι Ce II 950 επιτιθεμένου KPC: -κλύζοντος D
-φλύζοντος Ε υποτιθεμένου β, sed cf. infra, lin. 2040 II 951 έπιβουλήν: ύποβολήν ε
ϋπερβολήν C II 958 ώς: καθά D καθάπερ Ε II περί ε: om. ySKPC II 960 έκφερομένης
(έκ- om. Ρ) γ: έκφερός β II 962 είσελθών: είσελθόντος γ II άρουλα γ: άρούλη β II 964
θαυμαστόν: add. εύπρεπείςχ (-ας CE) περιστοιχειούμενον Ce II 965 θεοπρεπή: add. άπό μεν
του τέναντος (τένοντος Ε) μέχρι του στήθους αϋτοΰ λευκήν χρυσίω άναμεμιγμένην, άπό δέ
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ing the care for the cooking as a pretext to drive him out of the church be¬
fore the dismissal.2 He began to instil into his mind the following thought:
"Look, during the whole week you have suffered hardship, you have had
neither food nor drink, you have abstained from everything, submitting
yourself to such strain that you almost fainted from your burning thirst.
When you should have prepared your simple food, you left it and went
away without giving orders about it to anybody. Go out therefore and make
sure that your beans are not being burnt, producing3 a foul smell! The
church will not run away from here until you have (returned and) finished
your usual celebration." While the Impostor was making these and other
even more vigorous attacks, the young man, dear to God, did not fail to rec¬

ognize the contrivances of the Evil One. In answer to his treacherous ad¬
vice he said, "There is a God, who will care for my food, for it is he who
gives food to all flesh,4 and he is the defender of my life."5 Thus in his
mind and thought opposing the abominable Sharer6 he crossed himself and
remained standing until the dismissal. When he returned home he found
everybody astonished at the most sweet smell spreading there. It puzzled
them, because they did not know whence it originated. As if witnessing
something incredible and wonderful7 they said to Epiphanios, "Sir, come
and smell an unparalleled fragrance! No one knows whence it comes."
Coming nearer, Epiphanios too felt the incredible sweet smell and was
astounded at the marvel. When he entered his room, where the brazier
stood, filled with charcoal, and lifted up his eyes, he saw a beautiful young
man of wonderful stature dressed in a divine robe, his face shining brighter
than the sun.8 Amazed at the sight Epiphanios looked at his face: some¬
times it was like snow, sometimes like dazzling fire. He had his right arm
uncovered and stood busying himself at the brazier, having blond hair on
his head, like gold in appearance. While Epiphanios stood speechless,
amazed at the sight of him, the pleasant cook tasted the soup as if to check
whether it was ready. Then withdrawing a small handkerchief from the fold

τοϋ στήθους έως της όσφύος ώσπερ ϊον και ρόδον πορφυροΰν, και αυτό μεμιγμένον, από δε
της όσφύος μέχρι των γονάτων ώσει βοτάνης χλοεράς και κίτρου άπαστράπτοντα (-ος D) Ce
II 968 δεξιόν: add. έν τω κατέχειν αυτόν την λαβήν και τό κυθρίδιον (τω -ίφ D) έπερείδεσθαι
Ce II και ιστατο: ιστατο δε γ II ξανθόκομος EC: ξανθήκομος β ξανθοκόμος PKD II
969 κεκτημένος: add. και περιδέμματα έκέκτητο πυρακί ένειλημένα έν ταύτη Ε add.
πυρρακη ένειλιμμένα έν αύτη D II 969-70 ώς ... Έπιφάνιος: έν τω ούν έννεόν έστάναι
(έπιστάναι C) τον Έπιφάνιον Ce II 970 ante την add. και γ II έκθαμβούμενος:
έκθαμβεΐσθαι Ce II 971 έψήματος: έψέματος Ce
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τού κόλπου αύτοΰ έγχειρίδιον μικρόν τοις τρισΐ δακτύλοις άρας άρτυμα 693α

σταυροειδώς τω κυθριδίω ένέβαλε, και τω παλλίω της χειρός αύτοΰ τον

άποκεκαλυμμένον βραχίονα κατεκάλυψεν. Έντρανίσας δε τω Έπκρανίω
975 μειδιών τω προσώπω, αίφνης κτησάμενος πτέρυγας άρας έαυτόν άπό γης

εις ούρανόν ωχετο. Ίλιγγιάσας δε έπί τοις όρωμένοις ό Έπιφάνιος και

καταπλαγείς έξέστη τω πνεύματι, και στραφείς κατά άνατολάς, τάς
χείρας αύτοΰ διαπετάσας, δάκρυσι συνεχόμενος έλεγεν "Οϊμοι, κύριε
μου, τίς είμι έγώ ό ελάχιστος ότι έξαπέστειλας τον άγγελόν σου τοΰ

980 έξυπηρετήσαί μοι; Εύχαριστώ τη ση φιλανθρωπία, κύριε, και τό μέγεθος
της εύσπλαγχνίας σου, καθότι κάμε έπ' άνακλήσει κέκτησαι και έν τη β

θεϊκή σου δυνάμει περιφέρεις και εις ένός τόπον τών άγαπώντων σε έχεις
με- εύχαριστώ σοι τω άγαθώ και ζωοποιώ και κηδεμόνι και προνοητη της

σωτηρίας μου."
985 Ταύτα μετά συντετριμμένης καρδίας προς τον θεόν άνθομολο-

γησάμενος άπήει θεάσασθαι όποιον αύτώ ό φανείς τό έψημα κατε-
σκεύασεν. Εύρε δε τούτο πάνυ έχον την εύωδίαν οϊαν τις άριθμήσαι τών
έπί γης ού δύναται. Θαυμάσας ούν τό πράγμα μεγάλως εύχαριστών τω

κυρίω έφθέγγετο* "Δόξα σοι, δεδοξασμένε κύριε, ό έν τριάδι ύμνούμενος
99ο και προσκυνούμενος, ότι τά της έμής εύτελούς νεότητος άτυχέστατα έργα

ώς είκός λογίζη, και παραμυθεΐ ταΐς άνεικάστοις εύεργεσίαις σου την
έμήν άνικανότητα, ό καταξιώσας με λαβείν άπό τοΰ μέλιτος της σης c

άγαθότητος- εύχαριστώ σοι τω παντοκράτορι και δοξολογώ σε τον

φιλοικτίρμονα και ού μη άποστώ άπό σοΰ μέχρι της έσχάτης μου
995 άναπνοής." Ταύτα προσευξάμενος, και λαβών άπό τοΰ οσπρίου έκείνου

μετέσχε, και άπείρω ήδύτητι συσχεθείς μετετράπη εύθέως πάντα τά
αισθητήρια αύτού είς διάθεσιν ένθεον, ώστε έκπλήττεσθαι την άθρόαν
μεταβολήν και την έναλλαγήν της ψυχής αύτοΰ. 'Επί πλεΐον δε δια τό
τεράστιον τούτο άνήφθη είς τήν τοΰ κυρίου άγάπην και τών άγίων, και ήν

ιοοο δια παντός πορευόμενος προθυμότερος.

ις'. Έν μιά ούν τών ήμερών άναστάς ωχετο προς τήν έκκλησίαν τήν d

προσευχήν ποιήσαν και δή τής άκολουθίας τελειωθείσης ένδον έληλυθώς

972 έγχειρίδιον: έγχείριον ε II άρτυμα: ώς ά. KPCE II 973 τω παλλίω: τό παλλίον KCD
άνακαλύψας τής χειρός αύτοΰ τό παλλίον Ε II 974 κατεκάλυψεν γ: άπεκάλυψεν β II 975
πτέρυγας: add. πυρρακής D add. πυρακής Ε II 976 και om. KPC al. Ε II 980 μοι LPe:
με BMKC II 981 άνακλήσει: άνακρίσει Ce II 983 και2 om. Ce, fort, recte II 986-7 τό...
κατεσκεύασεν: κατεσκεύασε τό (τό om. Ρ) έψημα (έψεμα? Κ) KPCD II 987 έχον τήν:
έχοντα KCD τοσαύτην έχοντα τήν Ε II άριθμήσαι: add. ή άπεικάσαι γ II 988 πράγμα:
add. και χ II 991 παραμυθεΐ scripsi: -ειςβ -είσαι χ II 993^4 σε ... φιλοικτίρμονα: σοι τω
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of his garment he took seasoning with his three fingers and put it crosswise
into the pot,9 whereupon he covered his bare arm again with the sleeve of
his cloak.10 While he gazed at Epiphanios with a smile on his face he sud¬
denly spread wings, lifted himself from the ground and disappeared to¬
wards heaven. Epiphanios was overcome by dizziness and astounded and
amazed in his spirit at what he had seen. He turned towards the east, spread
out his arms and said, tears flowing from his eyes, "Ah my Lord! who am I,
the least of all men, since you have sent your angel to assist me? I thank
you, my Lord, lover of mankind and great in compassion, that you recall
me, too, from sin and support me with your divine power and rank me

among those who love you. I thank you, my good and life-giving protector
and supervisor of my salvation."

Having thus given thanks to God with a contrite heart he went to see
what the man who had appeared to him had made of the soup. He found
that it surely emitted the sweet smell, a smell of a kind that one cannot
reckon among the fragrances of earth. Marvelling greatly at the wonder he
thanked the Lord and said, "Glory to you, exalted Lord, praised and wor¬

shipped in Trinity, for looking with kindness upon the unfortunate works of
my worthless youth, and encouraging my insufficient person with your im¬
mense benefits, deeming me worthy of tasting the honey of your goodness.
I thank you, Almighty, and praise you, compassionate God, and shall never
turn away from you until my last breath." With this prayer he began to eat
the bean soup, and was filled with an immense sweetness. All his senses
were at once transformed into a state of divine inspiration, so that he was
amazed at the sudden change and the transformation of his soul. Because of
this wonder he became even more aflame with love for the Lord and the
saints and always conducted his life with the greater zeal."

Andrew at Epiphanios' father's house

16. One day he stood up and went to church to pray. After the divine office
had ended and he had returned home and sat down before the gateway of

φιλοικτίρμονι γ II 1000 προθυμότερος: -ov PCf II 1001 num. secundum C. qui tit. caret,
sicut et ε II add. tit. περί του άριστου και του οίκέτου Έπιφανίου β έντευξις Έπιφανίου
προς τον πατέρα αυτού Ρ περί της άνοίξεως των πυλών της έκκλησίας (sic, cf. infra ad lin.
1291)Κ
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έκαθέζετο προ τοΰ πυλώνος των γεννητόρων αυτού, όντος έκεΐσε και τού
πατρός αύτού- και ως έν παρόδω της δημοσίας όδού παράγων ό μακάριος

loos 'Ανδρέας, τα έξ έθους αύτω εισπραττόμενος, ίδών αυτόν ό Έπιφάνιος και

φιλίας οίκτιρμοΐς κινηθείς ήβουλήθη είσάξαι αύτόν εις τον οίκον αύτοΰ,
και μη έχων πώς είς το φανερόν ποιήσαι γνώριμον τούτον δια το έκεΐσε
είναι τον πατέρα αύτοΰ, σχηματισάμενος λέγει τω πατρί αύτοΰ- "Κύριέ 696α

μου πάτερ, βλέπεις τον άνθρωπον έκεΐνον πώς περιέρχεται γυμνός τω
ιοιο σώματι; Ώς εικάζω ότι και παρατετραμμένος έστί παρά τοΰ έναντίου-

άλλά, κύριέ μου πάτερ, μη θεάση τού γλυκυτάτου σου τέκνου Έπιφανίου
τον θάνατον- είσαγάγωμεν αύτόν είς τον οίκον ήμών και δια της

αντιλήψεως τοΰ σε τιμήσαντος και πεπλουτικότος δεσπότου άπό τών
άγαθών ών έδωρήσατο ήμΐν ό θεός παραθώμεν αύτω τράπεζαν και

ιοΐ5 ποτίσωμεν οίνον είς μισθόν τών ήμετέρων ψυχών, και γαρ τούτο έχομεν
εύρεΐν έν τη βασιλείψ τών ούρανών." Ό δε πατήρ αύτοΰ ένθους ύφ'
ηδονής γενόμενος καταφιλήσας αύτόν έφη- "Μύρον της έμής ψυχής και β

φώς τών οφθαλμών μου, περί ταύτης της ύποθέσεως έρωτάν με οφείλεις;
"Απελθε και ώς κελεύεις ποίησον, τα γαρ έμά σά έστιν." Έπιφάνιος έφη-

ιο2ο "Ναί, πάτερ, οίδα κάγώ, άλλά γέγραπται- Ύίός πατρί δίκαια λέγων
θανάτω τελευτάτω, και πατρός παρατυχόντος τινί πράγματι πάσα υιού
πρόβλησις ραγήσεται'." Ταύτα άκούων ό πατήρ αύτοΰ ηύφραίνετο έπί τη
συνέσει και έν ταΐς άποκρίσεσιν αύτοΰ. Ό δε Έπιφάνιος ταχινοΐς ποσί
καταδιώξας τον όσιον έφθασεν αύτόν μήκοθεν τού οίκου αύτού και είλκε

ιο25 χειροκρατών και προς τα ίδια πορευόμενος. Και δη τω πυλώνι έγγισάντων
και τού πατρός αύτοΰ έκεΐσε μη εύρεθέντος ό μακάριος 'Ανδρέας έν τω c
πυλώνι ούκ είσήλθεν άλλ' έξω έκάθισεν. Οΐ ούν γειτνιώντες τω Έπκρανίω
και οΐ παροδΐται βλέποντες άνθρωπον γεγυμνωμένον και παρατε-

τραμμένον συνηθροίζοντο προς αύτόν, και οΐ μεν στεναγμοΐς οϊμωζον, τω
ιο3ο διαβάλω καταρώμενοι ότι τοιούτον άνδρα πορθήσας παρενέφυρε, και οΐ

μεν όβολούς αύτω έδίδουν, οΐ δε οίνον αύτός δε τω οίκείω έθει
κρατούμενος πάντας άπεκρούετο.

ιζ'. Προ τοΰ πυλώνος ούν χαμαί καθεζόμενος έρχεται τις νεανίας d

εύνοΰχος, μεγιστάνου τινός τυγχάνων κουβικουλάριος. 'Ην δε τό
ιο35 πρόσωπον αύτού ώς τό ρόδον και λευκός τω σώματι ώσεί χιών, εύειδής,

1005 έξ ... αΰτώ: νόθα αύτοΰ Ce II εισπραττόμενος: add. γυμνός, άπορος, εύτελεΐ ρακίσκω
(ράκος C) την όσφΰν αύτού κεκαλυμμένος CD, sim. Ε II 1006 φιλίας ΚΡ: φίλας (sic Β Μ
φίλα L) β φιλανθρωπίας C φιλανθρώποις ε II 1009 πάτερ y(etiam L, ut videtur): και π.
ΒΜ II 1010 ότι om. C II παρατετραμμένος έστί: παρατετρώσθαι αύτόν PCE
παρ ατετραμμένον είναι αύτόν D II παρά: ύπό γ II 1011 πάτερ LKPC: και π. Β και
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his parents' house—his father was also present—blessed Andrew passed
by, as it were, on the public street, performing his usual tricks. Epiphanios,
noticing him, was moved by pity because of their friendship and wanted to
bring him into his house, but as his father was there, he saw no way of do¬
ing so openly without revealing him. He therefore feigned not to know him
and said to his father, "My Lord Father, do you see this man, who is walk¬
ing about naked? He has been driven mad by the Enemy, I think. Neverthe¬
less, my Lord Father—may you never see the death of your dearest son
Epiphanios!—let us lead him into our house and with the help of the Lord,
who has honoured you and made you rich, put before him from among the
good things that God has given us and offer him wine as a ransom for our
souls, for this is what we shall find in the kingdom of heaven." His father,
filled with enthusiasm and delight, kissed him and said, "My soul's per¬
fume and the light of my eyes, do you have to ask me about this matter? Go
and do as you like, for what is mine is yours."1 Epiphanios said, "Yes,
Father, I know too, but it is written: 'The son who tells his father what is
right must suffer death, and where the father is present the son's every sug¬
gestion shall come to nothing'."2 When his father heard this he rejoiced at
his insight and his answers.3 But Epiphanios ran swiftly after the holy man
and reaching him far from his house took his hand and led him home.
When they approached the gateway and found that Epiphanios' father was
not there, blessed Andrew refused to enter and sat down outside. Epi¬
phanios' neighbours and the passers-by, seeing a naked and crazy man,
gathered around him. Some of them sighed and lamented, cursing the devil
for having destroyed and confused such a man, while others gave him cop¬
per coins and still others wine. But he, as was his wont, drove them all
away.

Andrew rejects the gift of a sodomite eunuch

17. As he sat on the ground in front of the gateway there came a young eu¬
nuch who was the chamberlain of one of the nobles. His face was like a

rose, the skin of his body white as snow, he was well-shaped, fair-haired,

φίλτατε π. ε om. Μ II 1012 είσαγάγωμεν y: εισαγάγω β II 1014 παραθώμεν: παραβώ ε
II 1015 ποτίσωμεν: ποτιώ ε II 1019 έστιν: είσιν ε II 1020 γέγραπται: quo loco, nescio II
1021 τελευτάτω: θανατωθησεται Ce II 1022 άκούων: άκουσας γ II 1027 έκάθνσεν ΒΜΚ:
έκάθησεν LPC καθησας D έκαθεύδησεν Ε II 1030 παρενέφυρε: ένέφυρε Ρ II 1033
num. 17 γ: num. carent rell. II add. tit. περί της προγνώσεως τοΰ ευνούχου KCe όπως
ήλεγξεν ό άγιος τον εΰνοΰχον β π. τοΰ ευνούχου τοΰ φίλου Έπιφανίου Ρ II 1034
τυγχάνων ΜίΚΡε: ύπαρχων BC II κουβικουλάριος: κουβου- Ε
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έπίξανθος, βλακείαν ού την τυχούσαν κεκτημένος, μόσχον άπόζων
μήκοθεν. Διά δε τό τον Έπιφάνιον και συνανάτροφον και φίλον τούτου
ύπάρχειν ήν ή άγάπη μεταξύ άλλήλων πολλή. Κατεΐχεν ούν ό ευνούχος
εκείνος φοίνικας ώσεί τριάκοντα. Θεασάμενος δε τον όσιον γεγυμνωμένον

ιο4ο τω σώματι και τω δέει βληθεις ήρώτα τον Έπιφάνιον λέγων "Φίλτατέ μου 697α
και πεποθημένε Έπκράνιε, τίς άρα ούτος έστι, και τίνος χάριν παράγει
γυμνός, κρύους άφορήτου και χειμώνος υπάρχοντος, και ώσπερ οί έν
θαλάσση κινδυνεύοντες, ούτω και ούτος καθέστηκεν;" Ό δε Έπκράνιος
έφη προς αυτόν- "Γλυκύτατε άδελφέ, τί σοι έχω ειπείν ύπέρ τό φαινόμενον

1045 ουκ έπίσταμαι, έπειδή ήχμαλωτεύθη ή διάνοια αυτού ύπο τοΰ πονηρού
και περιάγει ώσπερ πασχικός πεφυρμένος- πάντες δε οί τοιούτοι
διαρρήσουσι τούς χιτώνας αύτών και άναισθητούντες τρέχουσι."
Λελάληκε δε τούτο μη βουλόμενος έκκαλύψαι την αρετήν τού όσίου.
Ταύτα άκούσας έκεϊνος ησύχασε και ώσπερ πένητα οίκτείρας πάντας ούς

ιο5ο είχε φοίνικας έδίδου τω μακαρίω λέγων- "Δέξαι τέως ταύτα, έπειδή
ένταύθα ούδέν έτερον έχομεν." Ό δε όσιος νοεροΐς τοις όμμασι προγνούς β

τα της ψυχής αύτού έργα, βλοσυρώ τω όμματι άπιδών εις αύτον έφη-
"Δώρον κωλοφωνίας οί σαλοι ούκ έσθίουσιν." Άγνοήσας ούν έκεΐνος το
λεχθέν λέγει αύτω- "Παρατετραμμένε έπ' αληθείας, φοίνικας βλέπων

loss Κολοφωνίας δοκεΐς ταύτα είναι;" Λέγει αύτω ό μακάριος- ""Απιθι, δόλιε,
έν τω κοιτώνι τοΰ κυρίου σου και έργάζου μετ' αύτού την άσθένειαν των

Σοδομιτών, και έπιδώσει σοι και έτέρους φοίνικας. Ταλαίπωρε, ό μη

βλέπων τάς ακτίνας της τών ούρανών βασιλείας, ό μη είδώς της γεέννης
την αγριότητα και δριμύτητα, αλλ' ούδέ καν τον άγγελον αισχύνη τον

ιο6ο καθάπερ χριστιανώ άκολουθούντά σοι; Τί σοι δέοι γενέσθαι, ακάθαρτε, έν c

ταΐς γωνίαις παρεδρεύοντι και τά μη δέοντα έργαζομένω, άπερ οί κύνες,
άπερ οί χοίροι και τά έρπετά και οί όφεις ού πράττουσι; Πόθεν, κατάρατε,
τούτο έργάζη; Ούαί τή ση νεότητι, ήν ό σατανάς παρατρώσας εις φοβερον
πυθμένα ψδου σφοδρότητα και άπείρω ίταμότητι κατεκρήμνισεν. "Ορα, μη

1065 περαιτέρω πρόβαινε, μήποτε δικαίως το θείον χρήσηταί σε- ένθεν μεν
πρηστήρσιν, έκεΐθεν δε γεέννη πυρός όλοκαυτώσει σε." Ταύτα έκεΐνος

1036-7 μόσχον ... μήκοθεν: μόσχου (sic) μήκοθεν άπόζων διά τό μαλακοΐς αύτον
περιβεβλήσθαι χιτώσιν Ce II 1037 καΐ1 om. ΚΡ al. Ce II τούτου: αύτού post
συνανάτροφον ΚΡ al. Cε II 1038 ή om. γ II πολλή γ: πολύ β II 1039 τριάκοντα: add.
καθάπερ ϊσχάδας CD (post φοίνικας D) add. πεφρικυίας πάσας καθάπερ ίσχάδας
συνηρμοσμένας Ε II δε: ούν Κε και ante θεασάμενος Ρ om. C II 1040 ήρώτα: έπερώτα
ΚΡ έπηρώτα Ce II 1045 ύπο ... πονηρού om. Ρ II πονηρού: πνεύματος Ce II 1049-50
πάντας ... είχε: πάσας (om. D) άς κατείχε KPCD II ούς ... φοίνικας: εκείνους τούς
φοίνικας ούσπερ κατεΐχεν Ε II 1053 κωλοφωνίας scripsi: κολοφονέας Ε κολοφωνίας vel
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possessing an unusual softness, and smelling of musk from afar. As Epi-
phanios had been brought up together with him and was his friend they
loved each other dearly. Now this eunuch carried with him dates, about
thirty in number. When he saw the naked body of the holy man he was
alarmed and asked Epiphanios, "My dearest and beloved Epiphanios, who
is this man and why does he go naked, although it is winter and unbearably
cold, being like those who have suffered shipwreck at sea?"1 Epiphanios
answered, "My dearest brother, I do not know what I shall say about his ap¬
pearance, since his mind has been taken prisoner by the Evil One and he
wanders about like one possessed and confused. All such people tear their
clothes and run about without feeling anything." This he said because he
did not want to reveal the holy man's virtue. When the eunuch heard this he
fell silent and, having pity on the blessed man as on one of the poor, gave
him all his dates. "Take these just for now", he said, "for I have nothing
else with me." But the holy man, who with the eyes of his spirit already
knew the works of his soul, looked at him sternly and said, "Fools do not
eat a gift of colophoniaV2 The eunuch, who did not understand what he
said, replied, "You truly crazy man, when you see dates, do you think they
are fruit from Colophon?"3 The blessed man said to him, "You deceiver, go
into your master's bedchamber and perform with him the sick practice of
the sodomites, that he may give you other dates too. You wretch, who do
not see the rays of the kingdom of heaven, who do not know the cruelty and
bitterness of hell, do you not even feel shame before the angel who accom¬
panies you as a Christian?4 What should be done with you,5 impure that
you are, because you frequent the corners and do what should not be done,
things which neither dogs nor swine, nor reptiles nor serpents do?6 You ac¬
cursed fellow, why do you do this? Woe to your youth, which Satan has
wounded7 and thrown down headlong into the terrible depth of hell8 with
vehemence and boundless vigour! See that you do not go further, lest the
Godhead treat you as you deserve, here burning you whole with flashes of
lightning,9 there with the hell of fire." When the eunuch heard this he

κολοφονίας rell. II 1055 Κολοφωνίας: -φονέας Ε II ταύτα: ταύτας KP II 1057 έτερους:
έτέρας PCD II 1059 άλλ'οϋδέ: ούδέ Ρ ούτε KCe II 1060 χριστιανω: -όν γ II 1061
παρεδρεύοντι: -εύοντα Ρ -εύων KCD -εύεις Ε II και om. KCe II έργαζομένω: -όμενον
Ρ -όμενος KCf II 1062 οί χοίροι γ: χοίροι β II 1064 δρα: add. και ε II 1065 χρήσηταί:
-εταί KCE διαχειρήσεταί Ρ II σε: σοι MCE II 1066 πρηστηρσιν: πρι- codd. II 1066-7
άκουσας εκείνος inv. γ
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άκούσας έφριξεν, ώς πΰρ γενόμενον τό πρόσωπον αύτοΰ, καί αίσχύνθη
μεγάλως. Λέγει αύτω Έπιφάνιος- '"Π σοι έγένετο, κύριε μου; Τίνος χάριν d

ένετράπης; Και γαρ εϊρηκά σοι ότι παραπεφυρμένος έστί καί εϊτι φθάσει
ιο7ο λαλεί. Πλήν, άγαπητέ μου έν κυρίω, ει τι έν σεαυτω συνοϊδας άπό των ύπ'

αυτού προς σε ρηθέντων, παρευθύς ύπαγε καί σεαυτόν διόρθωσαι καί μή
χαλέπαινε έπί τοις λόγοις αύτού- νέος γαρ εί, καί ό σατανάς, άγαπητέ 7οοα

μου, χαλεπός έστι καί πλανά ήμάς ποιεΐν την άμαρτίαν δι' ούδέν έτερον
άλλ' ίνα έχη καί ήμάς προς παραμυθίαν αύτοΰ έν φλογί γεέννης."

ιο75 Ταύτα άκούσας εκείνος άνεχώρησεν, ό δε τίμιος Έπιφάνιος διεγείρας
τον όσιον έπορεύθησαν έν τω κοιτώνι αύτοΰ, καί εύρόντες τράπεζαν
καθεσθέντες ηύφραίνοντο έπί ταΐς δωρεαΐς τοΰ θεού. Και μετά το

εύφρανθήναι έφη ό Έπιφάνιος προς τον μακάριον "Τίνι τρόπφ, κύρι ό
μέγας, ούτως άποτόμως έχρήσω έλεγμοίς τον προσφιλή μου;" "Εφη προς

ιο8ο αύτόν ό μακάριος- "Δια το προσφιλή σοι ύπάρχειν καί άγαίτητόν, τούτου
χάριν έποίησα προς αύτόν την διάλεξιν, έπεί εί ούκ ήν φίλος σου, έν καί β

μόνον ρήμα έξ έμοΰ τό σύνολον ούκ ήκουεν ού γαρ έμοί σκοπός έστι
τούτο, τό έπιτιμάν τοις άμαρτάνουσιν, άλλα τρέχειν με την εύθεΐαν όδόν
την έπί τήν άμείνω ζωήν άπάγουσαν." "Εφη πάλιν ό Έπιφάνιος- "Οιδα

loss κάγώ, δούλε τοΰ θεού, άλλ' ούτος ό νεανίας οίκέτης έστί, καί βιαζόμενος
ύπό τού κυρίου αύτού, τί έχει ποιήσαι;" Λέγει ό όσιος- "Οιδα καί ούκ
άγνοώ τούτο- πλήν εις τάς σωματικάς χρείας οφείλει έξυπηρετεΐν ό
οίκέτης τω ώνησαμένω αύτόν, ούχί δε εις τά έργα τοΰ διαβόλου, μάλιστα
εις το έπικατάρατον τούτο καί βδελυρόν άτόπημα, όπερ ούδέ τά κτήνη

ιο9ο πράττειν ϊσασιν." "Εφη ό Έπιφάνιος- "Έάν ό δεσπότης τον οίκέτην είτε εις c

σωματικήν χρείαν είτε εις ψυχικήν είτε εις έφάμαρτον προστάξη καί ούχ
ύπακούση, πάντως, κύριέ μου, οίδας όπόσα πάσχει, ύβριζόμενος,
τυπτόμενος, άπειλούμενος καί τά λοιπά δεινά έκδεχόμενος." "Εφη ό όσιος-
"Τούτο, τέκνον, 'Ιησού Χριστού έστι τό μαρτύριον, όπερ αίνιττόμενος

ιο95 έλεγε- 'μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αύτών έστιν ή
βασιλεία των ούρανών' έάν τοίνυν οί οίκέται τοις δεσπόταις αύτών εις
τήν των Σοδόμων βδελυκτήν έπιθυμίαν ούχ ύποκύπτουσιν, ούτοι μακάριοι
καί τρισμακάριοι, ότι δια τών βασάνων ών λέγεις συν τοις μάρτυσι
λογισθήσονται."

1067 γενόμενον: γεγονός Ce II 1069 ένετράπης: add. ώς πΰρ γεγονός τό πρόσωπον σου γ
II 1070 έν σεαυτφ: έαυτόν Ρ έμαυτφ Κ om. Ce II 1071 προς ... ρηθέντων:
προρρηθέντων γ (cf. tit.) II παρευθυς: πορευθείς γ II διόρθωσαι (pro -σε): διόρθωσε Ρ
διόρθωσαν Κ, fort, etiam C εις διόρθωσιν άγε ε II 1072 χαλέπαινε: άηδιάζου D άηδίζου
Ε II εΐ:ήςΡ II 1077 ηύφραίνοντο: εύ- Ρ II 1078 τρόπω Ce: om. βΚΡ II 1079 έλεγμοΐς:
έν έλ. ΡΕ II τον ... μου ΚΡ: προς τ. πρ. μ. (μοι Μ) β τω προσφιλεϊ μοι (μου Ε)
χρηματίζοντι Ce II 1080 σοι ΒMKC: σου LP II 1081 αύτόν γ: έαυτόν β II την διάλεξιν:
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trembled with fear, his face turned red like fire and his shame was great.
Epiphanios said, "Sir, what happened to you? Why were you ashamed? Did
I not tell you that he is crazy and says whatever occurs to him? However,
my dear friend in the Lord, if you are aware that you are guilty of some¬
thing of what he said to you, go at once and reform yourself and do not be
angry with him for his words! You are young, dear friend, and Satan is
wicked, deceiving us to commit sin for no other reason than to have us too
for a consolation in the fire of hell."

When the eunuch heard this he went away, whereas the honourable Epi¬
phanios helped the holy man to his feet and showed him to his room. There
they found a table ready laid and sat down, enjoying the gifts of God. After
they had finished their feast Epiphanios said to the blessed man, "Vener¬
able sir, why did you rebuke my friend so bluntly?" The blessed man
answered, "Because he is dear to you and beloved, for this reason did I give
him this lecture, for had he not been your friend, he would not have heard a
single word from me. This is not my vocation, to rebuke sinners, but to run
the straight road which leads to a better life."10 Epiphanios said again, "I
know that too, you servant of God, but this young man is a slave, and when
he is forced by his master what can he do?" The holy man replied, "Yes I
know, I am not ignorant of that. However, a slave should serve the man
who bought him with regard to his physical needs, not with regard to the
works of the devil, especially not when it comes to this cursed and disgust¬
ing abnormality in which not even animals engage." Epiphanios said, "If a
master enjoins his slave to minister to his needs, be they physical, spiritual
or sinful, and the slave fails to obey, you surely know, my Lord, how much
he will suffer, being maltreated, beaten, threatened and receiving all sorts
of punishments". The holy man answered, "This, my son, is the martyrdom
of Jesus Christ at which he hinted when he said, 'Blessed are those who are

persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.'11
Thus if the slaves do not bow to the abominable sodomitic passion of their
masters they are blessed and thrice blessed, for thanks to the torments you
mention they will be reckoned with the martyrs."

τον κατάλογον ε II 1082-3 έστι ... τό scripsi: έστι τοΰτο β έστιν Ρ έστιν τοΰ Κ τοΰτό
έστιν τό C ώστε ε II 1085 οίκέτης γ: δούλος β II 1088 τω ... αυτόν: τον όνησάμενον γ
II 1089 κτήνη: add. τοΰτο ΚΧΓε II 1090 ϊσασιν: ούκ ϊσασιν Ce II 1092 όπόσα: πόσα γ



86 The Life ofAndrew the Fool

lioo ηf. Ταύτα αυτών ομιλούντων εις των οίκετών Έπκρανίου άφωρισμένος D
εις το όψώνιον του πατρός αυτού θεασάμενος τον όσιον έγνω την
έργασίαν αύτού, και καθίσας προ των ποδών αύτού δάκρυσι καθικέτευε
τον όσιον όπως παρακαλέση τον θεον ύπέρ αύτού τού γενέσθαι αύτόν
τοιαύτης έργασίας. "Εγνω δε τω πνεύματι ό δίκαιος τί έστιν άπερ ζητεί ό

ιιο5 παις κομίσασθαι, και βουλόμενος κατ' ιδίαν όμιλήσαι αύτώ τη δυνάμει
τού άγίου πνεύματος μετέστρεψε την φωνήν αύτού εις την τών Σύρων 701Α
διάλεκτον, και καθεζόμενος συνελάλει αύτώ Συριστϊ ώς έβούλετο. Ό δε
παίς έλεγεν "'Εάν ούκ ήδυνάμην, ούκ άν παρεκάλουν σε τοιούτος
γενέσθαι όποιος εις και αύτός." Ό δε όσιος λέγει προς αύτόν "Ού

πιο δύνασαι ύποφέρειν τους ιδρώτας και τα σκάμματα της αρετής ταύτης,
επειδή στενή έστιν ή οδός- μένε ούν μάλλον καθά εί έν εύσεβείρι και

σεμνότητι, διδασκόμενος ύπό τού κυρίου σου τα κρείττονα και σωτηρίας
έχόμενα, φεύγων πορνείαν, μοιχείαν, μνησικακίαν και τών λοιπών παθών
τον κατάλογον, t και τοιαύταις μη περιπεσεΐν άνάγκαις." Ό δε παις

ins έλεγεν αύτώ· "Ει ούν ού βούλει τής έμής ύπακούσαι έλαχιστότητος, λέξον
μοι ότι ού δύνασαι τούτο ποιήσαι, και πάντως καταλείψω σε."

Ό δε Έπυράνιος βλέψας την άθρόαν μεταβολήν τού παιδός, ότι ά ού Β
μεμάθηκεν άπεφθέγγετο, έφη· "Βαβαί τού θαύματος· θαυμαστός ό θεός έν
τοις άγίοις αύτού!" Ό δε μακάριος 'Ανδρέας έδεήθη τού κυρίου περί τού

ιΐ2ο παιδός, τί άρα δέοι γενέσθαι χάριν τής έκείνου αιτήσεως, και ήλθεν αύτώ
ψωνή λέγουσα· "Ούκ έστι τούτο συμφέρον, άπαγε τού έγχειρήματος· άλλά
δεΐξον αύτώ τό πράγμα όποΐόν έστιν, ίνα μη ώς άδυνάτου σου

καταψηφίσηται " "Εφησεν ούν παραυτά ό μακάριος τω άγγέλω τω έστώτι
έγγιστα αύτών, λέγων "Πλήσον τό ποτήριον νοητής θυμηδίας, άφ' ης ή c

ιΐ25 χάρις τού κατ' έμέ χαρίσματος έπήνθησεν." Έποίησε δε ούτως ό άγγελος
κυρίου, και λέγει προς αύτόν ό μακάριος· "Πότισον τον έπί τών ποδών μου
καθήμενον " Ό δε εύθέως έπότισεν αύτόν άοράτως, και ήρξατο ό παις

παραπλήσια σχήματα ποιεΐν, έοικότα τω θεοφόρω πατρί, ός και όρών
αύτόν έμειδία εύφραινόμενος. Ό δε Έπιφάνιος ϊδών τό γεγονός έταράχθη,

ιΐ3ο φοβηθείς μήποτε έπαναδράμη έπ' αύτόν πάσα ή άγανάκτησις τού πατρός
αύτού, και λέγει προς τον μακάριον "Δέομαι σου, δούλε τού θεού, μη

1100 num. 18 scripsi: carent codd. II add. tit. περί της παρατροπής τοΰ οίκέτου Έπκρανίου
β π. τοΰ οίκέτου (add. τοΰ C) Έπιφανίου CKE π. τοΰ οίκέτου τοΰ πατρός Έπκρανίου Ρ
tit. caret D II 1103 τοΰ γ: om. β \\ 1106 αύτοΰ: τού παιδος Ce II 1107 έβούλετο: ή- KPC
II 1109 εις KC: ής βΫΌ εί Ε II 1111 ει /3C: ή Κ ής Ρε II 1113 μοιχείαν om./(φεύγων
... μνησικακίαν om. Ρ) II 1114 τοιαύταις ... άνάγκαις (loc. corruptus, ut videtur): τ. ά. μη
περιπεσεΐν inv. KPC τί σοι χρεία άνάγκαις τοιαύταις άρξασθαι D, sim. Ε II 1115ούνού:
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Andrew turns a servant of Epiphanios' into a holy fool

18. During this conversation one of Epiphanios' servants, assigned to the
task of catering for his father,1 observed the holy man and understood his
way of life. Sitting down before the feet of the holy man he entreated him
with tears to ask God to let him pursue such a way of life. The righteous
man understood in his spirit what the boy wanted to obtain, and as he
wished to speak to him in private, through the power of the Holy Spirit
changed the boy's language to that of the Syrians and sat down and talked
to him in fluent Syriac.2 The boy said, "If I were unable to do it, I would
not beg you to let me become such as you yourself are." The holy man
answered him, "You cannot endure the sweat and trials of this way of life,
for the road is narrow. Remain instead as you are, godly and respectful,3
learning from your master better things that belong to salvation,4 shunning
fornication, adultery, remembrance of wrongs, and the whole set of selfish
emotions instead of wishing to be exposed to such troubles!"5 The boy
however replied, "If you do not want to listen to my most humble person,
admit that you cannot do what I want, and I shall surely leave you alone."

When Epiphanios noticed the sudden transformation of the boy, that he
could speak what he had never learnt, he exclaimed, "Good Heavens, what
a marvel! God is wonderful in his holy men!"6 But blessed Andrew asked
the Lord what should happen to the boy with regard to his request. A voice
came to him, saying, "This is not fitting, beware of such an attempt! Yet,
show him the nature of this task, lest he condemn you as powerless." Im¬
mediately the blessed man ordered the angel who was standing beside
them, "Fill the cup with spiritual rejoicing, from which the grace of my
special gift sprouted!" The angel of the Lord did so, and the blessed man
said, "Give him who is sitting at my feet to drink!" At once he gave him to
drink invisibly, so that the boy began to make gestures similar to those of
the God-bearing Father, who looked on with a cheerful smile. But when
Epiphanios saw what was happening he was upset, fearing that the whole
wrath of his father would rebound upon himself, and asked the blessed
man, "Please, servant of God, do not do this thing with my father's slave,

ού KC οΰν PD δέ ού Ε II ϋπακοΰσαι My: έπακούσαι BL II έλαχιστότητος:
έλεεινότητος KCf II 1116 ότι: ήτι C II οϋ om. PC II και ... σε: κ. πάντα καταλείψω Ρ
om. KCE II 1117 τοΰ παιδός: τ. π. της γλώττης Ρ της γλώττης τ. π. (add. αύτοΰ Κ) KC£ II
οϋ: μή ΚΧΓε II 1120 άρα: άν C II δέοι: δέει Κε(1οο. om. Ρ) II 1121 άλλα om. y II 1122
ϊνα om. KCe II 1123 καταψηφίσηται: -εται γ II 1123-6 τω άγγέλω ... μακάριος: έπει
έπόθησεν Ρ II 1123 έστώτι: έφεστώτι KCf II 1124 έγγιστα αυτών: έπί ταύτης της
έργασίας Ε om. CD II λέγων: φήσας Ε om. KCD II νοητής KCe: της β II 1127άοράτως
ante έπότισεν tr. y II 1128 δς και: όστις y
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ποιήσης τδ πράγμα τούτο έπί τω οίκέτη τού πατρός μου, μήποτε και αύτός
έξουδενωθήση και ό θεός άντί άγαθοΰ βλασφημηθήσεται καΐ έμέ
μεμισημένον και έπάρατον δείξης τω πατρ(· παρακαλώ ούν σε και δέομαι, d

1135 μή κενήν άποπέμψης την δέησίν μου, άλλα μέμνησο μιας ημέρας άγάπην
εμού τού δούλου σου." Ό δε μακάριος μή θέλων τον Έπιφάνιον κενόν
άποπέμψασθαι προσέταξε τω άγγέλω τού άραι άπ' αύτοΰ τό δοθέν αύτω
δώρημα, καΐ εύθέως άνελάβετο άπ' αύτού ό τού κυρίου άγγελος τδ
τοιούτον χάρισμα, και πάλιν ήλθεν ό παις εις την προτέραν κατάστασιν,

ιΐ4ο καθώς και πρώην έχρημάτιζεν. Έν λύπη δε μεγίστη γενόμενος ό οίκέτης
παρεκάλει τον δσιον δοθήναι αύτω πάλιν τό δώρον εκείνο. Ό δε πρδς
αύτδν άπεκρίνατο- "Λελάληκάς μοι μή δύνασθαί με τό τοιούτον 704α

έπιδείξασθαι έν σοί- θέασαι τοίνυν και μάθε δτι έν τω ονόματι τού κυρίου
ήμών 'Ιησού Χριστού και μείζονα, εί βούλομαι, δύναμαι έν σοί

1145 έπιδείξασθαι· πλήν ό κύριος σου Έπκράνιος κώλυμα σοι καθέστηκε, παρά
γνώμην γάρ τού κυρίου σου οί θείοι κανόνες πράττειν ούκ έπιτρέπουσιν."
Εις δε τών συνδούλων τού παιδός προστάξει τού δεσπότου αύτού κέκληκεν
αύτδν εις τήν διακονίαν τήν προς σύνηθες.

'Εσπέρας δε καταλαβούσης έβιάσατο ό Έπιφάνιος τον δσιον τού
ιΐ5ο μεΐναι έκεΐσε. Περί δε πρώτη ν φυλακήν της νυκτός εύκαιρησάντων

πάντων τών οίκετών συνήχθησαν προς τδν Έπιφάνιον, άγάπη διαπύρω
κρατούμενοι. 'Ισταμένων ούν αύτών χερσίν έσφιγμέναις προσέταξεν
αύτούς καθεσθήναι.

ιθ'. Περι τών οίκετών Έττιφανίου. Ώς ούν έκαθέσθησαν κύκλφ αύτού, ό β
ιΐ55 μακάριος 'Ανδρέας τω νοερώ όμματι της διανοίας ένός έκάστου τά έργα

έώρα και ποίω σφάλματι έκαστος αύτών προκατείληπτο, και θέλων
αύτούς σωφρονίσαι τροπωσάμενος ήρξατο λέγειν, παραβολήν τινα

έρευγόμενος. Αύτοί δε ένωτιζόμενοι τού όσίου τά ρήματα αίσχυνόμενοι
εις φλόγα τη αιδώ μετεβάλλοντο, άλλοι ίλιγγίων και έτρεμον, έτεροι

ιΐ6ο αίσχυνόμενοι άνεχώρουν ή γάρ άπλή τού δικαίου δημηγορία πάντων τά
άμαρτήματα άποτόμως ήλεγχε, ποίω τρόπω και πώς ταύτα, και πού,
έξειργάσαντο. Και δή τό θαυμαστότερον, ότι τη ίδίςχ διαλέκτω εις έκαστος
ένόει τά λεγόμενα- έλεγον δε ύπολαμβάνοντες έκαστος- "Δι' έμέ ταύτα c

1134 πατρί: γεννήτορι γ II ούν σε: σε ούν KPC ούν ε II και δέομαι om. C II 1135
άλλα om. γ II άγάπην: -ης ΡΕ (C non legitur) II 1137 άποπέμψασθαι: άποπέμψαι γ II
1143 μάθε: ϊδε γ II 1149 καταλαβούσης: γενομένης γ II 1150 πρώτην: τρίτην γ II 1153
αύτούς: -οΐς Ρ του Ε II 1154 num. 19 scripsi: 14 D num. carent rell. II περι ...

Έπιφανίου PKC (τών om. C) DE (ante έσπέρας lin. 1149 tr. E): om. β \\ 1155 της διανοίας
όμματι inv. γ II 1156 έώρα ante ένός tr. γ II 1159 εις: ώς KPC ώσεί ε II μετεβάλλοντο:
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lest you be set at naught yourself and the good of God be spoken of as evil7
and you make me hated and accursed before my father. I beseech and beg
you, do not disregard my request, but remember the proof of love that I,
your servant, have given you today." The blessed man who did not want to
dismiss Epiphanios empty-handed ordered the angel to withdraw the gift
that had been given to the boy. At once the angel of the Lord took the won¬
derful grace from him, so that he returned to his former state of mind and
became as he had been before. The servant, however, was very distressed
and begged the holy man that the marvellous gift be given to him again.
But he answered, "You told me that I could not show anything like this on

you, yet see and learn that in the name of our Lord Jesus Christ I can show
even greater things on you, if I want. But your master Epiphanios is a hin¬
drance for you, for the divine rules do not permit that you act against the
will of your master."8 (At this moment,) at the behest of his master,9 one of
the boy's fellow-slaves summoned him to his usual service.

In the evening Epiphanios persuaded the holy man to stay overnight.
About the first watch of the night, when all the servants were at leisure,
they gathered around Epiphanios, driven by ardent love. As they stood
there with their hands clasped he commanded them to sit down.

Andrew speaks to Epiphanios' servants in their own languages

19. On the servants of Epiphanios. When they had sat down around him,
blessed Andrew with the spiritual eye of his mind saw the works of each
one of them and what kind of sin each one had committed. Wanting to
make them reform themselves he began to speak metaphorically to them,
uttering a kind of parable. They on their side gave ear to the holy man's
words, some turning red as fire for shame, others becoming dizzy and trem¬
bling, while still others were ashamed and went away, for the righteous
man's plain speech bluntly exposed the sins of each, revealing why and
how and where they had committed them. And the most wonderful of all:
each one understood what he said in his own language. They all assumed,

μετεφέροντο ε add. οί δε φρίκη συνείχοντο KC, sim. DE II άλλοι ίλιγγίων om. Ρ II
έτρεμον: έτρόματτον D έτρόμασον Ε II ετεροι: add. δε Ρ II 1161 και πού ταύτα inv. γ
II 1162 δή τό BMKC: δή τούτο D τό δή LPE II 1162-3 εις ... λεγόμενα Ρ: ήλεγχεν αύτοΰ
τά άμαρτήματα C sim. DE om. βΚ II 1163 δε/(etiam Κ): om. β
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λέγει ό άνθρωπος ούτος." Φόβω δέ βαλλόμενοι καΐ τρόμω έν τω αύτόν
lies έκφαυλίζειν δια παραβολών τά αμαρτήματα αύτών ήρχοντο εις

μετάνοιαν. Όρων δέ ό παμμίαρος δαίμων τους οίκέτας Έπκρανίου εις

διόρθωσιν έρχομένους συνεγείρει μετ' αύτού πλήθος τών άκαθάρτων
πνευμάτων, και έν τω προαυλίω καθεζόμενοι έγελοίαζον. Γνούς δέ ό
μακάριος έμειδία ταύτα άκούων. Ό ούν Έπκράνιος και οί συν αύτω

ιΐ7ο ένωτιζόμενοι τό τού δικαίου μειδίαμα ξένον τούτο ήγοΰντο, και δι' ήν
αίτίαν τούτο έπραττε μαθεΐν ήβούλοντο- ού γαρ ήκουον έκεΐνοι τών
πονηρών δαιμόνων τους ψόφους, ούκ όντες τηλικαύτης διαβλέψεως. d

Συνιείς δέ ό δίκαιος τούτο έν τοις δεξιοΐς αύτού άποβλεψάμενος έφη μετά
τίνος έξουσίας- '"Αρον άπό τών τήδε τό κάλυμμα της καρδίας αύτών."

ιΐ75 "Αμα δέ τω ρήματι άπεκαλύφθησαν αί άκοαί τών ψυχών αύτών και

ήκουον τά παρά τών δαιμόνων λεγόμενα. Έπηρώτων δέ τον Έπκράνιον
λέγοντες· "Κύριε, τίνες είσίν αί άσωτοι γυναίκες αύται αί έξωθεν έστώσαι
και ταΐς άναιδείαις έπιφυρόμεναι;" Ό δέ λέγει αύτοίς· '"Αμαρτωλών
ημών όντων σκιρτώσιν οί δαίμονες." Και ταύτα άκούσαντες έαυτούς

ιΐ8ο κατεμέμφοντο. Εύθύς ούν έξαναστάντες και τω τιμίω Έπιφανίω 7osa

προσκυνήσαντες έπορεύθησαν έκαστος έπί ταϊς κοίταις αύτών.
Άναχωρούντων ούν αύτών έτερος προς τον έτερον έλεγον "Έθεάσω
πράγμα παράδοξον, πώς μοι ό πένης ούτος λελάληκε τάς άμαρτίας μου;"
Λέγει ό έτερος· "Πιστεύσατέ μοι, άδελφοί, και έμοί τά τής καρδίας μου

1185 κρυπτά πάντα άπεκάλυψε." Και οί μέν έλεγον ότι άγιός έστιν, οί δέ έλεγον
ότι μάντις έστί και άπό τής τών ζώδων συνθέσεως άναγγέλλει τά
συμβησόμενα, άλλοι έλεγον "Άπό δαιμονικής ένεργείας πάντα ήμΐν
άπεκάλυψεν."

Ύπνωσάντων ούν πάντων ό Έπκράνιος ώς έθος ην αύτω καταλιπών
ιΐ9ο τήν κλίνην έπί. τού έδάφους άνεκλίθη· ό δέ όσιος, και αύτός β

σχηματισάμενος έν τη κλίνη Έπκρανίου ύπνώσαι, καταλιπών αύτήν και
αύτός έτα της αύλής κατελθών έν τη κοπρίψ. άνέκλινεν έαυτόν τό
ύπόλοιπον τής νυκτός.

Πρωίας δέ γενομένης προπεμφθείς παρά τού Έπκρανίου έξήλθεν εις τον
ιΐ95 πνευματικόν αύτού άγώνα. Τότε προσκαλεσάμενος ό Έπιφάνιος τον

παΐδα, ώ λελάληκεν ό όσιος τη Σύρςχ διαλέκτα), έπυνθάνετο παρ' αύτού
ποίω τρόπω τά μυστήρια έκείνα έν αύτω διεπράχθησαν. Ό δέ πίστει

1165 αύτών KPCD: om. βΕ II 1170 μειδίαμα: γέλοιον / (τώ ... γελοίω KC) II 1177
άσωτοι LKCE: -αι BD -ες Μ εύπρόσωπαι Ρ II αύται γυναίκες inv. γ II 1179 έαυτούς:
-οϊς D al. Ε loc. om. Ρ II 1184 έτερος: add. ναί, άδελφέ, και τά έμά πάντα διηγησατο.
άπεκρίθη ό έτερος C, sim. DE II έμοί: έμέ ΚΡ II 1189 έθος: έξ έθους CD al. Ε II 1190
κλίνην: add. αΰτοΰ Ce, post quod etiam add. την πολυποίκιλον εις ΰψος έστρωμμένην Ε II
ante έπί add. ψιαθίω (έπεύχιον ε) τιθείς Ce (έπί ... έδάφους: έν τοις μαρμάροις τοΰ
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"This man is speaking about me!" Overcome by fear and trembling, be¬
cause he poured his contempt on their sins through parables, they betook
themselves to repentance. When the wholly abominable demon saw that
Epiphanios' slaves betook themselves to correction he gathered a multitude
of unclean spirits and sat down with them in the forecourt, laughing. The
blessed man understood this and smiled as he heard them. But when Epi¬
phanios and those around him noticed the righteous man's smile they found
it strange and wanted to learn for what reason he behaved like this, for
lacking his insight they did not hear the noises of the evil demons. Under¬
standing this the righteous man turned his eyes to the right and said with
authority, as it were, "Lift the veil from the heart of those who are here!" In
the moment he said this the ears of their souls were unveiled so that they
could hear what the demons were saying. They asked Epiphanios, "Lord,
who are these depraved women who are standing outside, indulging in
shameless behaviour?" He answered, "Our sins make the demons leap for
joy." When they heard this they blamed themselves. They stood up at once
and, having prostrated themselves before the honourable Epiphanios, they
left, each one going to his own bed. As they were leaving, one of them said
to another, "Did you notice an incredible marvel? This poor man told me

my sins!" The other said, "Believe me, brethren, to me too he revealed all
the secrets of my heart!" And some of them said that he was a saint, others
that he was a soothsayer who could tell the future from the conjunction of
the signs of the Zodiac, while still others declared, "It was by demonic
operation that he revealed all this to us".1

When all had fallen asleep Epiphanios, true to his habit, left his bed and
lay down on the floor. The holy man, who likewise feigned to sleep in Epi¬
phanios' bed, also left it and went down to the courtyard, where he reclined
on the dunghill for the rest of the night.2

In the morning Epiphanios escorted him out to his spiritual struggle,
whereupon he summoned the boy to whom the holy man had spoken in
Syriac and asked him how this wonder had been accomplished in him. The

κουβουκλίου αύτοΰ έπεύχιον τιθείς Ε) II και αυτός om. Ce II 1191-2 και αυτός om. Ce
II 1192 έπι της αυλής: έπι την αΰλήν Ρ έντήαϋλήΓε II έν τη κοπρίςχ: έπι της πατημένης
κόπρου C εύρων κοπρώδη τόπον έκείσε Ε, sim. D II 1196 ω: όν KPCD μεθ'ού Ε II
αύτού γ: αύτω β II 1197 αύτω: σοι γ
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πολλή εις αυτόν διακείμενος άπαντα τα εις αυτόν γεγονότα ανελλιπώς
διηγησατο" "Κύριε μου", λέγων, "ότε ήλθον έν τω κοιτώνί σου έγενόμην c

1200 αίφνης έννεός· έώρων γαρ τό πρόσωπον του άγιου εκείνου άστράπτον
υπέρ τον ήλιον. 'Εξισταμένου δε μου ένωτίζομαι φωνής, πόθεν ούκ οίδα,
λεγούσης μον 'Πρόσσχες και ϊδε ήλίκον αυτόν ή διά κύριον μωρία
πεποίηκεν.' Έώρων ουν, και ιδού άπό τής άκτΐνος τής ούσης έπί τον
δίκαιον μικρά τις άκτίς μερικώς χωρισθεΐσα προσεπέλασε τή όψει μου,

1205 και ευθέως ήρξάμην ποιεΐν τα σχήματα αυτού όσην ώραν έθεάσω. "Επειτα
άφείλασι ταύτα άπ' εμού και ύπήρχον καθά και τό πρότερον είς τα τού
κόσμου έπερειδόμενος πράγματα. Και ιδού, κύριε, άπό τού νύν αύτός
γενού προνοητής τής σωτηρίας μου, οδηγών με έν τρίβω τών τού θεού
εντολών." Ταύτα ένωτισθεις ό Έπιφάνιος, και ίλιγγιάσας έξέστη τω

ΐ2ΐο πνεύματι και περιπλακείς αύτώ συν δάκρυσιν ήσπάζετο τούς οφθαλμούς d
αυτού ώς θεατάς γενομένους τοιούτων μυστηρίων και έλεγεν "Ό
παντοκράτωρ κύριος, ό δείξας σοι τά θαυμαστά μυστήρια αύτού, δυνατός
έστι σώσαι και τήν ψυχήν σου, ήγαπημένε μου άδελφέ, κάγώ άπό την
σήμερον ώς φίλον μου γνήσιον και σύναιμον πνευματικόν ούτω τά περί

ΐ2ΐ5 σού διαθήσομαι." Ήγάπα τοίνυν έκτοτε τον παΐδα ό Έπιφάνιος, συνεργός 7osa

αύτώ έν πάσι τοις τω κτίστη εύαρεστούσι γενόμενος.

Ό δε μακάριος 'Ανδρέας, μετά τό άναχωρήσαι αύτόν άπό τού οίκου
Έπιφανίου, ήγωνίζετο έν τοις άποκρύφοις τόποις και ρύμαις τής πόλεως,
όπου ούδείς αύτόν έγίνωσκεν, άφορήτω παγετώ ψυχούμενος και τω κρύει

ΐ22ο πηγνύμενος, ύπό πάντων μισούμενος, ώστε και οί παίδες τής πόλεως
τύπτοντες, σύροντες και ραπίζοντες σφοδρώς και τω αύχένι σχοινίον β

περιβαλλόμενοι είλκον δημοσίως, μέλαν έξ άνθράκων ποιούντες και τό
πρόσωπον αύτού χρίοντες. Ούτω κακουχούμενος μετανάστης έν τοις
Άρτοπωλείοις έγένετο προς τό άνακτήσασθαι έαυτόν ην γάρ έκ τής άγαν

1225 νηστείας ταπεινωθέν τό σώμα αύτού. Τινές δέ τών φιλοχρίστων έδίδουν

1200 άστράπτον: άστράπτοντα (PC) vel άπαστράπτοντα (Κε) post ήλιον γ II 1202 μωρία:
μωροποίία Ε μωροποιά C ποιεί ά (sic) D II 1210 συν om. γ (συν δάκρυσιν om. Ρ) II
1213 μου Κε: μου και Ρ μοι β om. C II 1214 σύναιμον: συναίμονα ε άδελφόν post
πνευματικόν Ρ II 1217 hinc usque ad lin. 3620 cod. Ρ non adhibeo

7= ΚΟε(ε = DE)

ante ό δέ μακάριος add. tit. περί τής ταπεινώσεως τοΰ όσιου Ε II 1221 αύχένι: add. αύτού
Ce II σχοινίον:-ίω KCE II 1222 περιβαλλόμενοι: βάλλοντες ε II είλκον: malim είλκον



Text and Translation 93

boy, who had great faith in Epiphanios, told him everything that had hap¬
pened to him without omission. "My Lord," he said, "when I came to your
room I suddenly became speechless, for I saw the face of this holy man

shining with a brilliance eclipsing the sun. In my amazement I heard a
voice, from where I do not know, saying to me, 'Look and behold how
great the folly for the sake of the Lord has made him!' I looked, and be¬
hold, from the ray that rested on the righteous man a small ray branched off
and approached my face. At once I began to make his gestures for as long a
time as you saw, after which they were taken away3 from me, so that I be¬
came as I had been before, clinging to the things of the world. Look, my
Lord, from now on be the supervisor of my salvation, guiding me in the
path of God's commandments!"4 When Epiphanios heard this he became
dizzy and amazed in his spirit. With tears he embraced him and kissed his
eyes, which had witnessed such great wonders, and said, "The Lord Al¬
mighty, who has shown you his wonderful secrets, is able to save also your
soul, my beloved brother, and from this day I shall care for you, regarding
you as my dear friend and spiritual brother." From this moment Epiphanios
loved the boy and became his helper in everything that is pleasing to the
Creator.

Mortifications and hardships

Blessed Andrew, however, after leaving Epiphanios' house, struggled in
the hidden places and streets of the city, where no one knew him, chilled by
unbearable frost and numb with cold, hated by all, so that the boys of the
city, beating, dragging and slapping him without mercy, put a rope around
his neck and dragged him along in full view of everybody, making ink
from charcoal which they smeared on his face.1 Thus ill-treated he moved
to the Artopoleia to recover, for his body had been exhausted by his ex¬
treme fasting. Some Christ-loving people gave him obols, perceiving that

αυτόν II 1223 ούτω: -ως Ce II κακουχούμενος BK: κακοχού- ΜΙΧε II 1224
Άρτοπωλείοις: -έοις KCD -πωλείς L II έαυτόν: έ- suprascr. C αυτόν Κ om. ε, cf. infra
II ήνγάροηι. γ II 1225 τό ... αύτοΰ ante έκ tr. ε
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αύτω όβολούς, όρώντες αυτόν καταπεπονημένον, και ώς ίκανόν χρόνον
μή θεασάμενοι έλεγον αύτω- "Πού ής έως άρτι, έξηχε, και πού διήγες τάς
τοσαύτας ημέρας;" Ό δε άπεκρίνατο αύτοίς λέγων ""Εξηχοι, ούκ οϊδατε
ότι μωροΐς συμφυρόμενος ώς μωρός έπάλαιον; και γαρ αύτοι εξηχοι

ΐ23ο χρηματίζετε." Οί δε τω γελοίω έπαιρόμενοι ούκ έγίνωσκον τα λεγόμενα-
μωρούς γαρ έκάλει τους ολέθριους δαίμονας, μεθ' ών την πάλη ν έκάστοτε c
έποιείτο δια την των ούρανών βασιλείαν αγωνιζόμενος. Και οί μεν

όβολούς έδίδοσαν, οί δε θέρμια, οί δε άρτον, οί δε τυρόν, οί δε όπώρας, έξ
ών έκαστος αύτών έπίπρασκον, και εισερχόμενος έν καθαροποτίω τοις

1235 όμοίοις πένησι διένειμε ταύτα. Και πολλάκις τών ελεημόνων τινές
οίκτείροντες και έλεούντες αύτόν παρεΐχον και ίμάτιον- έτεροι δε πένητες,
οία λησταί άναιδεΐς χρηματίζοντες, νυκτός αύτω έπεμβαίνοντες,
έκδύοντες ήρπαζον και ώχοντο τρέχοντες και αύτόν γυμνόν καταλιμ-
πάνοντες- ούτοι δέ είσιν ούσπερ οί της πόλεως είώθασι λέγειν τού άρχι-

1240 επισκόπου τα παιδία.
Πάλιν ούν μις* τών ημερών την σωματικην χρείαν όπιθεν d

καθαροποτίου τινός ποιούντος αύτοΰ ένώπιον τών διερχομένων νεανίσκος
τις θεασάμενος αύτόν άνερυθριάστως καθήμενον ανήγγειλε τω

καθαροπότη- ό δέ έξελθών και ίδών τον όσιον σπασάμενος ράβδον
1245 τοσούτον αύτόν έτυψεν όσον ήδύνατο. Διερχόμενος δέ και έτερος αναιδής,

άπηγριωμένον έχων τό ήθος, χειριζόμενος ράβδον, ώς έθεάσατο τον όσιον 709α

τυπτομένον, τρωθείς ύπό τού διαβόλου δίδωσιν αύτω μεθ' ή ς έκράτει
ράβδου ώς ήδύνατο, ώστε τον κτύπον άκουσθήναι πόρρωθεν. Άπιδών δέ ό
όσιος προς τον τύψαντα πικρώς έστέναξεν- άναστάς δέ και πλησίον αύτού

ΐ25ο γεγονώς, πεσών έπί τήν γήν τους πόδας αύτού κατησπάζετο, ύπέρ αύτού
προσευχόμενος. Τινές δέ όρώντες αύτόν έλεγον- "Θεάσασθε," φησί, "πώς ό
παρατετραμμένος καθάπερ κύων ούτως τους πόδας τού τύψαντος αύτόν

1227 ής: εις CE υπήρχες D II 1228 ό δέ: add. όσιος γ II άπεκρίνατο Ly: -ετο ΒΜ II
1229 συμφυρόμενος: -φερόμενος C -φυρούμενος Ε II έπάλαιον: διεπάλ- Ce II 1233
θέρμια ... τυρόν: άρτον ... τυρόν (add. οί [vel άλλοι] δέ ίχθύν ε) ... θέρμια inv. γ II 1235
τινές τών ελεημόνων inv. γ II 1236 έλεοΰντες: -ώντες CD II 1238-9 και2 ...

καταλιμπάνοντες: άφέντες αύτόν ώς έγεννήθη γυμνόν Κ, sim. Ce II 1239—4-0 ούσπερ ...

παιδία: οί ταλαίπωροι, ούσπερ τά τού άρχιερέως παιδία οί πολΐται μετριοπαθώς είώθασι
καλείν, οί δέ ώς άρμοζόντως καύκους αυτούς μιλιώτας προσαγορεύουσιν, ώντινων οί
αυχένες έξ άπειρου σπατάλης όν τρόπον βοών πάχος καθεστήκασιν, δι'ών άπληστος (pro
άπλήστως) τα> οϊνω και άκορέστως χρώνται καθάπερ πίονες της γης (cf. Ps. 21:30) Ε II
1239 λέγειν: καλείν CD, cf. Ε II 1239^40 άρχιεπισκόπου: άρχιερέως CD, cf. Ε II 1240τά
ante τού tr. CD, cf. Ε II 1241 ημερών: add. καθάπερ προέφημεν στραφέντα δια κακίας και
γεγονότα ώς τά παιδία καθώς υπαγορεύει τό εύαγγέλιον (cf. Mt. 18:3) Ε II όπιθεν
BMKCD: -σθ- LE II 1242 αύτοΰ om. γ II 1246-8 ώς ... ράβδου γ: om. β II 1247 αύτώ
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he was worn out. As they had not seen him for a long time they asked him,
"Where have you been until now, you fool? Where have you spent all these
days?" He answered them and said, "You fools, do you not know that I
have been mingling with fools and fighting like a fool? For you are fools
yourselves."2 They laughed as they did not understand what he was saying,
for by fools he meant the ruinous demons, with whom he was always fight¬
ing, struggling for the sake of the kingdom of heaven. And some gave him
obols, others beans or bread or cheese or fruit, each of them from the goods
he sold. He, however, went into a tavern and distributed it among those
who were poor like himself. Often compassionate people, having pity and
mercy on him, even gave him a garment, but other poor men, behaving like
ruthless robbers, attacked him during the night, stripped him, took his
clothing and ran away, leaving him naked; these are those whom the people
of the city usually call the Archbishop's boys.3

Andrew relieves himself openly

Another day, when he was relieving himself behind a tavern in front of the
passers-by,1 a young man who saw him easing himself without blushing,2
told the tavern keeper, and he, coming out and catching sight of the holy
man, took a rod and beat him with all his might. Another shameless man of
brutal character passed by with a rod in his hand. As he saw the holy man

being beaten, he was wounded3 by the devil and struck him with his rod as
hard as he could, so that the blow was heard far away. The holy man looked
at his tormentor and moaned bitterly. He rose and, coming close to him, fell
down on the ground and kissed his feet, praying for him. Some people who
happened to see him said, "Look how the crazy man kisses the feet of the
man who beat him like a dog, without feeling anything!" After he had re-

KD: -ov CE add. και αυτός Κ II 1247-8 έκράτει ράβδου Ce: ρ. έ. inv. Κ II 1248 ώς
ήδύνατο γ: κατά θυμού τούτον άπέκτεινε Β τοσούτον αύτόν έτυψεν όσον ήδύνατο ML II
1249 έστέναξεν: άνε- γ add. τω πόνω Ce II 1252 ούτως: -ω Ce, ante quod add. κατ'αύτοΰ
σταλέντι ε II τους πόδας: τω ποδΐ γ
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κατασπάζεται άνοασθητών." Ό δέ μακάριος 'Ανδρέας τάς άνυποίστους
δεξάμενος πληγάς των εκεί άνεχώρησε και έν μιφ γωνίψ του έμβόλου

1255 άπελθών έκαθεύδησεν, ύπνου βραχυτάτου έφαπτόμενος. Οί ούν έκεΐσε β

διερχόμενοι όρώντες αυτόν έλεγον ότι "Έκ περιεργίας γυναικείας τούτο
έπαθεν," οί δε- "'Από έπιληψίας." Ό θεός δέ ό των κρυπτών γνώστης, ό τα

υψηλά άπό μακρόθεν γινώσκων, ήδει και τοΰ δούλου αυτού την έργασίαν
και οίς τρόποις έπραττε ταύτα.

ΐ26ο κ'. Περί της άμάξης. Κειμένου ούν τού όσιου, καθά προείρηται, ποτέ μέν
επί άμφόδου, ποτέ δέ έν τοις έμβόλοις της πόλεως συνέβη άμαξαν
διέρχεσθαι έκεΐσε. Ό τοίνυν βοηλάτης, οϊνω πολλώ κεκαρωμένος,
έπορεύετο τραγωδών, ού μέντοι συνήδει τα κατά τον δίκαιον. Παριόντες c
τοίνυν οί βόες κατεπάτησαν αυτόν διελθόντες δέ και οί τροχοί μέσον της

1265 κοιλίας αυτού κατεκραύγασαν οί την όδόν πορευόμενοι τοΰ βοηλάτου,
καί τίνες τύψαντες αύτόν έλεγον- ""Εστω ούκ αίσθάνη, κάν άς έβλεπες
πόθεν πορεύεται ή άμαξα!" Ό δέ τη μέθη κεκαρωμένος μόλις άπεκρίνατο-
"Καί τίς ήνάγκασεν αύτόν μέσον της όδού κεΐσθαι;" Οί δέ προς αύτόν-
"Δώη σοι ό θεός την αύτοΰ φρόνησιν καί τό πνεύμα όπερ εις τηλικαύτην

ΐ27ο άπάγει άναισθησίαν!" Ό δέ δίκαιος χάριτι θεού διέμεινεν άβλαβής. Καί
τίνες θαυμάζοντες έλεγον- "Τί εϊπωμεν ή τί φθεγξώμεθα περί τού
πεφυρμένου τούτου έπαπορούμεν- άρα ύπό θεού έσκεπάσθη ούτος, ή ύπό d

τών πονηρών πνευμάτων έν οΐς κατατριβόμενος όλλυται;" Οί δέ έλεγον-
"Νομίζομεν ότι ό συμπεριφερόμενος αύτώ δαίμων, έπιποθών συνεΐναι μετ'

1275 αύτού, οξέως της άμάξης τό βάρος έκούφισε, καί άβλαβη έφύλαξεν."
"Αλλοι έλεγον- "Ούχί, μη γένοιτο, αλλ' ό θεός έλεήμων ύπάρχων
οίκτειρήσας την αύτοΰ άτυχίαν καί άσθένειαν έσκέπασεν αύτόν." Ταύτα
δέ πάντα έκουσίως έπραττε, μισήσας κόσμον καί τά έν κόσμω διά την

βασιλείαν τών ούρανών.

1254 άνεχώρησε: ϋπεχώρει Κ υπεχώρησε C ύπανεχώρησεν ε II 1256-7 έκ ... έπαθεν:
άπό γυναικός (add. ούτως Ε) περιεργίςι (-εργασίψ D) σατανική έπαρατέτραπτο (έπαρέτραπτο
DE) Ce II 1256 γυναικείας περιεργίας inv. Κ II 1257 επιληψίας: add. συνέβη αύτώ τούτο
τό πάθος CD, sim. Ε, post quod etiam add. άλλοι δέ· έπειδή, φησιν, εις βαθύν τε καί δύσβατον
εΐσέδυ πέλαγος της γραφής, μη φέρων κατέχειν, ό νοΰς συν τη διανοίς* έξ άπειρου όγκου
πτοηθέντες σκυλμόν και τάραχον ύπομενήκασιν οί μέν ούτω, οί δέ και άλλως συνετίθεντο
αύτώ γεγονέναι τον όλεθρον Ε II ό θεός: θεός γ II 1259 οΐς: δι'οΐς Κ οϊοιςΟΕ II 1260
num. 20 scripsi: 15 D num. carent rell. II tit. ante ό δέ μακάριος lin. 1253 tr. Ε om. Β II
καθά (καθάπερ ΚΕ) προείρηται om. C II 1262 τοίνυν: δέ γ II κεκαρωμένος:
συμπεφυρμένος γ II 1263 τραγφδών (τράγου- L) έπορεύετο inv. γ II 1264 αύτόν: τον
δίκαιον KC τον όσιον ε II 1265 κατεκραύγασαν ... βοηλάτου: θεασάμενοι δέ τίνες (τίνες
om. Ce) οί την όδόν πορευόμενοι κατεκραύγασαν τοΰ βοηλάτου (βοΐλου D add. θυμούμενοι
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ceived these unbearable blows blessed Andrew left this quarter and with¬
drew to a corner of the portico, where he lay down and took a brief nap.
Some of those who went by and saw him said, "This suffering befell him
through the magic arts of a woman." Others said, "No, he received it from
epilepsy." But God, who knows the secrets,4 who knows high things from
afar,5 knew also the way of life of his servant and the reason for his con¬
duct.

Andrew run over by an ox-cart

20. On the ox-cart. As already mentioned, the holy man sometimes lay in
the street,1 sometimes in the porticoes of the city. Once an ox-cart passed
by. The driver was blind drunk from much wine, making his way singing,
unaware of the righteous man's presence. When the oxen passed by they
trampled him under their hooves. As also the wheels ran across his abdo¬
men, those walking in the street shouted at the driver. Some even dealt him
a blow and said, "Even if you were not aware of him, you could at least
have looked where your cart was going!" But he, stupefied with drink,
answered with difficulty, "And who forced him to lie in the middle of the
road?" They said to him, "May God give you his insight and the spirit that
leads to such imperturbability!"2 Through God's grace the righteous man
remained unharmed. Some marvelled at this and said, "We are at a loss
what to say or what to utter about this crazy man. Was he protected by God
or by the evil spirits, in whose company he wastes his time to his own de¬
struction?" Others said, "We think it was the demon who lives with him3
who in his desire to stay with him quickly lightened the weight of the cart
and thus preserved him unharmed." Still others said, "No, not at all, but
God who is merciful had pity on his ill fortune and illness and protected
him."4 All this he did of his own free will, for he hated the world and the
things in the world because of the kingdom of heaven.5

Ce) γ II 1266 αυτόν: add. σφοδρώς γ II έστω: add. ότι Ce II 1267 τη μέθη: τώ πολλφ
(πολλοστώ ε) οϊνω γ II 1268 και om. γ II αυτόν2 γ: add. έφασαν (Β) vel έφησαν (ML) β
II 1269 αΰτοΰ γ: -ών β II 1270 άπάγει γ: τούτον ά. β II 1274 νομίζομεν: εϊκάζομεν γ II
1275 άβλαβη έφύλαξεν: ά. διεφύλαξεν Κ άβλαβης διέμεινεν Ce
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i28o "Ετερον δέ θαύμα έπραττεν ό δίκαιος, του φιλάνθρωπου θεού 7ΐ2Α

ένδυναμούντος αύτόν έν γαρ ταΐς ήμέραις τού θέρους, ήνίκα ό αφόρητος
καύσων τού ηλίου ύπήρχεν, έποίει έαυτόν ώσπερ μεθύοντα και έρχόμενος
έν τόπφ καυσώδει έκεΐσε ύπέμεινε τον φλογερον καύσωνα, άβρωτος και

άποτος μέσον της όδού άνακείμενος. Οί ούν διερχόμενοι, συμποδιζόμενοι
1285 έπ' αύτόν εκ διαβολικής ενεργείας και θυμούμενοι, οί μεν ράβδοις

έτυπτον, οί δέ λακτίζοντες διέβαινον, έτεροι βλασφημούντες και τοις ποσί
καταπατοΰντες παρέτρεχον, άλλοι τού ποδός αύτοΰ λαβόμενοι είς τό
κάταντες έσυρον. Ήνίκα δέ ή νύξ κατέλαβεν, άνιστάμενος εκείθεν ήρχετο
έν τοις προθύροις της έκκλησίας και δι' όλης της νυκτός ύπήρχεν β

ΐ29ο ασχολούμενος έν προσευχαΐς και δεήσεσιν.

κα'. 'Εν μιά δέ περιόδω της αύτού έργασίας συνέβη έπιτελεσθήναι είς τον
τού κυρίου θεράποντα τι τοιούτον κατά γαρ τό είωθός πορευομένου αύτού
έν άωρίςχ προς τό μη γνωσθήναί τινι την προσευχήν αύτοΰ έν τοις
προθύροις των έκκλησιών συνέβη παραγενέσθαι αύτόν έν τω εύκτηρίω

1295 της ύπεραγίας Θεοτόκου τω όντι έν τω εύωνύμω έμβόλω τού φόρου
Κωνσταντινουπόλεως. "Ετυχε δέ καί τινα παϊδα κατ' έπιταγήν τού κυρίου
αύτοΰ έν τη λεωφόρω έπ' άποκρίσει διέρχεσθαι. Τού ούν όσίου
άπερχομένου προς τον εύκτήριον οίκον τού προσεύξασθαι έφθασεν αύτόν
ό παις όξυτέροις βαδίζων ποσίν ό δέ όσιος ήγνόει τον άκολουθούντα

ΐ3οο όπιθεν, τού θεού ούτως οίκονομήσαντος. Ώς δέ πλησίον των προθύρων c

έγένετο, τού θεού θέλοντος ώς προέφην δειχθήναι όποιος έστιν, έκτείνας
την δεξιάν αύτού χείρα καί σφραγίσας τάς πύλας τω σημείω τού σταυρού
εύθέως αύτοματί ήνεωχθησαν. Είσελθών δέ ένδον έκτενώς την προσευχήν
έποίει, μή έπιστάμενος ότι όπιθεν ύπό τίνος καθοπτεύεται. Ώς ούν ό παις

1305 ήκολούθει ίδεΐν αύτόν, έγίνωσκε γαρ ότι είς ύπάρχει των παρα-

πεφυρμένων, καί ώς είδε τάς πύλας άνεωχθείσας, έφριξεν ίλιγγιάσας, καί
τρόμω συσχεθείς διελογίζετο έν έαυτώ λέγων "Ίδε ποίον δοΰλον τού θεού
οί κατά άλήθειαν πάρετοι έξηχον όνομάζουσν τίς άρτι έδείκνυε τοις
άναισθήτως αύτόν κολαφίζουσι καί τύπτουσι τό ποίος άγιος καθέστηκε

1280 add. tit. περί τοΰ φλεγεσθαι αύτόν άπό τοϋ καύσωνος (D, cum num. 16 in marg.) vel
περί τού φλέγεσθαν έν τω ήλίω (Ε) ε II 1282 έρχόμενος: άφικόμενος Κε (loc. om. C) II
1283 ύπέμεινε:-μενε Κε (loc. om. C) II 1285 έπ'αύτόν BL: έπ'αύτώ Κ είς αύτόν CD έν
τούτω Ε αύτόν Μ II καί om. Ce II 1291 num. 21 scripsi: 17 D num. carent rell. II
add. tit. περί της ανοίξεως των πυλών της έκκλησίας y (ante ήνίκα lin. 1288 tr. Ε; της έ. om.
D) όπως άνεωχθησαν αύτομάτως αί θύραι της έκκλησίας ML tit. caret Β II 1294 των
έκκλησιών By: της έκκλησίας ML II εύκτηρίω My: add. οίκω BL II 1295 ύπεραγίας:
πανυμνήτου γ II όντι ... φόρου: φόρω C II έμβόλω: ώς έξανατολάς (sic) Ε om. D II
1296 Κωνσταντινουπόλεως: Κωνσταντίνου ε om. C II καί om. γ II 1297 άποκρίσει γ:
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Andrew feigning drunkenness by day,
praying to God by night1

The righteous man worked another wonder, the benevolent God strength¬
ening him. In the days of summer, when the scorching heat of the sun was
unbearable, he pretended to be drunk, went to a parched place and exposed
himself there to the burning heat, reclining2 in the middle of the road with¬
out eating or drinking. People who passed by stumbled over him by the ac¬

tivity of the devil and became angry, so that some of them beat him with
sticks, others kicked him in passing, others railed at him and trampled him
under their feet as they hastened by, still others seized his leg and dragged
him down the street. When night came, he rose and went away to the en¬
trance of a church, where he spent the whole night offering up prayers and
supplications.

Andrew opens church doors supernaturally
and floats in the air while praying

27. Once as he went around doing his spiritual work the following miracle
was performed on the servant of the Lord. Going as usual to the entrances
of the churches during the dead hours of the night, lest his prayer should
become known to somebody, he happened to come to the oratory of the
most holy Mother of God which is situated in the left portico of the Forum
of Constantinople.1 A slave boy sent on an errand by his master accidental¬
ly passed by on the avenue. As the holy man went to the oratory to do his
prayer, the boy, walking at a faster pace, caught up with him. The holy man
did not know that he was followed, God having thus decided. Now as he
approached the entrance, God wanting, as I said, his greatness to be dem¬
onstrated, he stretched out his right hand and made the sign of the cross
over the doors, and at once they opened automatically.2 He went in and
prayed fervently, not knowing that he was observed from behind. The boy
had followed him in order to watch him, since he knew that he was one of
the crazy. When he saw the doors open, he shivered and felt dizzy. Over¬
come by trembling he said to himself, "Behold what a servant of God the
truly crazy call mad! Who did now show those who slap and beat him ruth-

άκροάσει β II 1298 αύτόν γ\ om. β II 1300 όπιθεν: -σθ- LD II 1301 ώς προέφην: ώς
έφην Κ om. Ce II 1302 ante σταυρού (ΜΚΕ) add. τιμίου BLD loc. om. C II 1304
όπιθεν: -σθ- L om. C II καθοπτεύεται: κατ- Ε II 1305-6 παραπεφυρμένων:
παρατετραμμένων Ce II 1308 πάρετοι: παραπαίοντες KC παρατετραμμένοι ε II έξηχον:
(add. έξεστηκότα και Ε) πάρετον γ II 1309 κολαφίζουσι (sic KC: κολάζουσι β) ...

τύπτουσι: άναχυδιάζουσι Ε (loc. om. D)
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πιο και άγνοούμεν ήμεΐς οί τάλανες; ώ πόσους κρυπτούς δούλους έχει ό θεός

καΐ ουδείς ό συνιών ή ό γινώσκων τά κατ' αυτούς." D
Ώς δε ταύτα έλογίζετο προ των πυλών ιστάμενος, πορευθείς έγγύτερον

έσκόπευε τί ένδον έργάζεται, και βλέπει αύτόν προ του άμβωνος έπι του

αέρος κρεμάμενον καί προσευχόμενον κύκλω δε αυτού φλόξ πυρός
ΐ3ΐ5 έξεπορεύετο καί εύωδία άσύγκριτος μέχρι των πυλών τού ναού.

ΚαταπλαγεΙς ούν ό παις έπ! τω παραδόξω θεάματι έκεΐθεν άνεχώρησε την

πρόσταξιν τελέσαι τού κυρίου αύτού. Ό δε όσιος την προσευχήν τελέσας 7ΐ3Α

έξήει- εν δε τω έξιέναι αύτόν ήσφαλίσατο πάλιν τάς πύλας τω σημείω τού
σταυρού. Έπέγνω δε καί τον παρατηρησάμενον αύτόν παΐδα καί έλυπεΐτο

ΐ32ο έπί τούτω- έπέγνω γαρ τω πνεύματι ότι ό οίκέτης τών πραχθέντων παρ'
αύτού θεατής έγένετο. "Εβλεπε δε τήν τούτου ύποστροφήν, όπως μή δήλά
τινι τά κατ' αύτόν ποιήσει. Άνθυποστρέψαντος δέ, συναντήσας αύτώ ό
δίκαιος λέγει αύτώ- "Φύλαξαι, τέκνον, τού άναγγεΐλαί τινι τά όραθέντα
σοι έν τώδε τω τόπω καί έσται σοι έλεος παρά κυρίου- εί δέ εν ρήμα

1325 δοκιμάσεις από τών θεαθέντων σοι άναγγεΐλαί τινι, έντελούμαι πνεύματι
άκαθάρτω καί θρίαμβόν σε τη πόλει καταστήσει- όμως, μά τον Ίησούν, ό β

φυλάσσων σε άγγελος ούκ έάσει σε φθέγξασθαι, έντελούμαι γάρ αύτώ
περί τούτου καί άφρόντιστος έσομαι." Ό δέ μή βλέπων τον ομιλούντα
αύτώ τίς έστι φόβω συσχεθείς έφη- "Ούχί, κύριε." Πορευόμενος δέ έν

ΐ33ο έαυτώ έξέστη λέγων- "Βαβαί τού θαύματος- ίδού ποταπός άγιος καί
άγνοούμεν ήμείς οΐ παραπεφυρμένοι μετά αληθείας! Βαβαί τού
μυστηρίου- πόσους κρυπτούς δούλους έχει ό θεός καί άγαθής πολιτείας
καί συνειδήσεως, καί άπερ έν τοις βίοις τών άγίων ήκούομεν, ταύτα
οίκείοις όφθαλμοΐς έωράκαμεν."

1335 Πορευθείς ούν προς τον κύριον αύτού άνήγγειλε τήν δέουσαν έντολήν
τής άποκρίσεως αύτού. Τω δέ πνεύματι τής λήθης παραβεβλημένος
έβουλεύσατο καθ' έαυτόν άναγγεΐλαί τω κυρίω αύτού άπερ έώρακεν, c

όπως κάκεΐνος μεταλάβη τού θαύματος- καί έν τω μέλλειν άνοΐξαι τό
στόμα αύτού ώράθη αύτώ νεανίας τις έστώς προ τών οφθαλμών αύτού

1340 αστραπής είδος έχων, καί έκφοβήσας αύτόν είπε- "Παύσον, ταπεινέ, μή
ληφθής πνεύματι πονηρώ καί δαιμόνων γενήση παίγνιον!" Ίδών ούν τον

όραθέντα αύτώ έννεός έγένετο καί φόβος καί τρόμος έπελάβετο αύτόν.
Βουλόμενος ούν άπό τού φόβου άνακράξαι, ό πύρινος έκεΐνος νεανίας τη
δεξιά αύτού παλάμη τό στόμα αύτού έναπέφραξε λέγων "Παύσον, ώ

1317 τελέσαι: έκτελεσαι KCD έκτελεσων Ε II τελεσας: πληρώσας Κε έκπληρώσας C
II 1318 πάλιν om. γ II τάς πύλας: αΰτάς KCD ταύτας Ε II 1321 έβλεπε δέ: έ. ούν C
καί έ. ε έπεμενεν ούν Κ II ύποστροφήν: έπι-KCD II 1323 φύλαξαι:-ον Γε II τού: add.
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lessly what a saint he is, although we wretches do not know? How many
hidden servants God has, and nobody understands or knows anything about
them!"3

Thus he reflected while he was standing before the doors. When he
came closer to see what the holy man was doing inside, he beheld him
hanging in the air4 before the ambo,5 praying. A flame of fire issued from
him all around,6 and an unparalleled fragrance was felt down to the doors
of the church. Amazed at this incredible sight the boy went away to execute
his master's command. The holy man finished his prayer and went out of
the church. As he went out he closed the doors again with the sign of the
cross. He also discovered the boy who had observed him and was troubled
by this, for he understood in his spirit that the servant had witnessed what
he had done. He watched for his return in order to prevent him from reveal¬
ing his secret. When he came back the righteous man went to meet him,
saying, "My son, take care not to tell anybody of what you have seen in this
place and you will find mercy before the Lord. But if you attempt to tell
anybody one word about what you have witnessed, I shall command an un¬
clean spirit and he will make you a laughing-stock of the city. Yet, by
Jesus, your guardian angel will not allow you to speak, for I shall command
him about this and I shall not have to worry." The boy, who could not see
who it was who accompanied him, was filled with fear and said, "Sir, I
shall not say anything!" As he went away he said to himself in amazement,
"Good Heavens, what a wonder! Look what a saint, and we, truly crazy, do
not know! My goodness, what a miracle! How many hidden servants God
has, who lead a good way of life and have a good conscience! What we
heard from the Lives of the saints we have seen with our own eyes."

Returning to his master he gave due report on his errand. Then struck by
the spirit of oblivion he contemplated telling his master of what he had seen
in order that he, too, might partake of the wonder. But when he was about
to open his mouth a young man appeared to him, standing before his eyes
looking like a flash of lightning and frightening him, saying, "Stop, you
wretch, lest you be caught by an evil spirit and become a plaything of the
demons!" The sight of this being made the boy speechless, and fear and
trembling seized him. He wanted to shout from fear, but the fiery young
man blocked up his mouth with his right palm and said, "Stop, my son!"

μή LK II 1330 έξέστη: έξίστατο γ II 1331 μετά: έπ'Κε II 1333 ήκούομεν: ήκούσαμεν L
άκούομεν C II 1337 άπερ έώρακεν: om. KCE πάντα τά όραθέντα αΰτω D II 1342
αυτόν: -φ C -οΰ Ε
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1345 τέκνον," και ευθέως συν τω λόγω άφαντος έγένετο απ' αυτού. Φρίξας ούν

ό νέος εις τά όραθέντα αύτώ άπορων ίλιγγία και τω θαύματι έξεπλήττετο.

Έν μιά τοίνυν των ήμερων τρύγης ούσης, ώς έθος έστί τοις πιπράσκουσι d

τάς όπώρας και τά κάλλιστα έπι ύελίνων τιθέναι σκευών και πωλεΐν, έν
ένί των εργαστηρίων προέκειτο σκεύος μεμεστωμένον σύκων έπιλέκτων ό

ΐ35ο ούν δίκαιος διατριβών έκεΐσε καί τίνες των πολιτών έκεΐσε έστώτες, ώς
έθεάσαντο τον πιπράσκοντα επί τών γονάτων αύτού κλιθέντα καί ύπνου
μεταλαμβάνοντα, πλησίον τών όπωρών άπαγαγόντες τον όσιον 7ΐ6Α
ύπεδείκνυον αύτώ την τών σύκων σύνθεσιν καί δακτυλοδεικτούντες
έλεγον "Φάγε, έξηχε, καί έμπλησον την ψυχήν σου, μήποτε εις τον

1355 έπιόντα καιρόν ού γενήσεται." Ό δε ύπακούσας καί καθεσθείς πλησίον
ήρξατο έσθίειν ώς ήδύνατο. Βλέψαντες δε αύτόν οί έπιτρεψάμενοι ούτως
έσθιόντα διένευον αύτώ άφόβως έμπλήσκεσθαι. Έλαττωθέντος ούν τού
σκεύους, διυπνισθείς ό πιπράσκων, θεασάμενοι αύτόν οί γελοιασταί
άνεχώρησαν τού δε μακαρίου έσθίοντος, θεασάμενος αύτόν ό πιπράσκων

ΐ36ο εγερθείς καί δραξάμενος ράβδου τινός τών έστώτων επί τοσούτον αύτόν
έτυψεν έως ού ούκ ήν ισχύς έν αύτώ. Ούτως ούν ώθών, τύπτων, λακτίζων
πόρρω άπεδίωξε.

Συναντά ούν αύτώ ό παις ό ΐδών αύτόν έπι τού άέρος κρεμάμενον καί
βλέψας αύτού τά θαυμάσια, και περιλαβών αύτόν κατεφίλει αύτού τάς β

1365 χείρας καί τό πρόσωπον δν ΐδών μεμελανωμένον έπυνθάνετο τό τίς άρα
τό τοιούτον αύτώ κατειργάσατο. Λέγει προς αύτόν ό μακάριος· "Ταύτά
μοι προεξένησε, τέκνον, ό πανλαίμαργος άγωγός ούτος, ηδονή σύκων
δελεασθείς ό ταλαίπωρος· εί τοίνυν έμέ δι' εύτελές σύκον τοσούτοις
ράβδοις έχρήσαντο, τίνα ένδείξηται ό θεός τοις έν τοις αίσχίστοις έργοις

ΐ37ο καί πράξεσιν ήδυνομένοις καί μη ένδεικνυμένοις μετάνοιαν;" Είτα έφη
προς τον παΐδα- "Ούτως έτήρησας τάς παραγγελίας μου; Πάντως έάν μη ή
πύρινος χειρ τού πυρφόρου νεανίου έπεσφαλίσατό σου τό στόμα, έμελλες
άν εις τών δαιμονιζομένων ύπάρχειν." Ό δε ταύτα άκούσας έφριξεν έπι τη c

προρρήσει τού δικαίου, άναμνησθείς τού φρικωδεστάτου θαύματος.
1375 'Επέχων ούν της χειρός αύτού έπι τά πρόσω έπορεύετο.

1347 add. tit. περί τών σύκων MLE tit. carent BKCD II 1348 ύελίνων: ία- (= ύα-) Κ II
σκευών τιθέναι (-ήναι Κ) inv. γ II 1349 προέκειτο: προύκειτο γ II έπιλέκτων CE: -λεκτών
βΌ εκλεκτών Κ II 1350 και om. Κ al.Ce II πολιτών: π. γελοιαστών C γελοιαστών ε
II 1350-1 ώς έθεάσαντο: θεασάμενοι KC al. ε II 1352 μεταλαμβάνοντα KC: -λαβόντα β
al. ε II όπωρών BMKC: όπώρων Le II άπαγαγόντες: άπ- om. Κ al. Ce II 1355
γενήσεται:-ονται γ II καί om. γ II 1356 ούτως: άναιδώς ούτως Κ άναιδώς Ce II 1358
σκεύους: άγγους γ II διυπνισθείς: διυπνίσθη Κ διύπνισεν D al. Ε II πιπράσκων: add.
καί KD II 1358-9 θεασάμενοι ... πιπράσκων: om. C a versione βΚ differunt DE II 1360
έγερθείς: άναπηδήσας Ce, post quod add. έκ τοΰ καθεσθήναι (καθεύδειν Ε) ε II δραξάμενος
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And with these words he at once vanished out of his sight.7 The boy
trembled at what he had seen, the wonder making him puzzled, dizzy and
amazed.

Andrew eating figs on display

One day during the fruit-gathering, when it is customary for the green¬
grocers to sell the best fruit in glass vessels, a jar with choice figs was on
display in one of the shops. Some citizens standing there noticed that the
shopkeeper had fallen asleep, leaning his head against his knees. They took
the holy man, who was also staying there, brought him closer to the fruit
and showed him the figs stored in the jar. Pointing with their fingers they
said, "Eat, you fool, and satisfy your heart's desire,1 maybe there will never
be another opportunity!" He listened to them, sat down close by and began
to eat for all he was worth. When those who had incited him saw him eat¬

ing like this they made signs to him to have his fill without fear. The jar
emptied. The shopkeeper woke up. When the jokers noticed this they dis¬
appeared, while the blessed man went on eating. The shopkeeper, seeing
what he was doing, rose to his feet, snatched a rod from one of the bystand¬
ers and beat him until there was no more strength in his arm. Pushing, beat¬
ing, kicking he chased him far away.

The boy who had seen him hanging in the air and witnessed the wonder¬
ful things he had done, met him and embraced him, kissing his hands and
face. Seeing him beaten black and blue he asked who had subjected him to
such treatment. The blessed man answered, "My son, my all-gluttonous
gullet2 has procured me this, in its wretchedness rising to the nice bait of
figs. Now if they gave me such a flogging because of a simple fig, what
harm will not God do those who revel in the most shameful deeds and prac¬
tices without showing repentance?" Then he said to the boy, "Is this how
you obeyed my orders? Certainly, had not the fiery hand of the fire-bearing
young man shut up your mouth, you would have become possessed by a
demon!" When he heard this he trembled at the prediction of the righteous
man, remembering the awe-inspiring wonder. Taking his hand he started to
go.

... έστώτων: ράβδου τινός των παρισταμένων δραξάμενος γ II 1361 ού ούκ C: ουκ Με ου
BLK II 1367 προεξένησε MKCE: έπροεξένησε Β έπροξένησε L προσεξένισεν D II
πανλαίμαργος: πολυλαίμαργος C II 1368 ευτελές σΰκον scripsi: add. δελεασθέντα (ΒΜ)
vel δελεασθέν (L) β ευτελή σύκω (sic) Κ ευτελών σύκων C ευτελών σύκων ήδονήν (add.
έσχεδιασμένον Ε) ε II τοσούτοις: τηλικαύτοις (sic) γ II 1369 τοις1 (etiam CD): τους ΚΕ
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104 The Life ofAndrew the Fool

κβ/. Περι της άπειλής του διαβόλου. Ό δέ κατάρατος δαίμων, ίδών τον
δίκαιον φιλιωθέντα τον παΐδα και δι'δ έδειξεν αύτω τά προρρηθέντα
θαυμάσια φθόνω συσχεθείς, συμπαραλαμβάνει μεθ' έαυτού και τον

παμβέβηλον σατάν και συναντώσι τω δικαίω μετά και τού παιδός
ΐ38ο όδεύοντι εν τινι έμβόλω σκοτεινώ, και έξαφθέντες τω θυμω έλεγον

"Μέμηνας, κοσμοεμπαΐκτα, δόλιε, τους υπευθύνους μοι τη αμαρτία άπ'
έμοΰ άφαρπάζων ούκ άρκεΐ σοι ή οικία Έπιφανίου και των λοιπών, ους

είχον μεθ' έαυτού και άφαρπάσας έκάθηρας και τω θεώ σου προσήγαγες, d
άλλα και τούτον βούλει άραι απ' έμού και καθάραι δια μετανοίας;" Και

1385 ευθέως ήρξατο λέγειν τάς αμαρτίας τού παιδός. Ό δέ όσιος έμβρι-
μησάμενος λέγει προς αυτόν "Ταύτα πάντα έχέσθωσαν συν θεώ τη έμή
αμελείςτ σε δέ τί δέοι προς ταύτα, παμμίαρε; 'Εγώ ύπέρ τών τούτου πλημ¬
μελημάτων τίνω τάς δίκας, έγώ την ψυχήν μου ύπέρ τούτου θήσομαι, και

ούχ έξεις μερίδα έπί την ψυχήν αύτού " Ταύτα ειπών ό όσιος έμμανής
ΐ39ο γενόμενος, ό διάβολος και σατάν ό παμβέβηλος, τάραχοι δεινοί πέλοντες

και έχθροί τών έν τη μεγίστη ταύτη και βασιλίδι τών πόλεων,
ένεδρεύοντες και πολεμοΰντες τους υιούς τών ανθρώπων έπί τό πράττειν
τά έργα της αισχύνης, ήβουλήθησαν τού άρπάσαι τον παΐδα έκ της χειρός
τού οσίου. Ό δέ μεγάλω θυμω συσχεθείς και άρας λίθον έκ τού έδάφους ίιία

1395 κατά τών πονηρών έκείνων έβαλε, και ην ίδεΐν θέαμα φρικτόν χοίρων γάρ
δίκην έπί τού αέρος θρηνούντες ήφαντώθησαν.

Ό δέ μακάριος έρχεται μετά τού παιδος έν καθαροποτίω, και ώνησάμενος
άρτον ηύφραίνοντο. Είτα παραγίνεται τις νεανίας άρτι τον ϊουλον
έπανθούντα έχων μεθ' έτέρου τινός, νεανίου και αύτού, και καθεσθέντες

moo πλησίον τού θεοφόρου άνδρος ήσθιον. Ό δέ όσιος έπιγνούς τά αύτών
πλημμελήματα άπεσκόπει εις αύτούς, και βουλόμενος εις ύπόμνησιν τών
ήμαρτημένων άγαγεΐν ήρξατο τοις παιγνίοις κιχράσθαι. Οί ούν έκεΐσε
καθεζόμενοι, βλέποντες τήν τούτου προσποιητικήν παράνοιαν, τω γελοίω β

ηύφραίνοντο. Έκτείνας δέ τήν χείρα ό όσιος ήρπασεν έξ ένός αύτών

1376 num. 22 C: carent rell. II περι ... διαβόλου MLKC: om. Βε II 1377 φιλιωθέντα:
φιλοθένταΟ φιληκοθέντα D II δι 'ό scrips i: διό β δι'ών γ II 1379 σατάν MLD:-άν ΚΕ,
fort, etiam Β -ανάν C II τω δικαίω: τον δίκαιον KCD αύτω Ε II και2 om. γ II 1380
όδεύοντι: -α γ (etiam Ε) II έξαφθέντες ... έλεγον: έξαφθείς μεγίστω θυμω έφη Ce II 1381-
2 τούς ... έμοΰ γ: om. β II 1382 άρκεΐ: ήρκει γ II τών λοιπών: malim οί λοιποί II 1386
έχέσθωσαν: οίχ- γ II 1386-7 σύν ... άμελείζχ: τη έμή έπιμελείςι Κ της έμής συν θεώ
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β II 1389 ούχ BCE: ούκ MLKD II 1390 σατάν MLKD: -άν BCE II 1390-3 τάραχοι ...
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Andrew threatened by the envious devil

22. On the threat of the devil. But the accursed demon, seeing the righteous
man making friends with the boy, and overcome by envy because he had
shown him the wonderful things mentioned above, brought with him the
wholly unhallowed Satan1 and the two met the righteous man as he was

walking with the boy in a dark portico. Inflamed by anger they exclaimed,
"You mocker of the world, you deceitful man, you are mad, robbing me of
those who are responsible to me because of their sins! Are you not content
with the house of Epiphanios and the others, whom I had with me before
you stole them from me, making them clean and bringing them to your
God? Are you going to take this youth from me, too, and make him clean
through repentance?"2 And straightway he began to enumerate the boy's
sins. But the holy man charged him sternly and said, "Let all this, God per¬
mitting, be left to my careless person! What have you to do with this mat¬
ter,3 wholly abominable as you are? I shall suffer the punishments for his
trespasses, I shall give my life for him, and you will have no part in his
soul!"4 When the holy man, becoming furious, said this, the devil and the
wholly unhallowed Satan, who are terrible trouble-makers and enemies of
the citizens of this greatest and queen among cities, who lie in ambush for
the sons of men, tempting them into doing the deeds of disgrace, wanted to
tear the boy from the holy man's hand. He, however, filled with great rage,
took up a stone from the ground and threw it at these evil creatures. There¬
by one could see an awesome sight, for they disappeared into the air,
screaming like pigs.

Andrew reveals two thieves in a tavern

The blessed man went with the boy to a tavern. He bought bread and they
enjoyed themselves. Then a youth entered, the first down having just ap¬
peared on his face, together with another young boy, and they sat down to
eat close to the God-bearing man. The holy man, knowing their trespasses,
looked steadily at them and, wanting to remind them of their sins, began to
play his tricks. The other guests had a good laugh seeing his feigned mad¬
ness. The holy man stretched out his hand and snatched a biscuit from one

αισχύνης: ό άεί πολέμων των άνθρώπων γένος (sic) C II 1393 της αισχύνης έργα inv. Κε
II 1395 γαρ om. γ II 1397 add. tit. περί των κλεπτών Ε II μετά: add. και Β Μ II 1398 ειτα
παραγίνεται: παραγίνεται δε γ II 1399 και αύτοΰ om. χ II 1401 και βουλόμενος: και om.
C β. δε Κε II 1402 κιχράσθαι KCE: κεχράσθαι D κιχάσθαι β II 1403 προσποιητικην:
προσποιητην ε, quod malim
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1405 παξαμάτιον και ήσθιεν 6 δέ άγανακτήσας έφη τω δικαίω- "Ού καθέζη
σιωπών, δαιμονιάριε παρατετραμμένε, άλλ' άναίδειαν κεκτημένος τά
άλλότρια αρπάζων καθέστηκας;" Λέγει προς αύτον ό μακάριος· "Κατά
άλήθειαν έξηχε, ούχ ησυχάζεις ήρεμων, άλλά γε τά πράγματα του

Συμεών σεσύληκας." Καί έχόμενος του ρήματος δίδωσιν αύτώ ράπισμα
πιο δση δυνάμει έκέχρητο, ώστε ήμιώριον ήχείν την άκοήν αύτοΰ. Συνιείς δέ ό

κλέπτης τό ϊδιον πταίσμα οΰκ έτόλμησεν άμύνασθαι αυτόν. 'Εξενίζετο δέ
τό πράγμα και έλεγεν έν τη διανοίςχ αύτοΰ- "Πόθεν ούτος έπίσταται
ταύτα;" 'Ραπίζει ούν καί τον έτερον καί φησι- "Και σύ, έξηχε, κλεψιμαΐα c
έσθίων καθέστηκας." Ό δέ φοβηθείς ήρνήσατο, καί ό μακάριος 'Ανδρέας

mis έφη προς αύτόν "Πίστευσόν μοι ότι έάν προσθής έτι τού κλέψαι
έξετασθήση τω δαίμονι." Καί επιστραφείς ώς πρός τινα έφη- "Εί έτι άπαξ
προσθήσει τού κλέψαι, χρήσαι αύτώ εις έξέτασιν." Και ταύτα ειπών
άνεχώρησεν έκεΐθεν.

Περί της συναντήσεως τού διαβόλου. 'Οδεύοντος δέ πάλιν τού μακαρίου
ΐ42ο μετά και τού παιδός συνήντησεν αύτώ ό διάβολος μετά καί όχλου

δαιμόνων, καί έθορύβει μεγάλως ύπέρ τε τού παιδός καί τών συν αύτώ καί
δι'ών ήλεγξε τών κλεπτών τά παραπτώματα. Ό δέ όσιος ίδών τον

διάβολον θορυβούμενον έμβριμησάμενος λέγει- "Πάλιν πρός όργήν σου

ήκας, έπάρατε; Τί τοίνυν ώδε γέγονας, μάταιε καί δόλιε; Πάλιν κατά τών
1425 φοβουμένων τον κύριον ήκας; Μά τον Ίησούν, κακή σου ώρα έφέστηκεν- d

αίρε έντεύθεν, ταλαίπωρε, ότι ούδέν ήμΐν μέλει άπο της σής ματαιότητος."
Ταύτα τού δικαίου είπόντος άπεκρίθη αύτώ ό διάβολος- "'Ανδρέα, αδικείς
με- μά τον άσάλευτον θρόνον καί την τούτου εύπρέπειαν, κατά τυραννίδα
τελείς άπερ πράττων καθέστηκας. Διά τί γάρ φανεροΐς τοις πολλοίς τά ίίοα

ΐ43ο έργα σου, καί βλέποντες ταύτα εις κατάνυξιν έρχονται καί μετάνοιαν;
"Υπάγε άπ' έμοΰ, άναχώρησον. Φύλαττε δέ έκ τών δι' αμαρτίας
φαυλότητα ύποκειμένων μοι, και μη παραινής αύτοΐς της έμής φιλτάτης
άνομίας άποδιδράσκειν. Ούκ οίδας ότι έχουσι Μωσέα καί τους λοιπούς

1405 παξαμάτιον: παξι- LD II καθέζη: καθεύδης γ II 1406 δαιμονιάριε: -άρι Κε
δαιμόνων C II 1408 ούχ CE: ούκ /1KD II 1410 ήμιώριον MLKCD: ήμίωρον BE II 1412
και έλεγεν (sic ΚΕ ut β: λέγων CD) post αύτοΰ tr. γ II 1414 και ό: ό δέ γ II 1419 num. 18
in marg. D num. carent rell. II περί ... διαβόλου MLKCD: om. BE II πάλιν: τοίνυν Κ
om. Ce II 1420 μετά1 om. Β II καί1 om. γ II καί2 om. γ II 1421 μεγάλως: add. τον
δίκαιον^ add. τον όσιον ε II 1423 διάβολον: δαίμονα γ II πρός: την γ II 1424 ήκας:
p^CE II έπάρατε: έπάραι Ε II 1425 έφέστηκεν: έγένετο γ II 1428 εύπρέπειαν: add. ότι
Κ add. ορα γάρ ότι Ce II 1430 έρχονται είς κατάνυξιν inv. γ II 1431 φύλαττε: malim
φυλάττου II 1433 λοιπούς om. χ
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of them and ate. He for his part became angry and said to the righteous
man, "Why do you not sit down and keep quiet, you crazy demoniac, in¬
stead of shamelessly stealing what belongs to others!" The blessed man
answered him, "You truly foolish man, you are not still and quiet, for you
have robbed Symeon of his belongings!" And while still speaking he struck
him on his face with all his might, so that his ear buzzed for half an hour.
Aware of his own wrongdoing the thief did not dare to requite him. Sur¬
prised at his foreknowledge he said in his heart, "From where does this
man know that?" But the holy man slapped also the other boy on his face
and said, "You too, you fool, are paying for your meal with stolen money!"
He in turn became afraid and denied it, but blessed Andrew said to him,
"Believe me, if you do not stop stealing you will be interrogated by the de¬
mon." And he turned to somebody, as it were, and said, "If he commits one
more theft, put him to interrogation!"1 And with these words he went away.

New confrontations with the devil

On the encounter with the devil. As the blessed man continued his walk

with the boy he was accosted by the devil and a crowd of demons. The
devil was making great clamour both because of the boy and his fellows
and because he had revealed the trespasses of the thieves. But the holy
man, seeing the devil clamouring, sternly charged him and said, "Have you
come again to demonstrate your anger,1 accursed that you are? Why have
you come here, you empty and deceitful creature? Have you come again to
attack those who fear the Lord?2 By Jesus, an evil time is waiting for you.
Go away from here, you wretch, for we will have nothing to do with your

emptiness!" The devil answered the righteous man's charge, "Andrew, you

wrong me! By the unshakeable throne and its majesty,3 you are acting to¬
wards me like a tyrant. For why else do you reveal your works to the
crowd, so that they see them and begin to feel compunction and repent¬
ance? Leave me alone, go away! Keep your hands from those who are sub¬
ject to me because of the vileness of their sins, and do not exhort them to
run away from me, their dear friend, the wicked one! Do you not know that
they have Moses and the other prophets? Let them listen to them! They
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προφήτας- τούτων άκουσάτωσαν. "Εχουσι τά ευαγγέλια, τον Παύλον,
1435 τους βίους των άγιων- τούτων άκουσάτωσαν. Ούκ άρκούσιν ούτοι προς

νουθεσίαν, άλλα και σύ με καταβέβληκας; Τί έμοι και σοί,
παρατετραμμένε κοσμοεμπαΐκτα; Άπόστηθι άπ' έμού, ό τά σέλη έσθίων,
έπεί ώς έπί του Ίώβ και κατά σού έξαιτήσομαι." 'Αποκριθείς δε ό β

μακάριος λέγει- " νΩ έπικατάρατε, οϊοις πρηστηρσι τιτρώσκεται ή καρδία
ΐ44ο σου! Τίς δε ό τρόπος δι' ου δυνήση με άποστήσαι της προθέσεως και κατ'

εμού τον κύριον έξαιτήσασθαι; Φεύ της σής ληρωδίας, παγκάκιστε! Δια
ποίαν πρόφασιν την αϊτησιν ταύτην κατ' έμού βούλει ποιήσαι; Μη διά το
χρυσίον όπερ ού κέκτημαι; Μη διά το άργύριον όπερ ούχ υπάρχει μοι; Μη
διά τά προάστεια; Διά τους οικέτας; Μη ούν έλεήσης τι της έμής

1445 υποστάσεως. Της οικίας τά οικοδομήματα καταστρέψας ποίησόν με
βλασφημήσαι τον κύριον. Μη τά άλλασσόμενά μου σκεπάσματα
έπίφθονά σοι καθέστηκε; Μη τά στίλβοντα υποδήματα; Μη της καλύβης ή
ύπερηφανία; Τίνα έχεις κατ' έμού έργάσασθαι, βέβηλε, μάταιε, κύων c

μιαρέ και παμμίαρε; Μη τό ρερυπωμένον και διερρωγος τούτο ράκος ό
1450 περιβέβλημαι; Ιδού, δίδωμί σοι και αύτό!" Και συν τω λόγω

άποδυσάμενος τό πενιχρον έκεΐνο χιτώνιον εις την άπρόσωπον αύτού όψιν
έναπέρριψε και γυμνός ήρετίσατο πορεύεσθαι. Ό δε παις θεασάμενος
τούτο αύτόν έργασάμενον ήρε και ένέδυσεν αύτόν. Ό δε μακάριος
'Ανδρέας άσπασάμενος τον παίδα και πολλά παρεγγυήσας των βλαβερών

1455 άπέχεσθαι άπέλυσεν αύτόν οϊκαδε- αύτος δε μέσον τού θορύβου έσχόλαζε
τοις πνευματικοΐς έργοις τε και καμάτοις, προκόπτων και ύπεραιρόμενος,
νηστεύων, άγρυπνων, κοπούμενος άπο τού καθ' ήμέραν πόνου και δρόμου d
και ίδρώτος, τυπτόμενος, ύβριζόμενος, έμπτυόμενος έν τοις τοιούτοις
άγώσιν.

ΐ46ο Ό δε νεανίας έκεΐνος, ω ό δίκαιος παρήγγειλε τού μή κλέπτειν,
έπιλαθόμενος τών ρημάτων αύτού έν τοίς προτέροις έπορεύετο ήθεσι,
μάλλον δε και χείροσι. Βλέψας δε ό δίκαιος ώς ούδέν ώφελεΐ έπ' αύτόν ή

1434 έχουσι: ούκ έ. γ II 1436 με: μον D μεν C II καταβέβληκας: παρεμβέβληκας γ II
1437 σέλη: σάλη Ε II 1439 πρηστηρσι C: πρι- βΚε II 1443 μή2 om. γ II 1445
καταστρέψας: κατάστρεψον γ II ποίησόν: -ησαί CD προς τό ποιήσαί Κ II 1446 μου: μοι
γ II 1447 καθέστηκε: καθεστηκασι Κ καθεστηκασεν (sic) C καθέστηκαν Ε II 1449
ράκος: ράκιον CE ρακίον D II 1452 έναπέρριψε: άπέρριψε KC έρριψε D II 1455
αύτόν: ante τών βλαβερών tr. Κ om. Ce
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have the Gospels, St Paul, the Lives of the saints; let them listen to them!4
Do not these suffice for their instruction, without you having to knock me
down also? What do we have in common, you crazy mocker of the world?
Keep away from me, you sele-eater,5 otherwise I shall demand that you be
put on trial, as I did with Job!" The blessed man replied and said, "Cursed
One, by what lightnings6 your heart is wounded! What way is there through
which you can make me depart from my purpose and request the Lord to
put me on trial? Fie, what frivolous talk, you wholly evil creature! On what
pretext do you think you can make this request against me? Because of the
gold that I do not have? Because of the silver I do not possess?7 Because of
my estates? Because of my slaves? Do not spare any part of my property!
Pull down the buildings of my residence and make me blaspheme the Lord!
Are you envious of my gala uniform? Of my shining shoes? Of the splen¬
dour of my hut? What can you do to hurt me, you unhallowed fool, you
stinking and wholly foul dog? Do you envy me this dirty rag which I am

wearing? Look, I give it to you too!" And with these words he took off that
miserable piece of garment of his and threw it in his faceless countenance,
choosing to go naked. When the boy saw what he had done he picked up
the rag and put it on him.8 Blessed Andrew kissed the boy goodbye, gave
him earnest commands to keep away from what is harmful and sent him
home, whereas he devoted himself to his spiritual works and toils in the
middle of the turmoil, making progress and exalting himself by fasting,
keeping vigil, becoming weary from the daily labouring, running and
sweating, being beaten, insulted, spat upon during these heavy struggles.

The young thief becomes possessed by a demon but is cured
by the Mother of God in the Myrelaion

But the youth, whom the righteous man had commanded not to steal,1 for¬
getting his words, walked in his earlier, or rather even worse, ways. When
the righteous man saw that his forbearance towards him was of no avail, he

/=C<5(<5=Ke)

1460 add. tit. περί τοΰ νεανία του κλεπτου cum num. 19 in marg. D li ω ... μή: δν
προειρήκει ό δίκαιος τοΰ μηκέτι γ II 1461 αύτοΰ: τοΰ μάκαρος γ II προτέροις: αύτοΰ CK
αύτοΐς ε II 1462 μάλλον ... χείροσι: και μάλλον έπί τό χείρον έληλάκει γ II αυτόν: αϋτώ
δ II ή ante έπ' tr. ΚΕ om. D
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μακροθυμία, έπιστάς έκεΐσε τω πνεύματι όπου ήν αύτοΰ ή οϊκησις
έκέλευσεν ένΐ των πονηρών αγγέλων έξετάσαι αύτόν και δια των ιδίων

1465 ρημάτων πάσας τάς αμαρτίας αυτού θριαμβεύσαι. Ώς οΰν ελήφθη τω

πονηρω πνεύματι, συνήκεν ευθέως τη έπαναμνήσει τού κόσσου της τού 72ια
δικαίου χειρός. Άδημονίςχ ούν συσχεθείς καταφεύγει προς τον εΰκτήριον
οίκον της ύπεραγίας Θεοτόκου τον έπονομαζόμενον Μυρέλαιον. Ώς δε
έκεΐσε κατέφυγεν εις την έπίσκεψιν έκείνην την θαυματουργόν, ήρξατο

1470 δάκρυσιν έκλιπαρεΐν την βοηθόν πάντων των θλιβομένων γινομένην
εκάστοτε, και μάλιστα των προς αύτήν θερμώ τω έρωτι και άδιστάκτω
πίστει προστρεχόντων, λαβόμενός τε τού θεοπαρόχου έλαίου και

άλειψάμενος όλον τό σώμα αύτοΰ ϊστατο την δέησιν ποιούμενος προς την

προστασίαν τού ημετέρου γένους. Εύχομένου δε αύτοΰ έκστασις έπέπεσεν β
1475 αύτώ καΐ θεωρεί γυναίκα έστώσαν πρό τών θυρών τού άγίου

θυσιαστηρίου δια βύσσου και πορφύρας ήμφιεσμένην. Ηύγαζε δε τό
πρόσωπον αύτής, ύπέρ τον ήλιον έξαστράπτον. Ίταμώ δε τω θυμώ και

λοξώ τω βλέμματι έναπιδοΰσα τω δαίμονι έφη· "Μένεις άκμήν, ρςχδιουργέ
μεμελανωμένε; "Εξελθε έκ τού πλάσματος τού υιού μου, έπει ταΐς

ΐ48ο άγκάλαις ταΐς έμαΐς προσπεφοίτηκεν!" Ό δε δια τών οργάνων τού νέου
άπελογεΐτο- "Ό δια τον σον υΐον τα παίγνια έπαναλαβόμενος 'Ανδρέας
αύτός μοι την τούτου έξέτασιν συνεχώρησεν." Ή δε προς αύτόν
άπεφθέγξατο· ""Εξελθε τοίνυν και μη φλυάρει, έπεί κάκεΐνον την

άπόφασιν κατά σοΰ έπενέγκαι ποιήσομαι." Προς τούτον ούν τον λόγον
1485 πτήξας ό δαίμων έξήλθεν. Αύτής δε της φανείσης ώς ένδον τού βήματος c

εισδυσάσης εις έαυτον ό νέος έγένετο εύθέως, και έπέγνω ότι απηλλάγη
τού πονηρού δαίμονος. Και τον μεν φιλάνθρωπον θεον έδόξασε, μεγάλως
δε τη θεοτόκω έπευχαριστήσας δέδωκε όρκον μηκέτι κλέψαι, μήτε
πορνεύσαι, μήτε τοις μωροΐς και τοις άμαρτάνουσι τό λοιπόν συνδυάσαι.

ΐ49ο Ταύτα ένώπιον τού σεπτού χαρακτήρος τής Θεοτόκου συνθέμενος
έπορεύθη οϊκαδε εύφραινόμενος.

Και δια τών πρεσβειών τής έγγυησαμένης αύτόν εις άκρον αρετής
ήλασεν, ώστε έκπλήττεσθαι πάντας τήν άθρόαν μεταβολήν τού παιδός και

τής πολιτείας αύτού. 'Οπότε δε είχεν εν τή πλατεία πορευόμενος

1463 ήν ... οϊκησις: έποίει την οϊκησιν γ II 1465 θριάμβευσαν: θρίαμβον τοις άπασι
καταστήσαι (άποκατα- C) γ II 1466 κόσσου γ: κόνσου β II 1466-7 τής ... χειρός: τής
(του corr. Κ) άπό τού δικαίου, και ώς αύτώ προειρήκει έγένετο γ II 1467 άδημονίςχ: έν ά. γ
II 1468 Μυρέλαιον: add. δια τό τον τίμιον αύτής χαρακτήρα βλύζειν τό μύρον ώς έλαιον ε
II 1470 δάκρυσιν: add. εϋκατανύκτοις δ II 1471 μάλιστα: μάλλον δ loc. om. C II 1475
τών θυρών om. BC II 1476 ηύγαζε: άπηύγαζε γ II 1478 ρςχδιουργέ: add. και δ II 1479
έπει: έφ'ήν Ce έφ'όσον Κ II 1480 προσπεφοίτηκεν (etiam Ε): προσπέφευγεν CK
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came in his spirit to the place where he lived and ordered one of the evil
angels to interrogate him and proclaim all his sins through his own words.
When he was thus caught by the evil spirit, he understood at once, remem¬
bering the slap he had received from the righteous man's hand. Overcome
by distress he fled to the oratory of the most holy Mother of God which is
called the Myrelaion.2 Having sought refuge there with that wonder-work¬
ing Aid,3 he began with tears to entreat her, the unfailing helper of all the
afflicted, particularly of those who come to her with warm love and unwa¬
vering faith. Taking of the oil, furnished by God, and anointing his whole
body he stood making his prayer to the Protection of our race.4 As he
prayed an ecstasy came upon him and he saw a woman standing before the
doors of the holy sanctuary dressed in fine linen and purple.5 Her face was
shining, more dazzling than the sun. With fierce anger and suspicion in her
eyes she looked at the demon and said, "Are you still there, you blackened
rogue? Come out of the creation of my Son, for he has taken refuge in my
arms!" But he replied through the boy's organs of speech, "Andrew, he
who for the sake of your Son has taken upon himself to play the fool, al¬
lowed me to interrogate him." She, however, told him, "Come out and do
not talk nonsense, otherwise I shall make him, too, pass sentence on you!"6
At this reply the demon cringed for fear and came out. After she who had
appeared to him had disappeared into the sanctuary, as it were, the youth at
once became himself again, realizing that he had been relieved of the evil
demon. And he praised the benevolent God and offered fervent thanks to
the Mother of God, swearing an oath that he would never more steal, nor
fornicate nor fraternize with fools and sinners. Having given this promise
before the holy icon of the Mother of God he went home rejoicing.

Thanks to the intercessory prayers of her who had vouched for him he
reached the highest level of virtue, so that everybody was amazed at the
sudden transformation of the boy and his way of life. Each time he walked
in the street and saw that he would meet the blessed man, as he played his

προσπέφυκεν (sic) D II 1483 κάκεΐνον (-ω D -ος Ε): add. σοι δ II 1484 κατά σού om. γ II
έπενέγκαι: άπ- γ fort. leg. έξ- ut infra, lin. 2003 II 1485 της γ: om. β II ώςοιυ. γ II 1487
δαίμονος: πνεύματος γ II 1488 ante θεοτόκιο add.: ύπεράγνω Β παναγίςτ Ce ύπεραγίρ Κ
II έπευχαριστήσας: εύχαριστήσας Κ άπευχαριστήσας D άπευχαρίστησε C II 1489 post
συνδυάσαι add.: ή συναναστρέφεσθαι Κ ή συναναφέρεσθαι D ή συναφείρεσθαι Ε II
1490 ante Θεοτόκου add.: ΰπεραγίας Β παναχράντου Ε II 1492 δια ... πρεσβειών: ταΐς
πρεσβείαις γ II άκρον My: άκραν BL II 1493 τοΰ ... και om. γ
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1495 συναντήσαι τω μακαρίω παίζοντι, από της δημοσίας έξένευε προς ρύμην d

και έγγίζων αύτω έλεγε- "Μα τον κύριον Ίησούν, δριμύς άγιος-" και ιίλα

έπηυχαρίστει αύτω ώς αίτίφ γεγονότι της εαυτού σωτηρίας.

Έν μιά πάλιν των ήμερων έπΐ τον πνευματικόν αγώνα χωροΰντος αυτού
συνήντησεν έξόδιον. 'Ην δε μεγιστάνου τινός των πάνυ εύπορων, και

1500 πλήθος ήν άναρίθμητον λαού προς αύτόν, βοή τε των ψαλλόντων μεγίστη
ήκούετο, πλήθος δε κηρών και θυμιαμάτων, θρήνος δε και κοπετός των

συγγενών έξήρχετο. Θεασάμενος δε ό τού θεού θεράπων τό έξόδιον και

έννεός γενόμενος έπί πολλήν ώραν βλέπει, και ιδού πλήθος μανουαλίων β
και έμπροσθεν αύτών Αιθίοπες σφοδρότερον τών ψαλλόντων κραυ-

1505 γάζοντες τό ούαί. Πάντα δε τά έκεΐ θυμιώμενα ώς κόπρος έπνεον, και

ώσπερ ασκούς έν ταΐς χερσί κατέχοντες άφούραν και στάκτην έρραινον,
εις καθ' εις εξερχόμενοι τού χορού μετ' όρχήσεως. 'Εσπώντο δε άναιδώς
τω γελοίω όν τρόπον άσεμνα γύναια, και ποτέ μεν ώς κύνες έβάβυζον,
ποτέ δέ ώς χοίροι έφώναζον, και ή ν αύτοΐς τό έξόδιον εύφροσύνη τις και

ΐ5ΐο γεγήθησις. Και οί μέν έπί της κλίνης έπορεύοντο κύκλω, βόρβορον και

καλανώδες ύδωρ τό πρόσωπον τού τεθνεώτος έπιρραίνοντες, οί δέ τω αέρι
περιπετόμενοι τή κλίνη προσείποντο. Έξήρχετο δέ πολλή δυσωδία έκ τής
κλίνης και τού σώματος έκείνου τού έφαμάρτου, όν τρόπον οί
έξαντλούντες κάλανον. Και οί μέν κόπρον έναπέρριπτον εις τό πρόσωπον c

ΐ5ΐ5 αύτού, έτεροι ήκολούθουν όπιθεν άσέμνως όρχούμενοι και ψόφον
αποτελούντες και κρότον και άοράτως τοις ψάλλουσι φάσκοντες- "Μή
θεάσηται φώς κάν εις έξ ύμών, μάταιοι χριστιανοί, ότι 'τον κύνα μετά τών
άγίων άνάπαυσον' λέγετε, τον πάσης ανομίας και άσελγείας αίτιον."

1495 έξένευε: έξέγηρεν C έξήρεν Κ έξέκλινεν ε II 1495-6 προς ... αύτώ om. C II 1496
καΐ ... αύτω: άχθόμενος και Κ άχθησόμενος και ε II έλεγε: λέγων ΚD II άγιος: δίκαιος
γ II 1497 έπηυχαρίστει: έπευ- C άπηυ- Κ άπευ- ε II έαυτοΰ σωτηρίας: σ. αϋτοΰ γ II
1498 add. num. 20 in marg. D num. carent rell. II add. tit. περί τού έξοδίου τού πλουσίου
ML: π. της θέας τού πλ. CD π. της κηδείας τού πλ. Κ π. τό έξόδιον τού
άνελεήμονοπλουσίου (sic) Ε om. Β II 1499 έξόδιον: add. μήκοθεν πορευόμενον γ II
1499-1500 και ... αυτόν scripsi: και πλήθος ήν αναρίθμητου λαού προς αυτόν β πλήθος
λαού περί αύτοΰ (sic) C πλήθει άριθμήτω (sic) περιϊόντος Κ πλήθος δέ (τε Ε) άναρίθμητον
περιήει αύτω ε II 1501 θρήνος δέ: θρήνος τε χ II 1502 έξόδιον: add. συνεπόμενα έστη δ
II 1503-4 πλήθος ... Αιθίοπες: έμπροσθεν τών μανουαλίων πλήθος αίθιόπων δαιμόνων
έπορεύετο (-οντο C πορευομένων Κ) γ II 1504-5 κραυγάζοντες: κράζοντες ε (etiam C, ut
videtur) λεγόντων Κ II 1505 θυμιώμενα γ: -ούμενα β II έπνεον: έδυσώδουν KD
έλογίζοντο Ε II 1506 άφούραν D: άφούραν βΕ άφουράν C τέφραν Κ II στάκτην LC:
στακτήν ΒΜ σποδόν ε σπονδον Κ II 1507 καθ' γ: και β II έξερχόμενοι:-όμενος Κ
-ομένου Ε μετερχόμενος C II 1508 άσεμνα γύναια: άσεμναι γυναίκες D άσεμναι Ε
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game, he turned off into a side-street, approached him and said, "By the
Lord Jesus, you are a stern saint!" And he thanked him for having been the
cause of his salvation.

The rich man's funeral

Another day when he went out to his spiritual struggle he met a funeral pro¬
cession. It belonged to a great man, one of the very rich, and an innumer¬
able multitude of people took part in it, the Psalm-singers shouting at the
top of their voices; there were tapers and incense1 in abundance and wail¬
ing and lamenting among the relatives. When the servant of God saw the
procession he stood in speechless contemplation for a long while, and be¬
hold, a multitude of candles were carried in candlesticks2 and in front of
these there were Ethiopians screaming "Alas!" louder than the singers of
Psalms. All incense burned there smelled of ordure. In their hands they
held bags, as it were, from which they sprinkled fumes3 and soot,4 one by
one dancing out from their band. Sometimes they choked shamelessly with
laughter like indecent women,5 and sometimes they barked like dogs,
sometimes they screamed like pigs, the funeral being to them a source of
delight and rejoicing, so to speak.6 Some of them moved around the bier,
besprinkling the face of the dead man with filth and sewage, while others
followed the bier flying around in the air. A foul stench spread from the
bier and the body of the sinner, like the smell drainage workers emit.7 And
some of the Ethiopians threw ordure on his face, others followed behind,
dancing indecently while making noises, clapping their hands and shouting
invisibly to the Psalm-singers, "You stupid Christians, may none of you see
the light,8 since you are singing 'let the dog rest among the saints'9 of him
who committed every kind of crime and lechery!" And behold again: the

add. πόρναι και άδιάτροποι (sic Κ, ut mihi videtur: άδιάτροπαι D άδιάντροπαι Ε) δ II
1509 έφώναζον Ce: έφώνουν Κ om. β II τό έξόδιον γ: om. β II 1510έπίοιτι. δ II 1512
περιπετόμενοι: ιπτάμενοι γ II προσείποντο: περιεπέταντο γ II 1513-14 οί έξαντλοΰντες:
όταν έξαντλήται Κ II 1514 κάλανον: -ος Κ ύπηρέσιον οί καλανωπλΐται (lege
καλανοπλύται) κόπρον φθαρεΐσαν και όδοδώσαν πόρρω άπορίπτουσι Ε II κόπρον: κυναίαν
(add. και κυναίλαιον Ε) 7 add. μετά άλλων ειδών δυσωδεστάτων δ II 1515 έτεροι: add. δε
γ II όπιθεν ΒΜΚΕ:-σθ-LCD II 1515-16 και ... κρότον: κρότον και ψόφον ταΐς χερσί καί
τοις ποσίν άπετέλουν γελώντες και χυδιάζοντες ε, sim. Κ II 1517 θεάσηται: θεάση CE
θεάσησθε Κ II καν ... ύμών /: έξ υμών καν εις >3 II 1518 άνάπαυσον: add. την ψυχήν
αύτού Ce II λέγετε: add. και δοΰλον κυρίου τούτον έπονομάζετε C, sim. δ II αίτιον:
ύπαίτιον γ add. τούτο το φοβερόν όραμα τού δικαίου βλέποντος D, sim. CKE
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Και ιδού πάλιν ό άρχων των πονηρών δαιμόνων, άπηγριωμένους έχων
ΐ52ο τους οφθαλμούς και τρόμον έξ αηδίας τω θεωρούντι καθεισπραττόμενος· d

κατείχε δε πύρ εις την χείρα αύτού μετά τεάφου και πίσσης και έσπευδεν
έπΐ τό μνημεΐον τού δυστήνου έκείνου ώστε θρίαμβον αύτόν καταστήσαι
και πυρίκαυστον μετά την ταφήν.

Προσσχών δε πάλιν μετά το παρελθεΐν τό έξόδιον είδε, και ιδού
1525 νεανίας ώραΐος, κατηφής και σκυθρωπός λίαν, έπορεύετο κοπτόμενος

κοπετώ μεγίστω- όν ίδών ό όσιος έγγιστα αυτού γενόμενος, και νομίσας
ότι άπό τών ιδίων τού τεθνεώτός έστι και τούτου χάριν όλοφύρεται, της 725α
κατά θεόν έργασίας ώσπερ έπιλαθόμενος, έκτείνας την χείρα και

κατασχών τον θρηνούντα νεανίαν έν παρακλήσει έφη προς αύτόν "Τον
ΐ53ο θεόν τού ούρανού και της γης, τίς ή αιτία δι' ην τοσαύτα δάκρυα

προβάλλη όλοφυρόμενος; Ού γάρ τεθέαμαί ποτε τηλικούτον θρήνον έπί
νεκρώ ποιούμενόν τινα." Λέγει προς αύτόν ό άγγελος· "Ή αιτία τού
θρήνους μου αύτη εστίν- έπεί κεκληρονόμηκεν αύτόν ό διάβολος ούτινος
έώρακας τό έξόδιον, αύτός ούν έστιν ή αιτία τής θλίψεως και τού

1535 όλοφυρμού μου, και ώς άτε άπολέσας αύτόν ούτως έποδύρομαι." "Εφη
προς αύτόν ό μακάριος- "Άνάγγειλόν μοι, ώ φίλτατε, έγνων γάρ τίς εί- τί
άρα ήσαν αύτού τά παραπτώματα;" Λέγει ό άγγελος προς αύτόν- "'Επειδή
αύτός εί 'Ανδρέας ό τού θεού έκλεκτός, έξεστί σοι μαθεΐν- νυνί γάρ τό β

κάλλος σου τής ψυχής τό λαμπρόν και στίλβον ώς καθαρόν χρυσίον
ΐ54ο θεασάμενος άνέθην τής λύπης μου- ούτος ούν, ώ σεβάσμιε, εις τών

μεγιστάνων ύπήρχε τού βασιλέως, ήν δε έφάμαρτος και χαλεπός λίαν-
ύπήρχεν ούν πόρνος και μοιχός και άρσενοκοίτης, φειδωλός τε και

άσπλαγχνος, άλαζών και ύπερήφανος, ψεύστης, μνησίκακος και

μισάνθρωπος, δωρολήπτης και έπίορκος, τούς έλεεινούς οίκέτας αύτού
1545 κατάγχων τη πείνη και ταΐς μάστιξι και τη γυμνότητι, άχίτωνας αύτούς

και άνυποδήτους καταλιμπάνων έν ταΐς τού χειμώνος ήμέραις, ικανούς δε c
και ροπάλοις άνεΐλε και έν τοις σπονδύλοις τών άλογων συνέχωσε.
Τοιοΰτοις δε ήν εις τήν μυσαράν και πυρίκαυστον άρσενοκοιτίαν, ώστε
τών παίδων και τών εύνούχων, ούς έμίανεν, είσίν ώσεί τριακόσιαι ψυχαί

1519 πάλνν om. γ II 1520 καν ... καθεισπραττόμενος om. C II καθεισπραττόμενος:
καθεισπράττοντος ε έμποιών Κ II 1522 ώστε om. γ II αύτόν: τό σώμα αύτού D τό
σκήνωμα Ε om. CK II 1523 post πυρίκαυστον add. καταστησαι C κατεργάσασθαι Κ
άπεργάσασθαι ε, post quod etiam add. όπερ και μετά την ταφήν συμβέβηκε et tit. περί της
ομιλίας τού άγγέλου Ε II 1524 είδε: βλέπει Cε om. Κ II 1525 νεανίας: add. τις γ II και
σκυθρωπός om. δ II 1525-6 λίαν ... μεγίστω: λύπη συνεχόμενος έκόπτετο κοπετώ μεγάλω
άδημονών C sim. δ II 1526 όν ... γενόμενος: παράγοντος δε τού δικαίου πλησίον CK
sim. ε II 1527 έστι ante άπό tr. γ II 1528 ώσπερ έπιλαθόμενος ante της (lin. 1527) tr. γ II
1529 έν παρακλήσει: παρακλήσει δ om. C II 1530 θεόν: add. σοι χ II 1532 ποιούμενόν
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prince of the evil demons,10 having savage eyes and striking terror mixed
with disgust into anyone who looked at him, holding fire together with sul¬
phur and pitch in his hand, hastened to the wretch's tomb in order to hold
him up to ridicule and burn him in fire after the funeral.11

After the procession had passed he looked attentively again, and behold,
a beautiful young man, very sad and depressed, came walking along, la¬
menting and wailing greatly. The holy man approached him and, thinking
that he belonged to the dead man's relatives and that this was the reason for
his moaning, forgetting, as it were, his God-pleasing work, he stretched out
his hand and held the wailing young man back, saying to him in a tone of
consolation, "By the God of heaven and earth,12 why do you moan and
shed so many tears? I never saw anyone make such lamentations for a dead
man." The angel answered, "The reason for my lament is this: the man
whose funeral procession you have seen has fallen to the lot of the devil.
This is the cause of my distress and my moaning and I lament because I
have lost him." The blessed man said, "Tell me, dear friend, for 1 know
who you are: which were his transgressions?" The angel answered him,
"Since you are Andrew, the chosen one of God, you are entitled to learn,
for when I saw the beauty of your soul, bright and glittering like pure gold,
I felt relief in my grief. This man, my venerable friend, was one of the
nobles of the emperor, but he was most sinful and wicked, for he was a for¬
nicator and an adulterer and a sodomite, he was miserly and heartless, pre¬

sumptuous and arrogant, a liar, a grudger, hating his fellow creature,
greedy of unjust gain, a perjurer. On his piteous slaves he put a strangle¬
hold by starving and flogging them and failing to give them clothes, leav¬
ing them naked and barefoot in the days of winter; many of them he even
had killed with clubs and buried with the bones13 of his animals. He was so

given to sodomy, the abominable sin that leads to the fire of hell, that the
number of the slaves and eunuchs whom he defiled amounted to about

τινα om. γ add. σαφήνισόν μοι, παρακαλώ, δι'ήν αΐτίαν (om. ε) τά τήδε έπανήρησαι δ II
1533 θρήνους:-ου CK II 1534 τό έξόδιον έώρακας inv. γ II ούν: γάρ C om. δ II 1535
και om. γ II 1537 προς αυτόν ό άγγελος inv. γ II 1538 εκλεκτός: add. καί αυτός συνήκα
(-ας C) και επειδή (επειδή ε: έπεί Κ om. C) γ II μαθεΐν: add. πρόσχες (sic) και άκουσον γ
II 1538-^40 νυνί ... μου om. C II 1538-9 τό κάλλος δ: τοΰ κάλλους β II 1539 σου ante τό
κάλλος tr. ε om. Κ II ψυχής ... στίλβον: ώραιομόρφου (add. σου Κ) ψυχής καθαρόν καί
στίλβον καί δ II 1540 άνέθην δ: άνήθην β II 1540-1 εις ... μεγιστάνων: μεγιστάνος γ II
1542 τε om. γ II 1543 ψεύστης: add. και γ II 1545 αυτούς om. γ II 1546 άνυποδήτους:
-δετούς CE II καταλιμπάνων: άφιείς Κ έπαφίων ε II δε: τε δ II 1547 ροπάλοις: τοις ρ.
γII ένοιυ. δ II σπονδύλοις D: ποντίλοις βΕ ποντύλοιςΚ πονδύλοιςΟ II 1548-50 ώστε
... άριθμόν: ώς ουδείς έτερος Κ II 1549 ους ... ψυχαί: άσελγή θεομίσητον έπιθυμίαν ώς (ώς
D: ώστε Ε έχειν τοΰ C) μιάναι αυτόν ώσεί τριακοσίας ψυχάς (Γε
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i55o τον άριθμόν. Λοιπόν, φιλούμενε ύπό κυρίου, έφθασε και εις αύτόν ό

θερισμος και παραγενόμενος ό θάνατος εύρεν αύτόν άμετανόητον, εν

άφάτοις αμαρτημάτων πλήθεσι συνεχόμενον. Το δε βέβηλον και μυσαρον
αύτού σώμα καθώς αύτός έώρακας όποίαις άτιμίαις ώς άξιον υπάρχον
άπάγεται μηδέ της νενομισμένης άξιωθήναι ταφής. "Ενεκεν τούτων, ώ

1555 άγια και θεοφιλής ψυχή, αυτός έγώ λυπούμαι και θρήνω πολλώ
συνεχόμενος όλοφύρομαι, δι'ων γέγονε δαιμόνων παίγνιον και δυσω- d

δίας μιαρόν καταγώγιον " Ταύτα τού θειοτάτου άγγέλου εϊπόντος έφη
προς αύτόν ό μακάριος· '"Ικετεύω σε, πυρίμορφε, δέξασθαι άγαθήν
παραμυθίαν, έπεί τό πονηρον τέλος και πέρας έδέξατο καθά και

1560 έσπούδασεν αύτός δέ, θυμηδίας άνάπλεε, έν ονόματι κυρίου Σαβαώθ
παντοκράτορος έση έν άγαθοΐς αύλιζόμενος άπό τού νύν και εις τους

αιώνας."
Έν τω ούν όμιλεΐν αύτούς έγένετο άπ' αύτού ό άγγελος φερόμενος εις

τον ούρανόν. Οί δέ τήν όδόν πορευόμενοι βλέποντες αύτόν μόνον έστώτα
1565 και φθεγγόμενον (τον γαρ άγγελον ούχ έώρων ώς άνάξιοι) προς έαυτούς 728α

έφθέγγοντο- "Θεάσασθε τον πάρετον πώς άσχολεΐται τω τοίχω
έντυγχάνων άναισθήτως!" Ώθήσαντες ούν και άποδιώξαντες αύτόν
έλεγον "Τίνα είσί, παρατετραμμένε, άπερ έστώς τω τοίχω προσομιλεΐς;"
Ό δέ τούτων άκούσας μυκησάμενος και σιωπή προσμειδιάσας τήν άνοιαν

1570 αύτών άνεχώρησεν έκεΐθεν. Πορευθείς ούν έν άποκρύφω τόπω τής πόλεως
και έπιμνησθείς τού έλεεινού έκείνου ούτινος τό έξόδιον έθεώρησεν
έκλαυσε πικρώς, ώστε άπό τής πλημμύρας τών δακρύων όγκωθέντων
αύτού τών ομμάτων κρέας ύφαιμον παραφαίνεσθαι. Ηύχετο δέ ούτως· "Ό
θεός ό άπερίγραπτος και φοβερός, ό δημιουργός και κύριος, ό τελετής τών β

1575 άπεράντων αιώνων και έφευρετής τής σοφίας και έπιστήμης, τό
άσύγκριτον γέννημα, ή μεγαλοπρέπεια τής δόξης και τής άγιωσύνης, ό
όμοφυής και ομότιμος τω πατρί και τω παντοκράτορι πνεύματι, ό έκ νοΰ
τού μεγάλου τό κατ' άρχάς γεννηθείς, ό άεί πέλων έν τοις τού φύσαντος
κόλποις, ό εις τής άπορρήτου και άγίας τριάδος· δέομαι σου, κύριε, ρύσαι

ΐ58ο έκείνου τού τάλανος τό πανάθλιον σώμα άπό τού παραδειγματισθήναι έν

1550 και om. γ II 1551 αύτόν γ: om. β II 1552 μυσαρον: μιαρόν δ (C non legitur) II
1553 αυτός: -όν Κ ante καθώς tr. ε om. C II άξιον υπάρχον: υπάρχον άξιον C δν
άξιον Κ ών άξιος D άνάξιον Ε II 1554 τούτων: τούτου γ II 1555 λυπούμαι:
άλλοιοϋμαι C άσχάλων άλοιοΰμαι (sic Ε: άσκάλων άλλοίομαι Κ άσχάλων άλύομαι D) <5
II πολλώ: δεινοτάτω δ om. C II 1557 μιαρόν: μυσαρον γ II 1558 πυρίμορφε: φίλτατε δ
om. C II 1559 έπεί: έφ'ήν Ce II τέλος και om. γ II 1560 post δέ add. πυρίμορφε C
πυρίμορφε μέγιστε (μεγίστης Ε) δ II 1561 αύλιζόμενος: κραταιούμενος γ II 1565 έώρων:
-ουν CD II 1567 έντυγχάνων άναισθήτως om. C II άποδιώξαντες:-κοντές Ce II αύτόν
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three hundred. At last, you who enjoy the love of the Lord, the time came
for him, too, to be harvested, and when death arrived it found him unre¬

pentant, immersed in untold multitudes of sins. You have seen for yourself
with what disgrace his impure and abominable body is carried away as if it
does not even deserve a customary burial. These, my friend, holy and dear
to God, are the reasons why I am distressed myself and moaning with much
lamentation, for he has become the sport of demons and an unclean abode
of a foul smell." After the most divine angel had given this answer the
blessed man said, "I implore you, angel of fire, to accept a good consola¬
tion, for he has received the evil end and termination that accords with his
ambition, whereas you, full of delight that you are, in the name of the Al¬
mighty Lord of Sabaoth shall dwell in prosperity14 from now on and for
ever."

While they were thus speaking the angel departed from him and re¬
turned to heaven. Those who passed by in the street, seeing him standing
alone talking—they did not see the angel, as they were unworthy—, said to
each other, "Look at the fool, how he is engaged in a senseless conversa¬
tion with the wall!" And they pushed him and chased him away, saying,
"You fool, why are you standing there talking to the wall?" He, however,
did not answer them but left the spot, mocking them and laughing at their
folly. He went to a hidden place in the city and wept bitterly, thinking of
the unfortunate man whose funeral procession he had witnessed. His tears
streamed in such abundance that his eyes became swollen and flesh suf¬
fused with blood appeared. He prayed, saying, "Uncircumscribed and ter¬
rible God, Creator and Lord, maker of the endless aeons and inventor of
wisdom and knowledge, incomparable Son, magnificence of glory and ho¬
liness, you who are of the same nature as the Father and the almighty Spirit
and equal in honour to them, you who were born from the Great Intellect15
in the beginning, who are always in the bosom of the Begetter, who are one
of the ineffable and holy Trinity: I beseech you, Lord, save the wholly
wretched body of that miserable man from being exposed to public ridicule

ante καν tr. γ II 1569 post δέ add.: όσιος C μακάριος δ II τούτων: add. των ρημάτων γ
II άκουσας: add. παρά των φληναφούντων Κ add. παρ'αΰτονς φληναφουμένων ε II
μυκησάμενος MLCE: μηκυσάμενος Β μωκησάμενος D (quod malim) om. Κ II και om.
Κ II άνοιαν: άγνοιαν ε II 1570 εκείθεν ante άνεχώρησεν tr. <5 om. C II πόλεως: add.
έκεΐσε ήσύχαζεν δ II 1571 έθεώρησεν: έθεάσατο γ II 1573 ύφαιμον: add. ώς δήθεν δ II
ηύχετο δέ ούτως: και δέησιν προσήγαγεν τω θεώ λέγων C sim. δ II 1574 φοβερός: add. ό
πατήρ γ II 1575 έφευρητής: -έτης BLD -ετής C II 1577 όμοφυής: add. και συμφυής γ
II νοΰ δ: σοΰ PC II 1578 ό άει: άει γ II έν ε. om. /3CK II τοις τοΰ: τοΰ σε Κ
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τη πίσση και τή τεάφη- κάμφθητι, ό θεός ό έλεήμων, προς την τοΰ ευτελούς
δούλου σου δέησιν έπει γαρ ή παμβέβηλος αύτοΰ ψυχή άπέστη
(συνέκλεισε γαρ αύτήν ό θάνατος) καν το σώμα αύτοΰ διατηρηθήτω άπό
της αισχύνης ταύτης, όπως μη όλοτελώς εύφρανθήσεται έπ' αύτόν ό c

1585 βύθιος δράκων ό κατάρατος, καταπιών την ψυχήν αύτοΰ συν τω σώματι,
και λυπηθήσεται το όνομά σου το άγιον." Ταύτα τοΰ δικαίου
προσευχομένου θεία τις έλλαμψις γέγονε προς αύτόν, και έν έκστάσει
γενόμενος εϊδεν έαυτον έν τω μνημείω τοΰ αθλίου γενόμενον, και ιδού
άγγελος κυρίου κατέβη ώσεί τάχος άστραπής κρατών ράβδον πυρίνην έν

ΐ59ο τη χειρί αύτοΰ και έκδιώκων τα άκάθαρτα πνεύματα, και παραυτά
ήφαντώθησαν και ού συνεχωρήθη τό σώμα αύτοΰ παραδειγματισθήναι έν
τή πίσση και τη τεάφω. Ταύτα θεασάμενος ό δίκαιος τον θεόν
ηύχαρίστησε τον ταχύναντα εις την δέησιν αύτού. Εις έαυτον δε
γενόμενος άπό της θεωρίας, έσπέρας ήδη ούσης, κατασφραγισάμενος τω

1595 σημείω τοΰ σταυρού άνεχώρησε τών έκεΐσε και περιήει δια πάσης νυκτός
προσευχόμενος.

Ώς δε όρθρος έγένετο, έπορεύθη έν τω ναώ τής ύπεραγίας Θεοτόκου, έν ώ d

συνήθως είχεν άπέρχεσθαι ό Έπιφάνιος, και έν τοις προθύροις έστώτος
τοΰ Έπιφανίου, διανοιγέντων αύτού τών ένδοθεν οφθαλμών, έβλεπε τον

ΐ6οο όσιον ποτέ μεν ώσεί φλόγα πυρός γενόμενον, ποτέ δε ώσεί χιόνα, τό δε
πρόσωπον αύτού ώς ήλιος έξαστράπτον, και ην έκστασις πολλή έν αύτώ
και τω θαύματι κατεπλήττετο. Τερφθείς ούν και άγαλλιασάμενος τω

πνεύματι ταχέως προς αύτόν παραγίνεται, και περιβλεψάμενος τήδε
κάκείσε, ώς ούδένα έθεάσατο, πίπτει εις τους πόδας αύτοΰ λέγων-

1605 "Εύλόγησον, πάτερ, τό πνευματικόν σου τέκνον." Ό δε μακάριος, 729α

θεασάμενος τον Έπιφάνιον έν άπορρήτω ταπεινώσει, έπεσε και αύτός εις
τους πόδας αύτού λέγων- "Ευξαι και αύτός ύπέρ έμού, ώ δέσποτα, και
εύλόγησόν με μάλλον σύ, έπειδή τούτο άρμόδιόν έστιν, ώς τεθέαμαι
σήμερον χάριτι τού δοξαζομένου έν τοις έλπίζουσιν έπί τό έλεος αύτού-

1581 τεάφη: τεάφφ CKD τεάφη τοΰ έκβάλα (sic) Ε II 1582 δούλου: οίκέτου γ II έπει:
έφ'ήν Cf έφ'δσον Κ II άπέστη: άπεπτη C ού κέκτηται έλεος Κ ού κέκτηται D
άνάρυσιν ού κέκτηται Ε II 1583 αύτήν om. ε II θάνατος: add. τυχόν (sic D: τυχών Κ τό
τυχόν Ε και C) τά (τό C) κατ'αύτόν Ικετεύω δεόμενος και άντιβολώ γ II διατηρηθήτω: -θή
CE -θήναι Κ -θείη D II 1584 αισχύνης ταύτης: τοιαύτης αισχύνης γ II 1587
προσευχομένου: -ξαμένου γ II 1590 πνεύματα: add. τά όντα έκεΐσε γ II παραυτά om. γ
II 1591 ήφαντώθησαν: ήφάντωσεν αύτά C ήφάνησεν αύτά δ II ού ...

παραδειγματισθήναι: έπαύθη τού μή κατακαυθηναι τό σώμα αύτού και θριαμβευθήναι Κ
sim. ε II έν om. ό II 1592 τη τεάφω: τω τεάφω Μ τη τεάφη Ε II 1593^4 εις έαυτον ...

θεωρίας om. C II 1593 εις έαυτον: έν έαυτω <5 II 1594 ήδη ούσης <5: ούσης ήδη β δε
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in pitch and sulphur! Merciful God, listen to the supplication of your
humble servant! Even if his altogether unhallowed soul has left—for it has
been confined by death—may at least his body be spared this disgrace, lest
the accursed dragon in the deep exult over him completely, devouring his
body with his soul,16 and your holy Name be distressed." As the righteous
man said this prayer, a divine light descended upon him. Falling into an
ecstasy he found himself transferred to the wretch's tomb and behold, an
angel of the Lord came down as quickly as a flash of lightning holding a
fiery sceptre in his hand and chased away the unclean spirits, which disap¬
peared at once so that the man's body was no longer allowed to be exposed
to public ridicule through pitch and sulphur. When the just man saw this he
thanked God for responding so quickly to his prayer. When he became
himself again after the vision it was already evening. Sealing himself with
the sign of the cross he left this place and went about all night praying.

Andrew transfigured. The patriarchate of Epiphanios predicted

At daybreak he went to the church of the Most Holy Mother of God, to
which Epiphanios had a habit of going, and while Epiphanios stood at the
entrance, his inner eyes were opened and he saw the holy man becoming
now like a flame of fire,1 now like snow, his face dazzling like a sun, and
he was filled with great ecstasy, marvelling at the wonder. Delighted and
rejoicing in his spirit he at once went up to him and, looking round in all di¬
rections and seeing nobody, he fell at his feet and said, "Father, bless your
spiritual son!" As the blessed man saw Epiphanios prostrating himself in
ineffable humility, he for his part fell down before him, saying, "Pray you
too for me, my lord, and bless you rather me! This is fitting, as I saw today
by the grace of him who is glorified in those that hope in his mercy.2 For a

γενομένης C II κατασφραγισάμενος γ: add. έαυτόν β, sed cf. supra, lin. 955 II 1595
πάσης: add. της CK, sed cf. infra, lin. 4369 II 1597 add. tit. περί της άποκαλύψεως της
ίερωσύνης Έπιφανίου C πρόγνωσις Έπιφανίου περι άρχιερωσυνης Ε II 1598 συνήθως:
προς ήθος Ce έθος Κ II 1599 διανονγέντων: διανοιχθέντες γ, qui sententiam aliter
construxit II έβλεπε: και (om. C) έπιστραφείς βλέπει γ II 1601 αΰτοΰ ... έξαστράπτον:
ροδινόπυρον έχοντα δ II ήλιος: ό ήλιος C II πολλή ... αύτφ: τω φιλτάτφ έκείνω παίδι έπί
τη τοιαύτη όράσει δ II 1602 τω θαύματι corr. Κ: τό θαύμα BMLCE (i.e. βγ) loc. om. D
II 1607 αυτού: Έπιφανίου CKD II λέγων post εύξαι (BL) vel post αυτός (Μ) tr. β II 1608
με: μοι CE II συ: σοί CE II άρμόδιόν: ά. σοι C σοι άρμόδιον δ II έστιν om. γ II
τεθέαμαι: έμοί τεθέαται γ
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i6io τεθέαμαι γάρ σε προ ταύτης της ώρας χαρίεν το πρόσωπον έχοντα καΐ

ίστάμενον εν τη τού θεού μεγάλη εκκλησία και στολήν ιεραρχίας και τό
ώμοφόριον ούρανόθεν κομιζόμενον εκ χειρός κυρίου παντοκράτορος.
"Επειτα έθεασάμην δύο φωστήρας απαστράπτοντας ωραίους, και αύτοΐ
λαβόμενοι την στολήν τήν σήν ένδύσαντες ώραιότητα έκόσμουν, και

ΐ6ΐ5 χαριεντιζόμενοι προς άλλήλους έλεγον 'Μα τον δεσπότην Χριστόν,
ευπρεπή αυτόν έποίησε τούτο τό σχήμα- ή γάρ σύνεσις αύτού και ή γνώσις β

κατεκόσμησεν αύτού τήν ψυχήν.' Και ό μεν εις τό σημείον τού σταυρού
επί τό σον μέτωπον ποιήσας άσπασάμενος άνεχώρησεν, ό δε έτερος και

αύτός πάντα σου τά μέλη σφραγίσας και τους οφθαλμούς άσπασάμενος
ΐ62ο ωχετο. Ταύτα, ώ Έπιφάνιε, είς σε διεπράχθησαν, καν αύτός ούχ έώρακας,

και πέπεισμαι ότι έμπιστεύσει σοι κύριος τους οϊακας τής έκκλησίας
αύτού και ποιμανείς τον λαόν αύτού, όν περιεποιήσατο τω ίδίω αϊματι,
και ένεκεν τούτου εύλόγησον δή αύτός έμέ και εύξαι ύπέρ έμού τού
ευτελούς."

1625 Ταύτα είρηκότος τού μακαρίου 'Ανδρέου άσπασάμενοι άλλήλους τω c

άγίω φιλήματι έν άποκρύφω τόπω τού νάρθηκος έκαθέσθησαν, και

ήρξατο ό μακάριος παραινεΐν τον Έπκράνιον περί τής έκκλησιαστικής
καταστάσεως λέγων- "Έπίσταμαι, ώ τέκνον, ότι εύθής ει έν ταίς έντολαΐς
τού κυρίου άγωνιζόμενος σωθήναι, πλην ικετεύω τού δέξασθαί σε και τήν

ΐ63ο ήμετέραν παραίνεσιν. Πρόσθες, ώ τέκνον, περισσότερα δάκρυα προς

καθαρισμόν τής σής ψυχής και τού σώματος, ίνα γένη έν δικαιοσύνη
φιλάγαθος- πρόσθες πραότητα, ίνα γένη καθαρός τή καρδίςχ, ίνα
χρηματίσης όσιος, άκακος καθώς τό σκεύος τής έκλογής ό θείος Παύλος d
έντέλλεται- ναί, τό έμόν φώς, ή έμή χαρά, ή έμή ευπρέπεια και ήδύτης και

1635 άγαλλίασις, πρόσθες έν τω βίφ σου και άλλην κατάστασιν πλείονα,
σεμνότητα, άγαθότητα, θαυμαστοτέραν σύνεσιν, προσευχήν άδιάλειπτον,
άγάπην άνυπόκριτον, σωφροσύνην, κοσμιότητα- χρημάτισον σύν τούτοις
συμπαθής, φιλόπτωχος, φιλομόναχος, φιλόθεος, φιλάρετος- κατόρθιοσον
σιγήν, καρτερίαν, ύπομονήν, τού μή κρίνειν, τού μή λοιδορεΐν, τού μή

ΐ64ο καταλαλεΐν- κτήσαι τό άόργητον, τό άκενόδοξον, τό άτυφον, τό

1610-11 και Ιστάμενον: Ισταμένου σου C ώς ϊστασο vel ώς ϊστασαι δ II 1611 μεγάλη
om. γ II 1612 κομιζόμενον:-ος CK II 1613 ώραίους: add. καΐ ευμεγέθεις (add. και Κ) έν
ευπρεπείς* δ II 1614 τήν στολήν: τής στολής ταύτης ό II τήν σήν ... έκόσμουν: έκόσμουν
τήν σήν ένδύσαντες ώραιότητα C έκόσμουν ένδύσαντες τήν σήν ώραιότητα δ add.
μειδιώντι (-ες D) δε τώ προσώπω δ II και: ώσπερ Ε om. CK II 1616 σχήμα: ένδυμα CK
ώμοφόριον D άμφίον Ε II γνώσις: μελίρρυτος γν. δ II 1617 κατεκόσμησεν: γεγράμμικεν
(-αν ε) αυτόν ώραΐσαντα (-ες ε) δ II 1618-19 και αύτός om. γ II 1619 οφθαλμούς: add.
σου γ II 1620 καν: και CKD II 1623 αύτός: και αύτός γ II 1625 μακαρίου: θεοφόρου γ
II 'Ανδρέου: άνδρός ε om. Κ II 1628 ότι: καθότι δ II 1629 σωθήναι: τού σ. CE τοΰ
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moment ago I saw you standing with a comely face in the Great Church of
God3 receiving an episcopal vestment and the omophorion4 from the hand
of the Lord Almighty in heaven. Then I saw two luminaries, dazzling,
beautiful, take the vestment and adorn your beautiful person with it while
they jestingly said to each other, 'By the Lord Christ, this clothing makes
him look glorious, for his understanding and insight have adorned his
soul!' And one of them, making the sign of the cross on your forehead,
kissed you and departed. Also the other one, making the sign of the cross
over all your limbs, kissed your eyes and vanished. This was done to you,
Epiphanios, although you did not see it yourself, and therefore I am con¬
vinced that the Lord will entrust the helm of his Church to you and that you
will become the shepherd of his people, which he obtained with his own
blood.5 And for this reason you should bless me and pray for me in my
humbleness."

After blessed Andrew had said this they gave each other the holy kiss
and sat down in a hidden corner of the narthex. The blessed man began to
advise Epiphanios concerning the virtues of the clergy,6 saying, "My son, I
know that you are doing what is right according to the commandments of
the Lord, striving to be saved, nevertheless I beseech you to accept my ad¬
vice. Add an abundance of tears, my son, for the purification of your soul
and body, that you may become a lover of that which is just and good. Add
meekness, that you may become pure in heart, that you may become holy,
blameless, according to the command of the chosen instrument, the divine
Paul.7 Yes, my light, my joy, my beauty and sweetness and delight, add in
your life also another, greater composure, dignity, goodness, an insight
more marvellous, incessant prayer, genuine love, moderation and modesty.
In addition, show sympathy, become a lover of the poor, of monks, of God,
of virtue. Accomplish silence, perseverance, endurance, refrain from judg¬
ing, reviling, and speaking evil against others. Acquire freedom from
anger, vanity, arrogance, and pride, that the bountiful Lord may magnify

σώζεσθαι KD II του2 ... σε: ϊνα δέχη δ II 1630 παραίνεσιν: add. και ένοτίση τά ρήματα
μου / II 1631 σης ψυχής: ψυχής σου CK ψυχής ε II 1633 ό θείος om. γ II Παύλος om.
δ II 1634 ευπρέπεια γ: add. ναι τό έμόν φως β II 1637 σωφροσυνην: -ης δ II κοσμιότητα:
κοσμίωσιν Κ II 1638 φιλόθεος: add. καΐ γ II 1639 ύπομονήν: add. έν θλίψει, τήν
εϋσπλαγχνίαν γ II του1: το ε II τού2: τό ε om. C II τοΰ3: τό ε om. C II 1640
άόργητον: άόργιστον Κ
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άνυπερήφανον, ίνα μεγαλύνη σε ό μεγαλόδωρος κύριος ενώπιον πάντων
των άγιων και των άπειρων εκείνων δυνάμεων όξυτέρως έπίβηθι τή 732α

πρακτική των άγαθών έργασίψ, ίνα ό θεός πλειοτέρως έπιποθήσας ύψωση
σε και δοξάση και τιμώση σε- άπάγαγε σεαυτόν εις περισσοτέραν τιμήν

1645 καί κατάστασιν και άκρίβειαν, όπως άξιος εύρεθής ή ς μέλλεις έπιβαίνειν
άξίας χάριτι θεού, μηδαμόθεν καταισχυνόμενος. Φύλαττε ταύτα μηδενί
άναγγέλλων, καί έσται ό θεός μετά σού."

Καί ώς ταύτα είρήκει ό δίκαιος, άναστάντες είσήλθον ένδον της β

εκκλησίας. Καί δη της άναγνώσεως γενομένης ό μεν Έπκράνιος εις εν των
ΐ65ο σκαμνιών έκαθέσθη, ό δε μακάριος ώς εις των πενήτων επί τού εδάφους,

έχων έν τω σώματι αύτοΰ ράκος εύτελές. Ώς ούν χαμαί έκαθέσθη,
βλέποντες αύτόν οί έκεΐσε όντες έλεγον "Τί άρα γέγονε τω δαιμονιαρίω
τούτω, ότι ενταύθα εισελήλυθε;" Καί τίνες έλεγον ""Ισως άνέθη προς

βραχύ άπό τού πειράζοντος αύτον πονηρού πνεύματος." "Αλλοι έλεγον
1655 "Πάροδος αύτω έγένετο και ώς άτε εις οίκίαν σκοπήσας είσελήλυθεν, έπεί

ότι έκκλησία έστί, τί ήδει αύτός; Δώη κύριος τοιαύτα τω ταύτα
κατεργασαμένω εις αύτόν!"

Έθεώρει δε ό δίκαιος τον της άκηδίας δαίμονα ένεδρεύοντα καί c

πειρώμενον μηχαναΐς τισι τού έξεώσαί τινας τής έκκλησίας καί τού παρά
ΐ66ο κυρίου μισθού άλλοτρίους άπεργάσασθαι, ύποβάλλων αύτούς φροντίσι

καί δουλείαις προ τής άπολύσεως λέγων ""Εξελθε καί ποίησον το έργον
σου- όταν γάρ δουλεία πρόκειται άμαρτία ούκ έστι." Ταύτα έμβάλλων ό
εμποδιστής τής δικαιοσύνης διάβολος ικανούς προ τής άπολύσεως έποίει
έξιέναι, μή είς νούν βαλλομένους τό τού σωτήρος ρητόν τό έν εύαγγελίοις

1665 λεγόμενον "Μή μεριμνήσητε τη ψυχή ύμών τί φάγητε ή τί πίητε ή τί
ένδύσησθε, ζητείτε δε πρώτον τήν βασιλείαν τού θεού," καί τά έξης.
"Εβλεπε δε καί τον τής ραθυμίας δαίμονα καί τού νυσταγμού έκεΐσε
παρεδρεύοντα καί τους καθεζομένους έν τή άναγνώσει καί άκροωμένους d

των θείων λογίων μετατρέποντα είς νυσταγμόν. Όρων δε ό δίακιος τό

1641 κύριος om. δ II 1644σε'οπι. Ce II τίμηση καί δοξάση inv. χ II σε2 om. Κ II 1646
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ένί δ II 1650 σκαμνιών: σκάμνων ε II 1651 έχων: γεγυμνωμένον έ. Ε II έν ... ευτελές: τό
σώμα ράκει εΰτελεΐ ένειλημένον (-ω Κ ένειλιγμένος φασκίας δίκην Ε) γ II 1652 όντες:
συνελεγμένοι Ε om. CKD II έλεγον: προς άλλήλους έ. γ II 1653 άνέθη CK: άνήθη β
άνέθηκεν ε II 1655-6 έπεί ... αύτός om. C II έπεί ... έστί: έπεί έκκλησία έστίν D έπεί
όποιον έστιν έκκλησία Ε εί είς έκκλησίαν έστί Κ II 1656 ηδει: οίδεν Κ II κύριος: ό κ.
CKE II τοιαύτα om. γ II 1657 είς αύτόν: αύτώ γ II 1658 add. num. 21 in marg. D II
add. tit. όρασις της έκκλησίας KD όρασις περί των όντων έν τη έκκλησί<χ Ε II δαίμονα γ:
om. β II 1660 άπεργάσασθαι: άπ- om. γ II ύποβάλλων:-οντα Κ II 1662 έμβάλλων:
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you in the presence of all the saints and the countless powers of heaven.
Enter more eagerly upon the practice of good works, that God may love
you still more and exalt you and glorify and honour you. Constrain yourself
to show greater reverence and lead a more restrained and scrupulous life,
that you may be found worthy of the office you are going to assume by the
grace of God without being put to shame by anybody. Keep this to yourself
and do not tell anyone, and God will be with you!"

Andrew's vision of the demons at work during divine service

When the righteous man had given this advice, they stood up and entered
the church. The reading began and Epiphanios sat down on one of the
benches, while the blessed man sat down on the floor like one of the poor,
his body covered by a cheap rag. When those present noticed him sitting on
the floor they wondered, "What happened to this demoniac, since he has
come in here?" And some said, "Perhaps for a moment he was relieved
from the evil spirit that disturbs his mind." Others said, "He happened to
pass by and went in to see as if it were an ordinary house, for how could he
know that this is a church? May the Lord punish similarly the one who did
this to him!"

The righteous man saw the demon of boredom staying there, trying with
various tricks to push some worshippers out of the church and make them
alien to the reward of the Lord, reminding them of worries and tasks before
the dismissal, suggesting, "Leave and do your job! When work is waiting
this is no sin."1 With these suggestions the devil, the hinderer of righteous¬
ness, persuaded many to leave before the dismissal, because they did not
consider the word of the Saviour in the Gospels that says, "Do not be anx¬
ious about your life, what you shall eat or what you shall drink or what you
shall put on, but seek first the kingdom of God," and so forth.2 He also no¬
ticed that the demon of indifference and drowsiness busied himself there,
putting those who sat listening to the Word of God to sleep during the read-

ένθυμήσαςΟ1 υποβάλλων δ II 1664 έξιέναι: add. της θείας συνάξεως δ II 1664-6 μή ...

έξης om. C II 1664-5 μή ... λεγόμενον: καίτοι ό κύριος βοά δ II 1665 φάγητε: -ετε ε II
πίητε: -ετε ε II 1666 ένδύσησθε: περιβάλησθε (-εσθε ε) δ II 1667 ραθυμίας: χασμωδίας γ
II 1668 παρεδρεύοντα: add. έπορεύετο δε και έτερον συν αύτω (συν αύτω και έτερον inv. ε)
πνεύμα έξυπηρετοΰν (-ών ε) τω χαλεπω έκείνω δαίμονι πεφορτωμένον ρυπώδη πανία έπί τών
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1670 μηχάνημα τού πονηρού δαίμονος έμμανής κατ' αύτού έγένετο και έν

έαυτώ έλεγε· "Παμπόνηρε και ολέθριε δαίμων, πώς τη σκοτομήνη της

ματαιότητος σου κεχρημένος άλλοτρίους ημάς της ακροάσεως των θείων
λογίων καθιστάς καταβαπτίζων τω ύπνω της ραθυμίας· άλλα σύ, κύριε
των δυνάμεων, έκχεον έπ' αύτούς την όργήν σου και κατάβαλε αύτούς." 733α

1675 Και ταύτα είπόντος αύτού έξήλθεν έκ τού θυσιαστηρίου φλόξ πυρός και
κατέκαυσεν αύτούς. Οί δε τω ύπνω καταχθέντες ύπό της αύτών ένεργείας
άνένηψαν εύθέως άκροώμενοι της άναγνώσεως.

"Οτε δε ό έωθινός ύμνος κατέπαυσεν, άσπασάμενος ό Έτπ,φάνιος τον
όσιον εις τον οίκον αύτού άνεχώρησε. Μεμνημένος δε της νουθεσίας τού

ΐ68ο δικαίου δια πάσης της ημέρας τω θαύματι κατεπλήττετο, και κατά μόνας
ήσυχάσας έν τω κοιτώνι αύτού στεναγμούς βαθυτάτους κεκτημένος έκ
καρδίας έλεγε- "Βαβαί οίον φωστήρα ή βασιλεύουσα κέκτηται και ούκ β
αισθάνεται· έπ' αληθείας γαρ είπεν ό κύριος περί. τών τοις γηΐνοις
έπτοημένων ότι 'Βλέποντες βλέψητε και ού μη ϊδητε,' και γαρ όσα έπί τού

1685 Χριστού γεγόνασι διατρίβοντος έπί της γης, παραπλήσια και τω θεράποντι
αύτού όρώμεν έπιτελούμενα."

Τή ούν νυκτί έκείνη ίκέτευεν ό Έταφάνιος φανερώσαι αύτω τα περί τού
δικαίου, οποίαν αύτού λογίζεται τήν έργασίαν ό θεός και όποιον αύτόν
κέκτηται έν τώδε τω βίω και οΐός έστιν έν τή βασιλείςχ τών ούρανών.

ΐ69ο 'Ολίγον δε ύπνώσας ό Έπιφάνιος βλέπει κατ' όναρ πάντερ7ΐνον πεδιάδα
έχουσαν φυτά άνεξιχνίαστα, τά μεν ξηρά πέλοντα, τά δε κεκαυμένα
ύπάρχοντα, τά δε άντί καρπών άκάνθας φέροντα, τά δε εύκαρπα, γλυκυν
καρπόν φέροντα, και τά μεν πικρόν και δυσώδη, τά δε φύλλοις έκόμων c

μόνοις, έτερα σαπρά φύλλα έφερον. ΤΗν δε μεταξύ αύτών φυτόν ώραΐον,
1695 εύκαρπον, ύψηλόν λίαν εις τό βλέπεσθαι, οί δε κλάδοι αύτού ποικίλοι

λίαν ύ7ΐήρχον, οϊαν γαρ όπώραν τις έπεζήτει έξ αύτού λαβείν ηύρισκεν
άδιάλειπτον. Τοιγαρούν τω φυτώ έκείνω γλιχόμενος ένητένιζεν ό

1670 μηχάνημα: μηχανικόν <5 II 1675 ante έξήλθεν add. ώς είδος άστραπης γ II φλόξ
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άπό Ce II 1677 ευθέως άνένηψαν inv. γ II 1680 της om. Ce II 1681 στεναγμούς ...
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φέροντα: έφερον δ II εύκαρπα: add. έχρημάτιζον γ II 1693 καί τά μεν: τάδέ δ II τάδε:
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ing. Observing the contrivance of the evil demon the righteous man be¬
came furious with him and said to himself, "You wholly evil and destruc¬
tive demon, how dare you use the darkness of your futility to make us alien
to the reading of the Divine Word by plunging us into the sleep of indiffer¬
ence! But you, Lord of the heavenly powers, pour out your wrath on them
and strike them down!" As he said this a flame of fire came out of the sanc¬

tuary and burned them up. At once those who had been overwhelmed by
sleepiness through the influence of the demons became alert again and
listened to the reading.

After the morning hymn had finished Epiphanios kissed the holy man

goodbye and went home. He remembered the righteous man's admonition
and was amazed at the marvel the whole day. Sitting in stillness alone in
his room he sighed from the bottom of his heart and said, "Good gracious,
what a luminary the imperial city possesses without noticing it!3 Truly the
Lord said about those who are excited about earthly matters, 'You shall in¬
deed see but never perceive,'4 for that which happened when Christ lived
on earth we now see almost equally performed also by his servant."5

Epiphanios granted a vision of Andrew in paradise and heaven

That night Epiphanios prayed to God that he would grant him a revelation
about the righteous man, and show him how he estimated his way of life,
how he regarded him in this life and what he was like in the kingdom of
heaven. Having slept for a short while, Epiphanios dreamed that he saw an

all-delightful plain covered with inscrutable trees, some being dry, others
scorched, still others bearing thorns instead of fruit. There were also trees
with fruit, some bearing sweet fruit, others fruit that was bitter and
noisome. Some trees carried leaves only, of which some had withered foli¬
age. Among the trees there was one beautiful, full of fruit, and very tall to
behold. Its branches were many-coloured, for whatever kind of fruit one
wanted to gather from it one could find in never-ending supply. The most
venerable young man gazed longingly at the tree, trembling and dazed by

και τά μεν δ II 1693-4 έκόμων μόνοις: μόνοις έκόμουν C έκόμων Κ μόνοις έκόμων D
μόνον έκόμουν Ε II 1694 έτερα: τάλλαδέ C τάδε δ II 1696 ηύρισκεν: έφηύ- C έφεύ- ε
II 1697 τώ ... έκείνφ: το φυτόν έκεϊνο CKE II ένητέννζεν: έπερείδετο γ
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πάνσεπτος νεανίας, φρίττων καί ίλιγγιών τό τί άν εϊη τούτο. Έγγίσας ούν
πλησίον αυτού όρά χελιδόνα σεμνοτάτην καθεζομένην έν τοις κλάδοις

ΐ7οο τού φυτού- ού μέντοι πλήρης χελιδών από γαρ της κεφαλής μέχρι τού
στήθους χελιδόνος είδος έκέκτητο, άπο δε τού προσώπου άηδόνος θέαν
είχε. Ξένον δε το θαύμα, ότι ποτέ μεν ώς χελιδών έμελέτα συρίζουσα, ποτέ
δέ ώς άηδών φθεγγομένη παράδοξα. Ώς δέ ή θαυμασιωτάτη έκείνη d

χελιδών μεταξύ τού φυτού έκείνου τού φοβερού έκαθέζετο μελωδούσα
1705 ήδυφώνως, πετεινά εκ τού ουρανού ύπέρ τους αστέρας έκεΐσε ήσαν

ιπτάμενα καί ταΐς Ιδίαις φθογγαΐς έπιτέρποντα. 'Εξεπλήττετο δέ ό
Έπιφάνιος έπί τό ώραΐον εκείνο φυτόν καί έπί τού εύπρεπεστάτου έκείνου
στρουθίου τον άπαυστον κελαδισμόν, ώστε από της χαράς της

άνεκλαλήτου δάκρυσι καταβρέχειν τό πρόσωπον αυτού. 736α
πιο Ώς δέ ϊστατο έντρανίζων ό παις τω φυτώ καί τω στρουθίω,

παραγίνεται προς αύτόν πρεσβύτης έν ευπρεπείς* λευκοΐς άμφίοις
έστολισμένος, καί θεασάμενος τον Έπκράνιον είπε- "Σοι λέγω, νεανία, τίς
σε παρέστησεν ώδε άνευ τής έμής κελεύσεως;" Ό δέ λέγει προς αυτόν
""Ακουσον τού σού οίκέτου, ώ τίμιε πάτερ· παροδεύων ταύτην την όδόν

1715 την έπί τά έμπροσθεν άγουσαν, έν όσω τοις ώδε ύπήντησα, έθεασάμην τό
ώραΐον τούτο φυτόν τό κατέναντι ήμών ίστάμενον, καί συλληφθείς τη θές*
τάς φρένας, ώς όράς, ούτως ίσταμαι έναποσκοπών ήνπερ καί αύτός
ένωτίζη ήδυτάτην φωνήν τού στρουθίου- άλλα συγχώρησόν μοι καί δεύρο
ψηλάφησόν με, εί άρα τινά ύπόληψιν έχεις, ότι σεσύληκα έκ τού φυτού β

ΐ72ο τούτου καρπόν." "Εφη προς αύτόν ό πρεσβύτης· "Βλέψον εις τον

άχάριστον, πώς ά μη είδώς φθέγγεται άρνούμενος· ουκ έγώ σε είδον ότι
ήρες έκ τού καρπού αυτού καί έφαγες, άλλά καί εις κόρον τούτου
άπήλαυσας;" Ό δέ καταθεματίζων ώμνυε διϊσχυριζόμενος μήτε έως
ψήγματος άψασθαι αύτού. Είτα έφησεν ό πρεσβύτης· "Παύσον τού

1725 ψεύδεσθαι, νεανία, ού γαρ έγκαλώ σοι περί τούτου δι' ών ήρες καί έφαγες,
καί γαρ κάγώ έν εύφροσύνη ειμί, άφορων ίνα τις φάγη έξ αύτού καί
εύφρανθήσεται- δεύρο ούν μετ' έμού καί έχω σοί τι καινότερον δεΐξαι."

Άπήει τοίνυν ό Έπιφάνιος όπιθεν αύτού. Εύαγγέλιον δέ κατεΐχεν ό
πρεσβύτης έκεΐνος έν τη δεξιά αύτού καί τόμον χάρτου έν τη εύωνύμω c

ΐ73ο αύτού. Ώς ούν διώδευον έν τοις περιβόλοις έκείνοις, καταλαμβάνουσι
περίαυλον πλήρη φωτός, έν ώ ήσαν καί παλάτια έξ αύρας ηλιακής

1698 τοΰτο: add. στοχαζόμενος γ II 1700 ού ... χελιδών om. C II πλήρης δ: -η β II τής
om. δ II 1701 άπό ... προσώπου: έπί τά πρόσω δέ (τε ε) γ II 1702 ότι: ότι μεν (sic) C
καθότι Ε om. KD II συρίζουσα: λυρίζουσα Ce μερίζουσα Κ II 1703 άηδών: add.
μυριοφθόγγοις δόναξιν άπλήστω ήχω Ε II 1704 μεταξύ ... φοβερού om. C II φυτού ...

φοβερού: φοβερού έκείνου φυτού δ II 1705 άστέρας: add. πλείονα Κ add. πλέον ε II
ήσαν om. y II 1707 έκείνου om. δ II 1711 έν εύπρεπείςχ: ωραίος έν εύ. CK ώραΐον ένεύ.



Text and Translation 127

wonder what this could be. As he came closer he noticed a most noble
swallow sitting in the branches of the tree. It was not entirely a swallow,
however, for from the head to the breast it had the appearance of a swallow,
while to judge from the face (?) it looked like a nightingale. And what was

strange and marvellous, sometimes it chirped like a swallow, sometimes it
sang incredibly like a nightingale. While this most wonderful swallow was

sitting in this awe-inspiring tree, singing with a sweet voice, birds from
heaven more numerous than the stars were flying there and enhancing the
delight with their own voices. Epiphanios was so amazed at the beautiful
tree and the incessant song of that most comely bird, that he drenched his
face with tears for ineffable joy.

Now as the boy stood gazing at the tree and the bird, a venerable old
man dressed in white robes appeared. Catching sight of Epiphanios he said,
"I say to you, young man, tell me, who brought you here without my per¬
mission?" He answered, "Honourable Father, listen to your servant! As I
passed by on this road that leads forward and arrived here, I discovered this
beautiful tree in front of us, and spellbound by the sight of it I am standing
here, as you see, gazing at the bird whose most sweet voice you can hear.
Please forgive me, and come and search me, if you suspect that I have sto¬
len fruit from this tree!" The old man said, "Look at this ungrateful youth,
how he speaks about things which he does not know, denying them! Did I
not see you, not only that you took of its fruit and ate but also that you en¬
joyed it to repletion?" But he, invoking a curse on himself, swore and in¬
sisted that he had not even touched as much as a mouthful of it. Then the
old man said, "Stop lying, young man! I do not blame you for what you
have taken and eaten, for I am full of gladness myself, as I am anxious to
see somebody eating from it and rejoicing. Now come with me, I have
something new to show you!"

Epiphanios followed him. The old man held a Gospel in his right hand
and a papyrus roll in his left. As they thus walked through these precincts
they came to a courtyard filled with light, in which there also was a palace
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οικοδομημένα, και άνερωτήτως είσήει εν αύτοΐς. Θάμβει δε και φρίκη
βαλλόμενος ό Έπκράνιος κατεπλήττετο επί τω κάλλει και τή ευπρεπείς
των ανακτόρων εκείνων. Είσεληλύθαμεν δε εν ένί των παραδόξων

1735 θαλάμων. Ξένα δε και παράδοξα μυστήρια έκεΐσε έχρημάτιζε και

άκατανόητα. Ύπηρχον ούν έκεΐ θρόνοι φοβεροί πΰρ απαστράπτοντες.
Έκαθέζετο δε έν τω ένί αύτών εις άρρητον ύψος φοβερός τις βασιλεύς και

απόρρητος, άστράπτων ως ήλιος, σφαΐραι δε πυρός εκ τού προσώπου
αυτού έξεπορεύοντο, και από πολλής δόξης και αίγλης και λαμπρότητος d

ΐ74ο και αυτόν τον αιθέρα καταλάμπεσθαι- κύκλω δε αύτού παρειστήκεισαν
μύριαι μυριάδες και χίλιαι χιλιάδες ταγμάτων και στρατευμάτων,
χερουβίμ και σεραφίμ και δυνάμεις, και ούτοι εις ύψος λίαν έγηγερμένοι.
Ώς ούν ένδον είσεληλύθασι, φόβος και τρόμος έπελάβετο τον Έπκράνιον.
Πεσόντες ούν προσεκύνησαν τω βασιλεΐ έκείνω εύλαβούμενοι έπί ίκανήν

1745 ώραν. 'Εξαναστάντες δε έφησεν ό βασιλεύς τω σεβασμίω έκείνιρ
πρεσβύτη· "Ουτός έστιν ό παις ό παρακαλέσας ημάς άποκαλυφθήναι 737α
αύτω περί τού προσφιλούς ήμών, τού μακαρίου έκείνου Ανδρέου;" Και ό
πρεσβύτης δέει πολλώ κεχρημένος άπελογήσατο- "Ώς έκέλευσας,
δέσποτα, αύτός έστιν." "Εφη τε προς αύτόν ό βασιλεύς- "'Ιδού τό φυτόν ό

ΐ75ο τεθέαται, έν ώ παντός είδους καρπός έπιφέρεται, ή είκών του θεράποντος
μου κεχρημάτικε, και γάρ ούτως έμοί προσανάκειται καθάπερ αύτω
κατεφάνη τού φυτού τό ώράϊσμα. Τό δε στρουθίον, ό έώρακεν ώς χελιδόνα
και άηδόνα, ή ψυχή τού παιδός μου καθέστηκεν, όσπερ ταΐς
άκαταπαύστοις δοξολογίαις χρώμενος τά έμοί πρέποντα άσματα β

1755 έπανατίθεται, ώστε τά τών άσωμάτων θεία στρατεύματα έπ' αύτω
έπαναπαύεσθαι. Λελάληκε δε ότι ούκ έφαγεν έκ τού καρπού αύτού- και

γάρ έκ περισσού ένεπλήσθη έξ αύτού άφ' ης ημέρας προσέσχε και

έγνώρισεν αύτόν. Είπε δε ότι "Ήθελον γνώναι όποιος έστιν έν τη βασιλείς*
τών ούρανών' άρον αύτόν και άπάγαγε έν τη λαμπρότητι τών άγίων μου

ΐ76ο και δεΐξον αύτω όμοιόσχημον εικόνα κατά τάξιν τών άγίων." 'Ηρεν ούν ό
θαυμαστός έκεΐνος πρεσβύτης και άποφέρει αύτόν εις θάλαμον ώς
άστραπην χρηματίζοντα- και ίδού ώς έν είκόνι ό μακάριος 'Ανδρέας
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built of a solar breeze. Without asking permission he entered. Epiphanios
was struck by amazement and trembled, astounded at the beauty and splen¬
dour of this royal dwelling. We1 went into one of its incredible chambers,
in which there were strange and incredible marvels beyond comprehension.
It was provided with enormous thrones flashing fire. On one of them,
which rose to an immense height, there sat an awe-inspiring and ineffable
king, shining like a sun while balls of fire proceeded from his face,2 so that
the ether itself was illuminated by an abundance of glory, radiance and bril¬
liance. Around him stood myriads upon myriads3 and thousands upon thou¬
sands of legions and armies, cherubim and seraphim and powers, these too
being elevated to a great height. When they had entered, Epiphanios was
overtaken by fear and trembling. They fell down and worshipped the king,
paying him honour for a long while. After they had risen to their feet the
king spoke to the venerable old man, asking, "Is this the boy who asked us
that it might be revealed to him about our beloved, blessed Andrew?" And
the old man answered with great awe, "As you commanded, Lord, it is he."
The king said to him, "Behold, the tree which he has seen, which bears
every kind of fruit, is the image of my servant,4 for he is as devoted to me
as the tree appeared beautiful to him. The bird, which he saw as a swallow
and a nightingale, is the soul of my servant,5 who with his unceasing lauda¬
tions offers up the songs that are appropriate to me, so that the divine hosts
of bodiless angels rejoice in him. He said that he did not eat of its fruit, yet
he has had more than his fill of it since the day he began to pay attention to
Andrew and learn to know him. Since he said, Ί would like to know what
he is like in the kingdom of heaven,' take him and bring him to the splen¬
dour of my saints and show him his lifelike portrait according to the rank of
the saints!" The admirable old man took him and brought him to a chamber
that was like a flash of lightning. And behold, blessed Andrew came out

προσεκύνησαν: -ήσαμεν CK II 1745 έκείνω om. CK II 1748 ώς om. γ II έκέλευσας: -εν
ε II 1749 δέσποτα: ό δεσπότης μου γ II αυτός: ούτος αυτός C ούτός δ II τε om. γ II
ιδού: ούκ ιδού CD II 1753 όσπερ scripsi: ώσπερ β όπερ γ II 1754 χρώμενος: -ον δ II
1755 άσωμάτων: add. μου C add. μου αγγέλων vel αγγέλων μου δ II 1756 αύτού om. γ II
1756-7 και γαρ: καϊ Κ om. Ce II 1757 έκ: ύπέρ γ II έξ αύτοΰ: inc. lacuna in Κ, qui
folium inter folia 54 et 55 om.

γ= Cε(ε = DE)

1759 άρον Cε: άρον ούν β II άπάγαγε:-ov C άπαγε ε II 1760 τάξιν: την τ. γ II 1761
θαυμαστός ... πρεσβύτης: θαυμάσιος πρεσβύτης έκεϊνος C γέρων εκείνος ε II αυτόν ante
ό θαυμαστός tr. γ
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έξήλθε των έκεΐσε, σύμμορφον θέαν κεκτημένος του βασιλικού καί
φρικτού ομοιώματος, ύπέρλαμπρον έχων τό πρόσωπον αύτού ώς ό ήλιος· c

1765 αί χείρες αύτού ώς είδος ήλεκτρου, οί πόδες ύποδεδεμένοι άστραπο-
μόρφοις ύποδήμασι, τα ιμάτια ποικίλα ώς άπό ήλιακής άκτΐνος ή ώς από
άστραπομόρφου άκτΐνος και άστραπής κατεσκευασμένα- ήν δε στέφανος
έπι τής κορυφής αύτού και σταυρός έκ στέμματος βασιλικού έπάνω τού
μετώπου αύτού- κατείχε δε σκήπτρον έν χειρί αύτού τή εύωνύμω, και d

ΐ77ο έγέγραπτο άληθινά γράμματα- "άγιος, άγιος, άγιος," και σταυρόν έν τή
δεξιά αύτού. "Οτε ούν είδε ταύτα πάντα ό Έπιφάνιος, έξενίζετο έτά τοις
θαυμασίοις τοις δειχθεΐσιν αύτώ. Είπε δε ό πρεσβύτης- "Τί θαυμάζεις,
όναρ ίδών; όταν δε τήν άλήθειαν ϊδης, τί ποιήσεις; 'Ιδού γαρ έν άληθείψ
δέδεικταί σοι ή λαμπρότης τών δούλων τού θεού καί, ώς ήτησας, τό

1775 καταθύμιόν σου πεπλήρωται- σπεύσον ούν καί αύτός όπως μή στερηθής 74οα

τής βασιλείας τών ούρανών "
Ταύτα τού πρεσβύτου προς αύτόν είρηκότος έξυπνος γέγονεν. '"Ην δε ή

έκκλησία τον κανόνα μεσάσασα. Εις έαυτόν δε ταύτα ένθυμούμενος εις
φρίκην φοβεράν μετηνέχθη, καί άποθαυμάζων τήν όρασιν έλεγεν- "'Ώ

ΐ78ο τάλας έγώ, ότι άνθρωπος τεθραμμένος έν άμαρτίαις καί άκαθαρσίαις τον
παντοκράτορα κύριον Ίησούν Χριστόν τοις όφθαλμοΐς μου ήξιώθην
θεάσασθαι, άτε δή καί τήν ώραιότητα τού θεράποντος αύτού." Ταύτα
εϊρηκώς έπορεύθη έν τή έκκλησίψ τον κανόνα τελέσαι. Πρωίας δε
γενομένης άπό πρώτης ώρας μέχρι τρίτης έν τω κοιτώνι αύτού μετά

1785 δακρύων πολλών προσευξάμενος ηύχαρίστησε τω θεώ τω άποκαλύψαντι
αύτώ τά άδηλα καί τα κρύφια τής άπορρήτου σοφίας αύτού- καί άναστάς β

προς τήν έμήν μετριότητα παρεγένετο, τά προρρηθέντα μοι άπαντα
άναγγέλλων έν άφάτα) δέει καί ταπεινότητι. 'Εξέστη δε ή ψυχή μου ταύτα
άκηκοότος, καί καταπλαγείς εύθέως άνέκραξα- "Τίς θεός μέγας ώς ό θεός

1790 ήμών; Συ εί ό θεός ό ποιών θαυμάσια."

1763 και om. C II 1766 ύποδήμασι: add. διαχρύσοις λώροις άναδεδεμένοι ε II 1766-7 ή
... κατεσκευασμένα om. C II 1767 άκτΐνος καί om. ε II κατεσκευασμένα: κατα- Με
add. ήν δε ύποκάτω πάντων τή θες* ώσεί χιών τή λευκότητι, ώσπερ άνθος άρπάζων τον
όφθαλμόν εις ήδύτητα· τό δε άπ'αύτοΰ ώς οίνου (sic), οϋ μέντοι ώσεί πορφύραν (sic),
άλλ'άπογλαΐζων (sic) τώ χρώματι, τό δε τρίτον έπάνω τι ώς είδος χλαίνης ώραιοτάτης καί
δόξα κυρίου έξ αυτής έξεφέρετο D add. τό δ'άληθές άπό τής αίγλης τής άνερμηνεύτου τής
προσούσης θεώ. ήν δε ύποκάτω πάντων τή θέςχ ώσεί χιών τή λευκότητι, ώσπερ άνθος
άρπάζων τον όφθαλμόν εις ήδύτητα· τό δε άπ'αύτοΰ ώς ϊον, ού μέντοι ώσεί πορφύραν,
άλλ'ύπογλάίζων (sic) τώ χρώματι, τό δε τρίτον έπάνω τι ώς είδος χλαίνης ώραιοτάτης καί
δόξα κυρίου έξ αύτής έξεφέρετο, περιειλημένος δε ό μύστης τής τριάδος δια βύσσου καί
πορφύρας θεϊκής έχρημάτιζεν Ε II 1768 έκ στέμματος: ώς τού στέμματος τού γ II 1770
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from there as if portrayed in a picture, conforming in appearance to the
awesome image of the king, his face surpassingly bright like the sun. His
hands were like amber, on his feet he wore sandals which were like flashes
of lightning, his garments were many-coloured as if made of sun-beams or
of flashing rays and lightning. He had a wreath on his head and a cross
from the imperial crown on his forehead. In his left hand he held a sceptre
with the inscription "Holy, Holy, Holy" in purple letters, and in his right a
cross.6 When Epiphanios saw all this he marvelled at the wonderful things
that were shown to him. The old man said, "Why do you wonder, seeing a
vision? What then will you do when you see the reality? Look, the splen¬
dour of the servants of God has been shown to you truthfully, and the wish
of your heart has been granted, as you demanded: therefore, make haste,
you too, lest you be deprived of the kingdom of heaven!"

After the old man had uttered these words to him he woke up. At church
the canon was already half over.7 As he pondered by himself over what he
had seen he passed into a state of fear and trembling. Greatly marvelling at
his vision he exclaimed, "Woe is me! Although being a man brought up in
sin and impurity I was deemed worthy of seeing the Almighty Lord Jesus
Christ with my own eyes, as well as the beauty of his servant!" With these
words he went to church to finish the canon. When morning came he
prayed in his room from the first hour to the third, shedding many tears,
and thanked God, who had revealed to him the secret and hidden things of
his ineffable wisdom.8 And he stood up and came to my humble person,9
telling me all I have said above in fear and humility beyond description.
My soul was astonished when I heard his story, and in my amazement I
cried out at once, "What God is great like our God? Thou art the God who
workest wonders."10

σταυρόν: -ός γ II 1777 γέγονεν: add. ό Έπκράνιος γ II 1778 εις έαυτόν: έν έαυτφ ε II
1780 τεθραμμένος γ: τετ- β II άκαθαρσίαις: λυγρώς ταΐς άκαθαρσίαις άντλούμενος γ II
1781 κύριον: inc. Κ post lacunam (cf. supra ad lin. 1757)

/= C5(<5= Κε ε = DF.)

1782 άτε ... αύτού om. C II 1783 τελεσαι Ly: έκτελεσαι BM II 1786 τά άδηλα ... αϋτοϋ:
άδηλα μυστήρια C II τά2 om. δ II 1790 θαυμάσια: μεγάλα και εξαίσια (άνεξιχνίαστα Κ)
θαύματα CKE (D ut β) II 1791 num. 29 addidi: num. 22 in marg. D num. carent rell. II
περί της έπισκέψεως (sic ML: προγνώσεως CKD θέας Ε) των άγιων (άγ. om. L) άποστόλων
(άπ. om. D) ML/: om. Β
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κθ'. Περί της έπισκέψεως των άγιων άποστόλων. Ό δέ μακάριος ώς έθος
είχεν άγωνίζεσθαι μόνος περίπατων έν ταΐς νυκτεριναΐς περιόδοις, συνέβη
εύρεθήναι αύτόν πλησίον εύκτηρίου τινός των αγίων και κορυφαίων
άποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπερ έφασκον οί της πόλεως τον έν

1795 άγίοις Κωνσταντΐνον τον βασιλέα οίκοδομήσαι. Παράγοντι οΰν έκεΐσε, c

άσελήνου ούσης της νυκτός και των νεφών άποκρυψάντων τους έν τω

στερεώματι αστέρας, έτυχεν είναι κατά τό μέσον της όδού βόθρον τινά
ορύγματος, είτε δια νομήν ύδατος είτε άλλω τινί τρόπω ό θεός έπίσταταν
ώς ούν πλησίον ό μακάριος διώδευε, τοΰ θεού παραχωρήσαντος ιδού ό

ΐ8οο σατανάς ώς Αίθίοψ παραφανείς συμποδίσας αύτόν έρριψεν εις τον ύλώδη
βόθρον. Παρευθύς ούν έξεβόησεν "Οί την τετραπέρατον φωταγωγήσαντες
πυρίναις διδαχαΐς άπόστολοι τού Χριστού, βοηθήσατε τω εύτελεΐ οίκέτη
ύμών έκ τού βαθυτάτου έξαγαγόντες ορύγματος!" Και εύθέως έφάνη
σταυρός άπό τού εύκτηρίου οίκου έπί τού άέρος κρεμάμενος ώς πΰρ,

1805 μαρμαρυγάς λαμπηδόνος έπί τον λάκκον έκπέμπων προς τον μακάριον. d

Εύθύς ούν θεασάμενος έξεβόησε- "Σημειωθήτω έφ' ήμάς τό φώς τού
προσώπου σου, κύριε!" Παραχρήμα δέ έφάνησαν δύο άνδρες ώραΐοι
σφόδρα έπί τού άέρος φερόμενοι, εις έντεύθεν και εις έντεύθεν γενόμενοι,
τού φωτοφόρου έκείνου σταυρού έπί τοΰ άέρος έστώτος και φωτίζοντος,

ΐ8ΐο και ό μεν εις της δεξιάς αύτοΰ χειρός κρατήσας, ό δέ έτερος της εύωνύμου,
άπό τοΰ πηλού και τοΰ βόθρου άνήγαγον και έπί της εύθείας όδού
παρέστησαν (ήν γάρ χωσθείς έως τών γονάτων), και παραυτά έξ
οφθαλμών αύτού έγένοντο.

Ό δέ σταυρός ήν προάγων έμπροσθεν αύτού έπί τού άέρος, ού διέλιπε 74ια
ΐ8ΐ5 δέ φωτίζων αύτού τήν πρόοδον έως ού είσήει έπί τον έμβολον.

'Επιστραφείς ούν τού ίδείν έκεΐνον τον θείον σταυρόν πού άπελεύσεται
είδε, και ιδού καθάπερ πτέρυξι διαχρύσοις εις τό ύψος ήρθη κατά τό μέσον
της πόλεως· τη ούν άνόδω αύτού πυροειδείς άκτΐνας διά τοΰ άέρος
άπέστελλεν. "Οτε δέ ό σταυρός έκρύβη έξ οφθαλμών αύτού, σταθείς μέσον

ΐ82ο τής πλατείας κατά τήν όδόν έκείνην είδε, και ιδού τό εύκτήριον έκεΐνο τών
κορυφαίων άποστόλων νεύσει θεού μετασκευασθέν πεντακόρυφος ναός

1792 άγωνίζεσθαι: add. έν τω ξιάρω (τοις ξιάροις δ) γ II μόνος περίπατων: μόνου -οΰντος γ
II έν om. γ II 1794 όπερ γ: όνπερ β II οί: add. παλαιοί δ II 1799 τοΰ ...

παραχωρήσαντος: π. τοΰ φιλάνθρωπου θεού γ add. προς δοκιμήν τοΰ οικείου θεράποντος
και αίσχύνην τού παμπονήρου διαβόλου ϊν'όπως στεφανοΰνται και οί δούλοι Χριστού, τοις
πειρασμοΐς γινόμενοι δοκιμώτεροι Ε II 1800-1 έρριψεν ... βόθρον: παρενέπειρεν τφ ύλώδη
βόθρω συσχεθηναι C εις τον βόθρον παρενέπειρεν έκεΐσε τοίνυν (ώς δέ έκεΐσε Κ) τω ύλώδη
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Andrew rescued by Sts Peter and Paul.
The prefiguration of the new church of the Holy Apostles

29. On the help of the Holy Apostles. Once when the blessed man, true to
his habit, was struggling by walking about alone in his nightly roamings, he
happened to be near an oratory dedicated to the Holy Chief Apostles Peter
and Paul, which according to the people of the city had been built by the
Emperor Constantine, now among the saints.1 As he passed this way—the
night was moonless and the stars in the firmament were concealed by
clouds—it so happened that a pit had been dug in the middle of the street,
whether for the diversion of water or for some other reason, God knows.
Now as the blessed man passed close by, with God's permission behold,
Satan appeared in the shape of an Ethiopian and tripped him up and threw
him into the muddy pit.2 At once he cried out, "Apostles of Christ, you who
illuminated the whole world with fiery teachings, help your humble servant
come up from this bottomless pit!" And immediately a cross appeared from
the oratory, hanging in the air like a flame of fire, sending flashes of light
towards the blessed man in the pond. At this sight he called out at once,
"Let the light of thy countenance, Ο Lord, be manifested towards us!"3 In¬
stantly two very beautiful men appeared hovering in the air. While the
shining cross stood in the air and gave them light, they placed themselves
on either side of him and, one of them taking his right hand, the other his
left, pulled him out of the pit, in the mud of which he had been stuck to his
knees, and put him on the straight road, after which they at once vanished
from his sight.

But the cross went before him in the air and did not cease to light his
way until he entered the portico. Turning round to see whither the divine
cross would go he looked up, and behold, it was lifted on high on golden
wings, as it were, above the middle of the city. As it ascended, it sent out
fiery rays through the air. When the cross was hidden from his eyes he
placed himself in the middle of the adjacent street and looked up, and be¬
hold, with God's consent, the oratory of the Chief Apostles had been trans¬
formed and become a five-domed church, very impressive in its propor-

πηλώ συγχωσθενς δ II 1801 ούν: δέ C om. δ II 1804 ώς πΰρ: και ήν ώς πΰρ φλέγον γ II
1806 ευθύς ούν: ώς ευθύς C δνπερ KD όπερ Ε II 1808 φερόμενοι CD: φαινόμενοι βΚΕ
II γενόμενοι: add. καΐ γ II 1810 και om. γ II 1812-13 παραυτά ... αύτοΰ: ευθέως άφαντοι
άπ'αύτοΰ γ II 1813ήνοπι. γ II 1814 αύτοΰ: του όσίου γ II post άέρος add.: πορευόμενος
C προπορευόμενος δ II 1815δέοιτι. γ II 1816 του om. y II πού: add. μετά ταύτα γ II
1817 τό ΰψος: ΰψος γ II 1818 τη ούν: και τη γ II 1819 ante σταθείς add. tit. πρόγνωσις
περί τοΰ ναού των άγιων άποστόλων Ε II 1820 είδε και γ: om. β II 1821-7 ναός ...

έκείνην om. L II 1821 ναός: add. σταυροειδώς (sic) γ
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έγεγόνει, περικαλλής τε τω μεγέθει και τω εϊδει αμίμητος. Είδε δε τον
κύριον έν μέσω του ναού έπί θρόνου καθήμενον και χερουβίμ και σεραφϊμ β
κύκλω αύτού σύν πάση τη στρατιά των έπουρανίων δυνάμεων φόβω και

1825 τρόμω παριστάμενα. Ό δε όσιος έκτείνας τάς χείρας προς αύτόν
άνεβόησε- "Μνήσθητί μου, κύριε, έν τη βασιλείς σου!" Κατά την ώραν
ούν έκείνην προεΐπε τού ναού την έπΐ το κρεΐττον βελτίωσιν, φήσας ότι
"Καιρώ προβαίνοντι αναστήσει αύτόν εύσεβής βασιλεία καθ' όν τρόπον
έθεασάμην αύτόν."

ΐ83ο λ'. Τω δε καιρώ έκείνω γέγονε θανατικόν πολύ έν ταύτη τη βασιλίδι τών
πόλεων, και ην ίδείν τον μακάριον μέσον εις τάς πλατείας και ρύμας της

πόλεως και έν τοις έμβόλοις καθεζόμενον έπί τού έδάφους και θρήνον μετ'
όδυρμών μέγαν ποιούμενον καθικέτευε γαρ τον φιλάνθρωπον κύριον τού c

φείσασθαι τών άμαρτιών ήμών και σπλαγχνισθήναι και παύσαι τον
1835 δεινόν θάνατον. Οί ούν διοδεύοντες βλέποντες αύτον ούτω διακείμενον

έλεγον "Θεάσασθε πώς θρηνών άποδύρεται την έαυτού μάμμην
τεθνηκυΐαν άρτίως." "Αλλοι έλεγον ""Ιδε ό παρατετραμμένος έπΐ ταΐς
άμαρτίαις αύτού πώς οδύρεται, καθώς φησιν ή θεία γραφή, ότι έστι και
άπο δαιμόνων έκχέαι δάκρυα- άλλ' είθε τις χριστιανός έσχε τοιαύτα

ΐ84ο δάκρυα, όπως κατεπόντισε τών έαυτών πλημμελημάτων την άβυσσον."
"Αλλοι έλεγον- "Τίς οίδεν εί άρα είς νήψιν γενόμενος την έαυτού
άποδύρεται τύχην;" Ταύτα λέγοντες άνεχώρουν. 744α

Ό δε δούλος τού θεού ούκ έπαύσατο μετά δακρύων ποιεΐσθαι την
αϊτησιν, μέχρις αν την θραύσιν έπαυσεν. Είδε γαρ έαυτον έν έκστάσει

1845 γενόμενον και εύρεθέντα προς τον δούλον τού θεού Δανιήλ έν τω
Άνάπλω- και γαρ και αύτός αίθριος έστώς ήγωνίζετο, άπειρα θαύματα
είς δόξαν θεού έργαζόμενος, δι'ών και Λέων ό βασιλεύς σύν τη αύγούστη
συχνώς προς αύτόν εύχής χάριν άπήεσαν. Έκεΐσε τοίνυν ό δίκαιος τή
θεωρίς* γεγονώς, βλέπων αύτόν ό όσιος Δανιήλ ώς άτε χαριεντιζόμενος Β

1850 έλεγε- "Δεΰρο, ό καλός δρομεύς και σεμνός σταδιάρχης, ό έν μέσω τού

1822 περικαλλής τε: και π. γ II άμίμητος: άμωμος C II δέ: ούν γ II 1824 έπουρανίων:
ουρανίων γ II 1826 άνεβόησε: έβόησε CD II 1827 προεΐπε ... βελτίωσιν: έν έκστάσει
γενόμενος προεΐπεν περί τοΰ ναοΰ δ II φήσας ότι: φήσας C φησΐ post καιρώ δ II 1829
post αύτόν add.: εύσθενή και περικαλλέστατον τω μεγέθει καθώς και άπεκαλύφθη τά περί
αύτού C εύσθενή και περικαλλέστατον (-καλλές D) τω μεγέθει και οϊω εϊδει (καί οϊω εϊδει:
οίον δή D) και σχήματι έθεασάμην αύτόν KD τάδε μοι λέγει τό πνεύμα τό άγιον Ε II
1830 num. 30 addidi: num. 23 in marg. D num. carent rell. II add. tit. περί της λύπης τής
γενομένης έν τη πόλει ML π. της αιτήσεως τοΰ άναστεΐλαι (άνα- om. C) την θνήσιν γ tit.
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tions and inimitable in its beauty. He saw the Lord sitting on a throne in the
centre of the church and the cherubim and seraphim standing in fear and
trembling in a circle around him with the whole host of the heavenly
powers. The holy man stretched out his hands towards him and cried aloud,
"Lord, remember me in your kingdom!"4 Thus at this time he predicted the
repair and improvement5 of the church, saying, "In time, a pious emperor
will rebuild it the way I saw it".6

The plague

30. At that time a great plague broke out in this queen of cities, and one
could see the blessed man sitting on the ground in the middle of the
avenues and streets of the city, as well as in the porticoes, wailing and la¬
menting loudly, for he was entreating the Lord, who loves mankind, to for¬
give us our sins and have pity on us and stop the terrible pestilence. When
the passers-by saw him thus upset they said, "Look how he wails and la¬
ments over his mother who just passed away!"1 Others said, "Look how the
crazy man bewails his sins, as the Holy Writ says,2 for one can also shed
tears under the influence of demons. Ο that there were Christians who had
such tears, so that they could drown the abyss of their trespasses!" Still
others said, "Who knows? Maybe regaining his reason for a moment he la¬
ments over his own fate?" With these remarks they went away.

The servant of God did not stop making his supplication with tears until
he had put an end to the destruction. He fell into ecstasy and found himself
transported to the servant of God Daniel at Anaplous—for he was also
struggling, standing in the open air working countless miracles for the glo¬
ry of God, because of which even the Emperor Leo used to go out to him
with his Augusta to partake of his prayer.3 Now as the righteous man had
arrived there in his vision, the holy Daniel caught sight of him and said jok¬
ingly, as it were, "Come, good runner and holy Master of the stadium,4 you

caret Β II πολύ ML: πολύν Β χ II 1831 εις ... ρύμας: της πλατείας και έν ρύμαις γ II
1831-2 της πόλεως om. γ II 1832 ένοηι. γ II 1833 όδυρμών: όδυρμοΰ KD δακρύων C
II 1834 των ... ημών: τάς ήμών άμαρτίας γ II παύσαι: στησαι C II 1834-5 τον ...

θάνατον: τό ... θανατικόν δ II 1836 έλεγον: add. τά των λήρων αίσια ποιεί φληναφών δ
II 1839 είθε: add. ίνα γ II 1840 όπως: και CKD om. Ε II κατεπόντισε: -ζε γ II 1841
οϊδεν KD: είδεν/JCE II άρα ante οϊδεν tr. Κ II 1844 έαυτόν CD: αυτόν/ΪΚΕ add. έν μιφ
δ II έν: ώς έν CD II 1845 και ευρεθέντα: ώς ότι ευρέθη γ II 1846 και2 Μχ: om. BL II
αυτός: add. τηνικαΰτα (τω τ. D τό τ. Ε) δ II έστώς: add. έπί τοΰ στύλου χ II 1847 θεού:
κυρίου Ce τοΰ θεού Κ II δι'ών: έν οϊς χ II 1848-9 έκεΐσε ... γεγονώς: ώς οΰν (ούν om.
C) έκεΐσε τη θεωρίςχ ό δίκαιος γέγονεν χ
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θορύβου άπαστράπτων ύπέρ τον ήλιον, δεΰρο δεηθώμεν αμφότεροι τού
κυρίου, καθότι οίκτίρμων έστί, μακρόθυμος και πολυέλεος, όπως ρύσηται
την βασιλίδα πόλιν άπό τού όλοθρεύοντος." Ώς ούν έδεήθησαν τού θεού,
ευθέως κατήλθε πυρ έκ τού ουρανού και έπελάβετό τίνος Αίθίοπος,

1855 ούτινος ήσαν αί χείρες μεμελανωμέναι, πλήρεις αίματος, άποστάζουσαι
όλεθρον. Κατεσθίον ούν το πύρ έκεΐνο ώθει αύτόν δια τού αέρος και

βιάζον έξεδίωκεν έκ τής βασιλευούσης πόλεως και των ορίων αύτής, και

ούτως έπαύθη ό όλεθρος.

λα. Περί τοϋ λωποδύτου. Μεθ' ήμέρας ούν τινας έτελεύτησε θυγάτηρ c
i860 μεγιστάνου τινός· ή ν δε ή κόρη παρθενεύουσα και σεμνώς διάξασα τον

βίον αύτής. Κατώρκισε δε τον πατέρα αύτής, προ τού άστεως κτήματος
αύτω ύπάρχοντος, έν τω εύκτηρίω τω όντι έν τω άμπελώνι, έκεΐ αύτήν
κατατεθήναι- ώς δε έτελεύτησεν, άραντες άπηεσαν εις όν έκρινε τόπον.
Κατ' έκεΐνον δε τον καιρόν ήν τις λωποδύτης συλών τα έντάφια των

1865 τεθνεώτων ιστάμενος ούν παρετήρει τους τεθνεώτας, πού μέλλουσι
θάπτεσθαι, και μετά το άναχωρήσαι άπαντας άνορύττων έσύλα τά
τούτων έντάφια. Ώς ούν και τής κόρης ταύτης τό έξόδιον έθεάσατο και έν
ποίω κατετέθη τόπω, ήβουλήθη και έπ' αύτή τά όμοια καθεισπράξασθαι. 745α

"Ετυχε δε διαβαίνειν έκεΐσε τον μακάριον Άνδρέαν, τά διά Χριστόν έθη
ΐ87ο ποιούντα, και ιδού τοις νοεροΐς όμμασιν έγνω τω πνεύματι τον μοχθηρόν

έκεΐνον σκοπον τού δολίου, και βουλόμενος άναστεΐλαι τήν τούτου
έγχείρησιν, πλησιέστερον έγγίσας, βλοσυρώς άπιδών εις τήν αύτοΰ όψιν
έφη προς αύτόν "Τάδε λέγει τό πνεύμα τό άγιον τω έσθίοντι τά άμφία των
έν τοις μνημείοις κατατιθεμένων 'Ούκέτι ϊδης τον ήλιον, ούκέτι θεάση

1875 τήν ήμέραν, ούκέτι θεάση μορφήν άνθρωπου- κλεισθήσονται γαρ αί
θυρίδες τού οίκου σου και ούκέτι διανοιγήσονται, και σκοτάσει ή ήμέρα
και ού μή διαφαύση εις τον αιώνα'." Ό δε ταύτα άκούσας ού συνήκε τά β

παρά τού δικαίου ρηθέντα, και μηδέν μελήσας έπορεύετο. Ό δε όσιος

1851 άπαστράπτων BMC: άστράπτων L5 II δεΰρο om. / II 1853 ώς ούν: καθότι ούν C
είδεν ούν καθότι ε είδον ούν καθώς Κ II 1854 κατήλθε: κατέβη / II 1855 χείρες L5:
χεΐραι /JC II πλήρεις ε: -ης βΚ -iqC II 1856 κατεσθίον:-έσθιον C II αύτόν ante τό πύρ
tr. / II 1858 ούτως: παραυτίκα / II 1859 num. 31 scripsi: 24 in marg. D num. carent rell.
II περί ... λωποδύτου ML/: om. Β II 1860 μεγιστάνου: πριμικηρίου δ II και om. Οε II
διάξασα: διάγουσα /II 1861 κατώρκισε (sic β): κατέκρινε / II 1862 αύτω scripsi: -ών β
-οϊς KD -ής Ε om. C II ύπάρχοντος om. C II έκεΐ: έκεΐσε / II 1863 κατατεθήναι:
ένταφιασθήναι / II 1865 τούς: τοις C II τεθνεώτας: άποιχομένους ε άποιχομένοις C
άπάγοντας Κ II 1866 θάπτεσθαι: θάψαι δ II 1867 έντάφια: όθόνια C ένδύματα δ II
και2: και μεμαθηκώς τό Ε om. CKD II 1868 τόπω κατετέθη inv. /, post quod add.: τό
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who outshine the sun in the middle of the turmoil, come, let us invoke the
Lord together, for he is compassionate, forbearing and abounding in mer¬
cy,5 that he may save the imperial city from the destroyer!" As they began
to invoke God, at once fire descended from heaven and seized an Ethiopian
whose hands were darkened, full of blood and dripping destruction. The
fire devoured him and pushed him through the air, driving him out of the
reigning city and its vicinity by force, and thus the destruction ended.

The grave robber

31. On the grave robber. After a few days a daughter of one of the nobles
passed away.1 The girl was a virgin and had led a modest life. She had ad¬
jured her father, who owned an estate outside the city, to let her be buried
in the oratory that was in its vineyard.2 Thus when she had died they car¬
ried her to the place she had chosen. At that time there was a thief robbing
the dead of their grave-clothes. He used to keep watch to see where the
dead were to be buried, and when all had left he broke in and took away
their grave-clothes. Now as he had also seen the funeral procession of this
girl and the place where she had been laid down, he wanted to do the same
to her. Blessed Andrew happened to pass by, however, playing the fool for
Christ's sake as usual, and behold, with the eyes of his mind he knew in his
spirit the evil purpose of the impostor. Wanting to prevent his undertaking
he approached him, looked him fiercely in the face and said, "This is what
the Holy Spirit says to one who lives from stealing the garments of those
who have been laid in their tombs: 'You shall no longer see the sun, no
longer see the light of day, no longer see the form of man, for the windows
of your house will be closed and never opened again, and the day shall
grow dark and never dawn again.'" He however did not understand what
the righteous man said but prepared to go without paying attention. But the

λείψανον αύτής C τής τεθνεώσης το λείψανον δ II καθεισπράξασθαι: διαπραξ. Κ II
1869 Άνδρέαν om. γ II 1870 ιδού: ώς βλέπων C ώς άτε βλέπων KD ώς άτε έμβλέπων Ε
II 1872 εις: προς C II 1873 άγιον: έγκριτον δ II 1874 τοις om. CKD II 1875 την om. δ
II οΰκέτι ... άνθρωπου: οΰδέ μορφήν άγγέλου C II 1876 σκοτάσει: σκοτιάσει ε
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άπιδών εις αύτόν έφη- ""Απιθι, μάταιε, κλέψον- μά τον Ίησούν, εί ταύτα
ΐ88ο δράσεις, ούκέτι θεάση τον ήλιον." Ό δε συνιείς τά ρηθέντα αύτω

διεχλεύασε τον δίκαιον είπών "Ναί, παρατετραμμένε, άδηλα λέγεις σύ
και των δαιμόνων έφάμιλλα- εγώ έκεΐ απέρχομαι και ϊδω εί ένεργεΐ σου τά
ρήματα." Ό δε όσιος μετριοπαθών διέβη τον τόπον.

'Εσπέρας δε ήδη γενομένης, άδειαν εύρών ό άτυχέστατος, άπελθών και
1885 άποκυλίσας τον λίθον τού μνήματος είσήει έν αύτω. Και πρώτα μεν

έπήρεν αύτής το ώμοφόριον, έπειτα δε και το σάβανον. "Οτε ούν ταύτα
ήρεν, έβουλεύσατο άναχωρήσαι- ό δε μισάνθρωπος δαίμων ύπέβαλλεν c
αύτόν άραι και την όθόνην και γυμνόν τό σώμα καταλιπεΐν, ό και
πεποίηκε. Νεύσει δε θεού (ώς άπόρρητόν έστι τό διήγημα!) την δεξιάν

ΐ89ο αύτής χείρα κουφίσασα ή κόρη δίδωσιν αύτω ράπισμα, ώστε παραχρήμα
τους δύο οφθαλμούς άποτυφλωθήναι. Συνέσχε δε αύτόν τρόμος φοβερός
και φόβος άσύγκριτος, ώστε άπό τού κλόνου τάς σιαγόνας αύτοΰ συν τοις
όδοΰσι συντρίβεσθαι, ομοίως δε και τά γόνατα. Άνοίξασα δε ή νεκρά
κόρη τό στόμα αύτής τάδε προς αύτόν άπεφθέγξατο- ""Αθλιε και

1895 ταλαίπωρε, έστω ούκ έφοβήθης τον θεόν ούτε τους άγιους άγγέλους d

αύτού, κάν ώς εις των άνθρώπων άς ήδέσθης θεάσασθαι θηλείας σώμα
γεγυμνωμένον, άς ήρκέσθης άπερ πρότερον έλαβες και κάν την εύτελή
όθόνην άς έχαρίσω τω σώματι μου. Άλλ' άνελεής και ώμος εις έμέ
άπεφάνθης και έβουλεύσω γέλοιόν με όφθήναι έν τή δευτέρςχ έλεύσει

ΐ9οο πάσαις ταΐς άγίαις παρθένοις· ιδού ούν έγώ σοι δείξω μηκέτι κλέπτειν,
έπειτα ίνα γινώσκης θεόν ζώντα είναι τον Χριστόν, και ότι κρίσις έστί και

άνταπόδοσις και μετά θάνατον ζώσι και εύφραίνονται οί άγαπώντες τον 748α
θεόν." Ταύτα ειπούσα ή κόρη άνέστη και λαβούσα την όθόνην έφόρεσεν,
ομοίως και τό σάβανον και τό ώμοφόριον λαβούσα έστολίσατο, ειπούσα-

'905 "Σύ, κύριε, κατά μόνας έπ' έλπίδι κατωκισάς με." Άναπεσούσα δε έν
ειρήνη επί τό αύτό έκοιμήθη. Ό δε μάταιος εκείνος μόλις εύρεΐν δυνηθείς
τον τροχόν των άμπελώνων έξήλθε, και πλησίον ύπάρχων της δημοσίας
ψηλαφών τοΐχον προς τοΐχον έν τη πόρτη έγένετο. Και τοις θέλουσι μαθεϊν
την αίτίαν της τυφλώσεως άλλην άλλως άπελογεΐτο και ούχ ώς έγένετο-

ΐ9ΐο ύστερον δε κατανυγείς τό πάν της άληθείας έξηγήσατο.

1879 εις: προς y II 1880-ση τον ήλιον: inc. Α

Αβγ (β = BML y=C<5 δ=Κε ε= DE)

1881 διεχλεύασε: -ζε β II 1882 των δαιμόνων: τού φυρμοΰ των δαιμόνων δ II 1886
έπήρεν: άπ- β ήρεν δ II ώμοφόριον: μαφόριον γ II 1887 ύπέβαλλεν: -βαλεν βΚ -λαβεν
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holy man looked at him and said, "Go, you fool, and steal! By Jesus, if you
do this, you will never see the sun again! Now he understood what the just
man had said to him. And he mocked him and said, "Yes, you crazy man,
who talk obscurely, saying things that can rival the talk of the demons, I
shall go there and see if your words come true!" The holy man went on his
way, joking.

When evening came the hapless thief saw his chance. He went to the
tomb, rolled back the stone and entered.3 First he took her veil, then also
her linen garment. After that he intended to go, but the malevolent demon
suggested that he should take her shift, too, and leave her body naked,
which he did.4 But with God's permission—is not this story fantastic?—the
girl raised her right arm and struck him on his face so that he was immedi¬
ately blinded in both his eyes. He was overcome by terrible trembling and
unparalleled fear, the shock making his cheeks quiver and his teeth chatter
as well as his knees shake. The dead girl opened her mouth and spoke to
him thus, "You poor wretch, even if you were not afraid of God or his holy
angels, as a male you should at least have felt ashamed to look at the naked
body of a female! You should have been content with what you had already
taken and at least granted my body its cheap shift. You have behaved mer¬
cilessly and cruelly towards me, wanting to make me a laughing-stock to
all the holy virgins at the Second Coming. Look, I shall teach you not to
steal again and show you that Christ is the Living God and that there are

judgment and recompense and that after death those who love God live and
rejoice." With these words the girl, rising to her feet, took her shift and put
it on again, and likewise she took her linen garment and her veil and ar¬

rayed herself in them, saying, "Thou alone, Ο Lord, hast caused me to
dwell in safety."5 She lay down, and in the same moment she slept in
peace.6 But the foolish man, who could hardly find the fence7 of the vine¬
yard, went out. As he was near the public street he groped his way along
the walls8 until he came to the city gate. And to those who wanted to know
the reason why he was blind he gave now one answer and now another, not
telling how it really happened. Later however he was stirred by contrition
and told the whole truth.

C II 1888 αυτόν: αΰτώ Ε II 1891 συνέσχε δέ corr. βΌ: συνέσχεν τέ ACK συνέσχε τοίνυν
Ε II 1897 άπερ: οίς β II 1898 άλλ': άλλα βε άλλ'εΐ Κ II 1904 ώμοφόριον: μαφόριον γ
II 1908 προς: παρά β II 1909 οϋχ ώς: ούκ β



140 The Life ofAndrew the Fool

'Από τότε ούν ήν έπαιτών καΐ ούτως την καθημερινήν ζωήν έπορίζετο. β

Πολλάκις δε καθεζόμενος προς έαυτον ταύτα έλεγε- "Κατάθεμά σε,
ακόρεστε λαιμέ, ότι δια σε καί την της γαστρός μου άπόλαυσιν ταύτην
την τύφλωσιν κέκτημαι." Καί πάλιν έλεγεν "Ει τις εις κόρον τρυφά καί

ΐ9ΐ5 κλέπτει, ούτος καί πομπεύει." Πολλοί δε τω καιρώ έκείνω άπετάξαντο τω
σατανά πληροφορηθέντες έξ ων έπαθεν εκείνος, καί γεγόνασι χρηστοί καί
τοις ήθεσι καί τοις πράγμασι. Μεμνημένος δε καί της τού άγιου
προρρήσεως καί άποθαυμάζων έξεπλήσσετο δοξάζων τον θεόν.

Μιά δε τών ήμερων μεσούσης της άγιας τεσσαρακοστής ήν ό όσιος c

ΐ92ο παίζων έν τω τού φόρου πλακώματι καί ώς έχων έθος ποτέ μεν τρέχειν,
ποτέ δέ σάσσειν, γενόμενος κατέναντι τής μεγάλης πύλης τού Σινάτου
κατεσκόπει τους έκεΐσε όντας λωρόποδας. Εις δέ τών διερχομένων ίδών
τον όσιον τούτοις έντρανίζοντα, δίδωσιν αύτώ κόσσον κατά τού αύχένος,
λέγων "Σαλέ, τί ϊστασαι βλέπων;" Ό δέ μακάριος έφη προς αυτόν

1925 ""Εξηχε τω νοί, τών ειδώλων τοις αίσθητοΐς έντρανίζων έστηκα, καί γαρ
καί αυτός νοητός λωρόπους καθέστηκας καί όφις καί γέννημα έχιδνών- οί
γαρ άξονες τής ψυχής σου καί τά νοητά διαβήματα τής καρδίας σου
διεστραμμένα είσί καί έπί τον ψδην βαδίζοντα- Ιδού γαρ έχανεν ό ήιδης
καί καταπιεΐν σε έκδέχεται, πορνεύοντα καί μοιχεύοντα καί τον διάβολον

■«ο καθ' έκάστην θυσίαν προσφέροντα " Ώς δέ ήκουσεν ό άνθρωπος, φρίκη d

συσχεθείς έν έαυτώ διελογίζετο, λέγων- "Άρα άπό θεού ταύτα οίδεν ή
άπό δαιμόνων; άλλ'αύτός πόθεν έπίσταται θεόν, άνθρωπος έξηχος καί
παρατετραμμένος;"

Ό δέ μακάριος άναχωρήσας τού τόπου έκείνου έρχεται έν τω
1935 πλακώματι τού φόρου, έν ω καθέζονται αί λεγόμεναι πράτριαι

πιπράσκουσαι τον πολυτελή κόσμον έκεΐνον. Στάς ούν έκεΐσε καί 749α

προσσχών τοις πιπρασκομένοις έλεγε- "Βαβαί, άχυρα καί κονιορτός!"
Τινές ούν τών έκεΐσε έστώτων άγνοούντες έλεγον "Τί έστιν ό φλυαρεί ό
σαλός;" Καί οΐ μέν έγέλων, οί δέ έκωμωδουν, έτεροι δέ έρράπιζον αυτού

ΐ94ο τον αυχένα, ώθούντες καί έμπτύοντες αυτόν. Ώς ούν ϊστατο ό δίκαιος καί
άπαν τό τού φόρου έσκόπευε, γέρων τις διερχόμενος λέγει προς αύτόν-
"Τίνος ένεκεν, ώ πάρετε, άχυρα έπιφωνεΐς καί φαντάσματα; Έάν γαρ

1911 ήν ... ούτως: έπαιτών ό τοιούτος β II ήν έπαιτών: έπαίτει δ II 1912 έαυτον: την
γούλαν αυτού <5 II σε: σοι/3CE II 1914 εϊ τις: ότι (= όστις?) β II 1914-15 εις ... κλέπτει:
έστι γαστρός τρυφητης, άκαμάτης καί κλέπτης Ε II 1918 έξεπλήσσετο: -ττ- βΚΕ II 1919
add. tit. περι τού σινάτου και τών πρατριών Κ II 1920 έχων: ειχεν βΟε II 1922
λωρόποδας: λου-D II 1923 κόσσον corr. CK: κοσσόν Α κόνσον ΒΜ κίνσον L om. ε
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From that day he earned his daily living by begging. Often as he sat beg¬
ging he said to himself, "Curse upon you, insatiable throat,9 for it is be¬
cause of you and the pleasure of my stomach that I have incurred this blind¬
ness!" And again he said, "He who eats excessively and steals, he will also
be paraded."10 At this time there were many who renounced Satan, con¬
vinced by what this man had suffered, and became good both in their
morals and in their deeds. And when he remembered the holy man's pre¬
diction he marvelled and was amazed and praised God.

Two episodes at the Forum

One day in the middle of Holy Lent the sainted man was playing his game
on the paved surface1 of the Forum, true to his habit sometimes running,
sometimes dancing.2 When he had come in front of the great door of the
Senate he looked closely at the "thong-legs" represented there.3 One of the
passers-by, seeing the holy man gazing at them, gave him a slap on the
neck, saying, "You idiot, what are you staring at?" The blessed man re¬

plied, "You fool in your spirit! I am looking at the visible idols, but you are
a spiritual 'thong-leg', and a serpent, and of the viper's brood, for your
soul's axles and your heart's spiritual legs are crooked and going to Hades.4
Behold, Hades has opened its mouth waiting to swallow you up,5 for you
are a fornicator and an adulterer and offer sacrifice to the devil every day."
When the man heard this he was overcome by shudders and wondered in
his heart, "Does he know this from God or from demons? But how can he
know God, a foolish and crazy man?"6

Leaving this spot the blessed man came out on the paved surface of the
Forum, where the so-called saleswomen are seated, selling those costly em¬
bellishments.7 There he stopped, contemplated the wares offered for sale
and exclaimed, "My goodness, straw and dust!"8 Some of those who stood
there did not understand but said, "What is this nonsense that the fool is
talking?" And some laughed, others mocked him, still others slapped him
on the neck, jostling him and spitting on him. Now as the righteous man
stood there contemplating the whole Forum, an old man passing by said to
him, "O fool, why do you shout 'straw and phantoms'? If you are selling

II 1926 και' om. β II λωρόπους: λου- C II 1929 τον διάβολον: τώ διαβάλω corr. β al. δ
II 1930 καθ'έκαστην: add. ήμέραν δ II 1932 άλλ': άλλα β II πόθεν: πώς β II 1938
έστώτων έκεϊσε inv. β II 1938-9 τί ... σαλός: πάρετός έστι β II 1940 αυχένα: τέναντα γ



142 The Life ofAndrew the Fool

άχυρα πωλείς, πορεύου έν τω Άνεμοδουλίω κάκεΐ πιπράσκεις αύτά." "Εφη
προς αυτόν ό όσιος- ""Υπάγε σκόπευσον, έξηχε, ποΐός σε τάφος μετά

1945 τρίτην ήμέραν ύποδέξεται." Και ώς εΐπεν αύτόν ό όσιος, ούτως και

έγένετο· μετά γάρ τρίτην ήμέραν τον εαυτού βίον κατέλυσεν. 'Οξέως δε
έναποσκοπούντος αύτού ώδε κάκεΐσε και κράζοντος νεώτερος τις μετά
πραότητος έφη προς αυτόν "Τον θεόν τού ουρανού, τίνα είσίν άπερ
βλέπεις ιστάμενος;" Ό δε λέγει- ""Οναρ θεωρώ, τέκνον- σκιά γάρ και

1950 καπνός έστιν ό μάταιος βίος ούτος." Και ταύτα είρηκώς δρομαίως των β
έκεΐ άνεχώρησε και έν τω Σταυρίω παρεγένετο.

ΛΒ'. Περί τού μοναχού τού έν τω Σταυρίω

Έν όσω ούν τοις έκεΐσε επέστη, εύρε μοναχόν τινα έν ευλαβείς* έπευ-
φημιζόμενον μεθ' έτέρου τινός και ώς δήθεν περί ώφελείας ψυχής λόγον

1955 κινούντας- έπ' άληθείας γάρ έπί τη βιώσει αύτού ευλαβής υπήρχε και

ευσεβής, πάντα έργαζόμενος τα τοις μοναχοίς εύάρμοστα, έν τούτοις
μόνον σφαλλόμενος, φειδωλός ων. Τινές δε τών πολιτών έξαγορεύοντες
τάς άμαρτίας αυτών παρεΐχον αύτω ίκανήν χρυσίου ποσότητα τού c
διανεΐμαι τοις πένησιν ύπέρ ψυχικής σωτηρίας αύτών, ό δε τω πάθει τής

i960 φιλαργυρίας ήττώμενος ουδέν έξ αύτών παρεΐχέν τινι, άλλά πάντα εις τον

κορβανάν έταμιεύετο και ούτως ήν ώς άτε τω βίω ζών, ού τω Χριστώ.
Ούτω τη φιλαργυρίς* μαινόμενος και βλέπων έαυτόν πληθυνόμενον
ήγάλλετο. Ό ούν μακάριος 'Ανδρέας έκεΐσε παραγενόμενος τω διορατικώ
τε χαρίσματι κοσμούμενος έθεάσατο δράκοντα φοβερόν είλημένον περί

•965 τον τράχηλον αύτού, τρεις έχοντα κεφαλάς- το ούραΐον έκρέματο μέχρι
τών ποδών αύτού- αί δέ κεφαλαί ύπήρχον μία μέν τής κνιπίας, ή δευτέρα
τής μανίας, ή τρίτη τής άσπλαγχνίας. Ώς ούν ταύτα έώρα ό δίκαιος
ξενιζόμενος, πλησίον τού μοναχού έγγίσας, κατενόει τά τούτου μορφώ- d

ματα. Δοκών δέ έκεΐνος ότι πένης έστί και ένεκεν τού λαβείν τι παρ' αύτού
ΐ97ο έκδέχεται λέγει αύτω- "Ό θεός, άδελφέ, έλεήσει σε." Ό δέ όσιος ολίγον

1943 Άνεμοδουλίφ: -pico CKE II 1944 ύπαγε: ύπαγον D II 1945 αυτόν: αύτω corr. β
om. C loc. om. δ II 1946 κατέλυσεν: κατέλιπεν β II 1950-1 και ταΰτα ... παρεγένετο:
μετά ταύτα άπάρας έκεΐθεν έρχεται δρομαίως έν τω σταυρίω δ II 1951 έκεΐ: έκεΐσε β II
Σταυρίω scripsi, codd. βδ secutus: σταβρίω Α στριω breviter scripsit C II 1952 ΛΒ': λόγος
κε' in marg. D num. carent rell. II Περί ... Σταυρίω: π. τ. μοναχού τού την φιλαργυρίαν
έχοντος C π. τ. φιλαργύρου μοναχού ante μετά ταύτα δ om. β add. π. τ. μοναχού in
marg. L II Σταυρίω scripsi: σταβρίω A II 1953^1 έν2 ... έπευφημιζόμενον: έπ'εύλαβείς*
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straw, go to the Anemodoulion and sell it there!"9 The holy man answered
him, "You fool, go and look out a tomb that can receive you after two
days!" And as the holy man had told him, so it turned out: after two days he
brought his life to an end. While he was looking sharply in all directions
and shouting, a young man asked him with meekness, "By the God of
heaven, what do you see, standing there?" He answered, "I see a dream, my
son, for this vain life is shadow and smoke."10 And with these words he
quickly left that place and came to the Staurion.11

32. On the monk at the Staurion

As he reached this place he found a monk much praised for his piety taking
up a discussion with another man,1 seemingly about the edification of the
soul. He indeed led a devout and pious life, doing everything that befits a
monk, erring only in one respect: he was a miser. Some of the citizens as

they confessed their sins gave him an adequate sum of money to distribute
among the poor for the sake of the salvation of their souls.2 He, however,
overtaken by the passion of greed did not give away any of it but stored it
all up in his treasury, behaving as if he lived for this life and not for Christ.
Thus driven mad by his greed he rejoiced when he saw himself growing
rich. Now when blessed Andrew arrived there, being adorned with the gift
of insight he saw a terrible dragon coiled around his neck. It had three
heads, and its tail hung down to his feet.3 Of its heads the first was that of
miserliness, the second that of madness, and the third that of heartlessness.
While the righteous man gazed at this in surprise he approached the monk
to take a close look at the shape of the monster. The monk, who thought
that he was a beggar expecting alms, said, "My brother, God shall have
mercy on you."4 The holy man, withdrawing a little from him, saw an in-

έπιφημιζόμενον β ώς έπιφημιζόμενον C ώς (om. Κ) έπί ευλαβείς διαφημιζόμενον δ II
1954 rat om. γ II 1955 κινούντας: κινούντων CKD κινοΰντος Ε II 1956 εύάρμοστα:
εΰάρεστα β II 1957 δε: γαρ β II 1958 τοΰ om. β II 1959 αυτών σωτηρίας inv. βΚ II
1960 εις: προς β II 1961 κορβανάν: κορβω- βγ II ούτως ην om. γ II ζών: add. και β II
1962 rat om. <5 II 1964τεοιτι. βγ II 1965 τό οϋραΐον: ού τό οΰραΐον β οΰ ή ούρα <5 II
1966-7 αί δε ... άσπλαγχνίας om. C II 1966 κνιπίας: σκνιπίας BL II 1967 ή τρίτη: και ή
τρίτη β II άσπλαγχνίας corr. βδ\ άσπλαχνίας A in fine lineae (loc. om. C) II 1968 τού
μοναχού: αύτοΰ β II 1968-9 τούτου μορφώματα: συνθήματα τού δράκοντος C
συνθήματα τού δράκοντος και τά τούτου μορφώματα δ
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άπ' αΰτοΰ μακρυνθείς είδε γραφήν κύκλφ αυτού έπί τού αέρος φερομένην 752α

σκοτεινοΐς γράμμασν "Δράκων ό της φιλαργυρίας, ή ρίζα πασών των

άνομιών." Άπιδών ούν όπιθεν αυτού βλέπει δύο τινάς τη φύσει εύνούχους
δι' αύτόν δικαζομένους. ^Ην δε ό μεν εις μέλας έσκοτισμένους έχων τους

1975 οφθαλμούς, ό δε έτερος ην λευκός έξαστράπτων ύπέρ τον ήλιον. "Ελεγε δε
ό μέλας έκεΐνος προς τον φαεινότατον άγγελον τον φυλάσσοντα αύτόν
"Μάτην παρεδρεύεις τω μοναχώ και φυλάττεις αύτόν έμά γάρ είσιν
αύτού τά πρωτόλεια, ότι το έμόν θέλημα εισπράττεται- άνελεήμων γάρ και

φιλάργυρος μετά τού θεού μερίδα ού κέκτηται, αλλά γε ώς δευτέρα
ΐ98ο είδωλολατρείςχ σεμνυνόμενος έμοί δουλεύει και έμοί ύπείκει και

όφείλουσιν είναι και τά πρωτόλεια έμά." Πάλιν ό έτερος έλεγεν ""Απεχε,
βεβορβορωμένε, άπο της 'Ιησού Χριστού κληρονομιάς- έμοί γάρ
κεκλήρωται κατέχειν αύτού τά πρωτεία, έπεί και νηστεύει και εύχεται καί
έστιν άκακος, πραύς, ταπεινός και ήσυχος." 'Εδικάζοντο ούν οί δύο καί β

1985 ούκ ην ειρήνη μεταξύ των αμφοτέρων. "Εσχατον δε έφη ό μέλας- "Τάδε
είσιν άπερ έφη ό κριτής- 'δεύτε,' λέγων, 'τίνες οί φιλάργυροι, οί
άπροαίρετοι;' "Η τους έλεήμονας προσκαλείται καί τους συμπαθείς καί
τους οίκτίρμονας καί τους αύτόν μιμουμένους διά φιλανθρωπίαν;" "Εφη ό
άγγελος- "Καί τί λέγει ό κύριος- 'έπί τίνα έπιβλέψω άλλ' ή έπί τον πράον

ΐ99ο καί ήσύχιον καί τρέμοντά μου τους λόγους;' καί ότι 'μακάριοι οί πραεΐς,
μακάριοι οί καθαροί τη καρδίςς' καί τά τούτων παραπλήσια." Λέγει ό
μέλας- "Βλέψον καί ϊδε πώς τρέμει ούτος έπί τω λόγω τούτω ότι 'μακάριοι
οί έλεήμονες, ότι αύτοί έλεηθήσονται,' καί πάλιν- 'γίνεσθε οίκτίρμονες
καθώς καί ό πατήρ ύμών ό ούράνιος οίκτίρμων έστίν,' καί άλλαχοΰ-

1995 'έλεον θέλω καί ού θυσίαν,' καί 'διάθρυπτε πεινώντι τον άρτον σου,' καί c
άλλα πλείονα παραγγέλματα του θεού ά ού φέρω λέγειν βδέλυγμά μου

ύπάρχοντα, ότι έναντία μού είσι- πώς ούν συ τά πρωτεία αύτού έπέχειν
βούλει;" 'Αποκριθείς τοιγαρούν ό τού φωτός άγγελος καί φησι- "Δίκη
μεγάλη σήμερον μεταξύ ήμών καί ούκ άφίσταμαι, μέχρις άν τον κριτήν

2οοο έρωτήσωμεν." Ταύτα άκούσας ό μέλας έδυσχέρανε καί φησι προς τον

λευσχήμονα- "'Επειδή άπό φιλανθρωπίας άρχεται ό φιλάνθρωπος καί
λήγει εις άγαθότητα, ένεκεν τής αιτίας ταύτης προς τον θεόν κατέφυγες
καί οίδα τούτο, ότι κατ' έμοΰ έχει έξενέγκαι αύτού την άπόφασιν, καί
άπαναίνομαι, τω τοιούτω σκοπώ μή άρεσκόμενος." Ό δε άγγελος κυρίου d

2005 έφη προς αύτόν- "Δόλιε καί άπατεών, ό νομοθετών τούς υιούς τών

1972 γράμμασι: add. καί δηλούσαν β II δράκων: add. φησίν γ II πασών: πάντων βΚ II
1973 όπιθεν: -σθ- L II 1975 ήν om. β II έλεγε δε: καί έλεγεν β II 1977 αύτόν corr. β:
αύτω AC loc. om. δ II 1978 πρωτόλεια: προτέλεια D II 1979 τού om. β II ού κέκτηται
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scription in dark letters hovering in the air around him, saying, "The dragon
of greed, the root of all iniquities."5 When he looked behind him he saw
two men who were6 eunuchs engaged in a trial for his sake. One of them
was black with darkened eyes, the other was white, shining with a bril¬
liance eclipsing the sun. The black one said to the dazzling angel who
guarded him, "You are waiting upon the monk and guarding him in vain,
for I have a right to him first, because he does my will. A merciless and
greedy man has nothing in common with God, but as if priding himself
upon a second idolatry7 he serves me and submits himself to me and there¬
fore the first share in him must be mine." The other replied, "You filthy de¬
mon, stay away from the inheritance of Jesus Christ! For I have been allot¬
ted the first share in him, because he both fasts and prays and is guileless,
meek, humble and quiet." Thus the two argued, and there was no peace be¬
tween them. At last the black one said, "Is this what the Judge said, 'Come,
where are the greedy and the disobliging?' Does he not summon the com¬
passionate and the merciful and the pitying and those who imitate him by
showing love of their fellow creature?"8 The angel answered, "And what
does the Lord say? Does he not ask, 'To whom shall I look but to the man
who is meek and quiet and trembles at my word?'9 and utter, 'Blessed are
the meek, blessed are the pure in heart'10, and similar sayings?" The black
one said, "Look and behold how he trembles at the word, 'Blessed are the
merciful, for they shall obtain mercy,'11 and further, 'Be merciful, even as
your Heavenly Father is merciful,'12 and in another passage, Ί desire mer¬

cy, and not sacrifice,'13 and further, 'Break your bread to the hungry,'14 and
many other commandments of God which I cannot bear to pronounce be¬
cause they are an abomination to me, as they are against me. So how do
you think you can obtain the first right to him?" The angel of light
answered,15 "Today there is a great trial between us and I shall not leave
until we have asked the Judge." When the black one heard this he was an¬

noyed and said to the man in white garments,16 "Since the lover of mankind
begins with love of mankind and ends with goodness, for this reason you
seek refuge with God! And this I know, that he will pass his sentence on
me. I reject your suggestion, for I am not pleased with such a purpose." The
angel of the Lord replied, "You treacherous deceiver, he who ordains by

μερίδα inv. β II άλλά γε scripsi ut /JCKE: άλλ'άγε Α άλλα γαρ D II 1980 ύπείκει:
υπόκειται β II 1981 πρωτόλεια: προτέλεια D II 1983 πρωτεία: πρωτόλεια CKE
προτέλεια D II 1984 ταπεινός om. β II 1988 μιμούμενους: μισ- β II 1990 ήσυχιον:
ήσυχον β II 1994 υμών: ημών βΚΕ II 1996 τοΰ θεού παραγγέλματα inv. β II μου: μοι
βΚ II 1997 συ post αύτοΰ tr. β II πρωτεία: προτόλεια γ II 1998 βούλει: add. καί β II
τοιγαροΰν: τοίνυν ΚΕ ούν D om. β al. C II και om. βδ al. C II 1999 μεγάλη: add.
εστί β II 2001 λευσχήμονα: λευχείμονα/3C II 2005 τους υιούς: τοις υίοΐς /3ΚΕ
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ανθρώπων κρίνειν δίκαια καί μή έλεάν πτωχόν εν κρίσει και μή
λαμβάνειν πρόσωπον δυνάστου, αύτός ων όρος σοφίας και δικαιοσύνης,
ένεκεν σου του μιαρωτάτου άρτίως έχει έν τη κρίσει ταύτη παροιστρήσαι;
Δεΰρο τοίνυν άμα έμοί καί δια κρίσεως θεού ή πεΐσον ή πείσθητι." Τούτοις

2οιο τοίς ρήμασι θαρρήσας ό μέλας έπένευσε παρά κυρίου το κρίμα της 753α

ερωτήσεως αυτών έσεσθαι, καί στραφέντων κατά ανατολάς ήρώτησε τον
κύριον ό λαμπρός νεανίας έκεΐνος περί των άμφισβητουμένων καί
κινηθέντων παρ' αυτών ό γαρ μέλας έκεΐνος, εί και συν αύτω έπεΐδε κατά
ανατολάς, άλλ' ευθέως άπέστρεψε τό πρόσωπον αυτού έπί δυσμάς. Ώς

2οΐ5 οΰν ήρώτησεν ό άγγελος κυρίου, εύθέως φωνή έγένετο έκ των ούρανών,
λέγουσα- "Έγώ ένετειλάμην τοις άποστόλοις μου λέγων 'λάβετε πνεύμα
άγιον, καί άν τίνων άφήτε τάς άμαρτίας, άφεθήσεται αύτοΐς,' έπεί ούκ
εϊρηκα τοις φίλοις μου- 'λάβετε χρυσίον αντί πνεύματος αγίου καί τότε
συγχωρείται τοις άνθρώποις τά παραπτώματα αύτών-' καί τα νύν ούκ έστι

2020 σοί τι έν αύτω, έπεί τών έλεημόνων έστίν ή έμή βασιλεία καί οίκητήριον
καί άνάπαυσις." Ταύτης τής φωνής γεγονυίας παρεχώρησεν ό άγγελος β

κυρίου έκείνω τω ζεζοφωμένω τά πρωτεία, καί αύτός προσκυνήσας
μήκοθεν τού μοναχού έπορεύετο.

Ταύτα άπαντα θεασάμενος ό μακάριος έξέστη τω πνεύματι καί
2025 ίλιγγιάσας έφριξεν, ότι ό πονηρός δαίμων έκεΐνος από γραφής τον τού

φωτός άγγελον έπεισε. Καί προς έαυτόν άπεφθέγγετο- "'Ώ τής τού μιαρού
κακοβουλίας, ότι τοις ήμετέροις όπλοις βαλλόμεθα, καί γαρ ούτος ό
λυμεών καί ληστής καί γραφών έμπειρος έστιν." Τούτο ειπών προέλαβεν
έν τινι τόπω, δι'ής έμελλεν ό μοναχός διέρχεσθαι, καί καθεσθείς έκεΐσε

2030 αύτόν έξεδέχετο. "Οτε ούν έθεάσατο αύτόν μονώτατον έρχόμενον, έχάρη c

λίαν, τούτο γάρ καί προσηύχετο, καί άναστάς ήρξατο εις συνάντησιν
αύτού πορεύεσθαι. Έγνω ούν ό διάβολος, καθότι έπί διορθώσει τού άββά
άφίκετο ό μακάριος, καί θροηθείς ήρξατο κράζειν "Πάλιν, 'Ανδρέα, κατ'
έμού ήκεις; Άρά γε έγώ έξενιζόμην, καθότι προ τής νενομισμένης ώρας

2035 έστηκώς ήκροού τής δίκης μου, ή πάντως τι δεινόν μοι βουλόμενος
έργάσασθαι; "Απιθι τοίνυν από τών ώδε καί μή τυραννήσης ένταύθα
άδίκως· τί γάρ σοι καί τω άββά τούτω; Ού γάρ προσφιλής σοί έστιν ούδέ
μέχρι τής άρτι ώρας αύτόν έθεάσω- συγγενής σου ούκ έστι, διδασκαλίας
σου ού δέεται. "Απιθι τοίνυν από τών ώδε και μή άδικών με καθέστηκας."

2040 Ταύτα τού άλαζόνος έπιτιθεμένου καί φλυαρούντος ό μακάριος έσιώπα, D

2006 έλεάν: έλεεΐν β II 2014 άπέστρεψε: έπε- β II 2017 και om. β II άφεθήσεται:
άφίενται β II 2022 πρωτεία: πρωτόλεια γ II 2024 έξέστη corr. βγ: έξέστιν (= -ην) A II
2025 γραφής: τής γρ. β II 2025-6 άγγελον του φωτός inv. β II 2026 μιαροΰ: πονηρού
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law that the sons of men shall give righteous judgments and not spare a

poor man in judgment nor be partial to the mighty,17 being himself the
norm of wisdom and righteousness, shall he now go mad in this trial for the
sake of you, most impure that you are? Therefore, come on, join me and
through God's judgment either prove your case or let yourself be per¬
suaded!" Reassured by these words the black one agreed to submit the
question to the judgment of the Lord. They turned towards the east and the
shining youth asked the Lord about the issue they had raised and were ar¬

guing over. The black one, however, although he looked towards the east
together with the other, immediately turned away his face towards the west.
As soon as the angel of the Lord asked his question a voice came from
heaven, saying, "I commanded my Apostles, saying, 'Receive the Holy
Spirit, and if you forgive the sins of any, they will be forgiven,'18 for I did
not say to my friends, 'Receive money instead of the Holy Spirit, then men
will be forgiven their transgressions.' For the time being you have no share
in him, for my kingdom and my dwelling and my rest belong to the merci¬
ful." When this voice was heard the angel of the Lord conceded the first
right to the darkened one, while he himself made obeisance and distanced
himself from the monk.

When the blessed man saw all this he was amazed in his spirit, and felt
dizzy and shuddered at the thought that the evil demon had convinced the
angel of light with the help of Holy Writ.19 And he said to himself, "O
malevolence of the Filthy One! We are hurt by our own weapons, for this
destroyer and robber is also familiar with the Scriptures!" With these words
he went on ahead to a place which20 the monk would pass, and there he sat
down and waited for him. As he saw him coming quite alone he was very

glad, for this was what he had prayed for. He stood up and walked towards
him. But the devil, knowing that the blessed man had come for the sake of
the father's reformation, was alarmed and began to cry out, "Are you com¬

ing against me again, Andrew?21 Do not think that I am surprised, for you
stood listening to my lawsuit before the proper time, certainly planning to
do me harm! Get out of my way, do not stay here harassing unjustly! What
have you to do with this father? He is not your friend, you did not even see
him until a moment ago, he is not a relative of yours, nor does he need your

teaching. Get out of my way and stop wronging me!" While the Impostor
attacked him like this, speaking this nonsense, the blessed man remained

β II 2028 έστιν έμπειρος inv. β II 2029 τόπω: ρύμη ΚΕ ρυμίδι D II ής: οϋ β, sed cf. Lc.
19:4—5 II 2031 προσηύχετο: -ηύξατο γ II 2032 καθότι: ότι β II 2033 κράζειν: λέγειν β
II 2035 ή scripsi: ή Ay om. β II 2036 τυρρανήσης: add. με και β II 2040 έπιτιθεμένου
και om. δ II επιτιθεμένου: έπιθεμένου β
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μηδέν άποκρινόμενος. Ώς δέ πλησίον αυτού ό μοναχός έγένετο, ποιήσας
εύχήν ό όσιος μετά δακρύων περιεβλέψατο τήδε κάκεΐσε, και μη έωρακώς
τινα κατέσχε τον μοναχον άπο της δεξιάς χειρός αύτοΰ και στήσας αύτόν
της πορείας έφη προς αύτόν "Δέομαι σου, άνεκτώς άκουσον μου τού

2045 οίκέτου σου και ίλεω προθέσει δέξαι τα εύτελή ρήματα μου, έπειδή θλϊψίς 756α

με δια σε μεγάλη καθέστηκε και ούχ ύποφέρω από της οδύνης· τίνος χάριν
φίλος ών τού θεού έγένου και έχρημάτισας ύπηρέτης τού διαβόλου; Ποίω
τρόπο) πτέρυγας έχων ώς τα σεραφίμ τω σατανά ταύτας ριζοτομήσαι
συνεχώρησας; Πώς άστραπόμορφος ών γέγονας σκοτεινόμορφος; Οϊμοι,

2050 ότι οφθαλμούς έχων ώς τα πολυόμματα έτυφλώθης ύπό τού δράκοντος,
και ώς ήλιος ύπαρχων έδυς ώς νύκτα καχέσπερος. Τίνος χάριν, άδελφέ,
την σήν ψυχήν έθανάτωσας; Διά τί έκτήσω φίλον τον της φιλαργυρίας
δράκοντα; ΤΑρά γε έπίστασαι τίνων είκών τό σχήμα σου πρόσεστιν; Ού
συνιεΐς πώς οφείλει είναι ό μοναχός; Τί θέλεις τό χρυσίον, άδελφέ; Τίνος β

2055 χάριν άποστοιβάσας αύτό έσώρευσας; Ποίω τρόπω αύτό έκτήσω και
σεαυτώ προσεποιήσω άπώλειαν; Τί θέλεις σύ τό χρυσίον, όπερ και μετά
θάνατον σου οΐς ού θέλεις ή και έχθροί σου τούτο κληρονομήσουσιν; Είπέ
μοι παρακαλώ' μή άπο κόπου σού έστι και φυλάττεις τούτο συνταφήναί
σοι; Μή τη δικέλλη σκάψας ταύτα έσώρευσας, ίνα θρέψης τά τέκνα σου;

2060 Μή έργατείας ποιησάμενος τούτο έδέξω εις μίσθωμα; Μή άπο γονέων
ήλθέν σοι; Πώς κατέχεις άλλότρια πταίσματα και άγχη σκνιπευόμενος;
"Αλλοι πεινώσι και διψώσι και ριγώσι τελευτώντες, και αύτός βλέπων τήν
τού χρυσίου ποσότητα εύφραίνη; Ταύτά είσι τά ίχνη τής μετανοίας;
Ταύτα περίεστιν ή τάξις των μοναχών και ή άκτημοσύνη και ή τού

2065 ματαίου βίου άναχώρησις; Ούτω μιμείσαι τον κύριον; Ούτως ήρνήσω
κόσμον και τοις έν κόσμω; Ούτως έαυτόν έσταύρωσας τω κόσμω και ταΐς c

έπιθυμίαις αύτού; Ούκ ήκουσας τού κυρίου λέγοντος μή κτήσασθαι
χρυσόν ή άργυρον, μή πήραν, μή ράβδον, μή άνά δύο χιτώνας έχειν;
'Εκπλήττομαι ποίω τρόπω τάς παραγγελίας ταύτας λήθη παραδέδωκας.

2070 Ιδού σήμερον ή αύριον τέλει τού βίου χρησόμεθα, και ά ήτοίμασας, τίνι
έσονται; Ού βλέπεις τον διάβολον πού ϊσταται κατέχων σου τής ψυχής τά
προπύλαια, και ό φυλάσσων σε άγγελος μακρόθεν ϊσταται όλοφυρόμενος;
'Ιδού, ώ άδελφέ, ό πονηρός δράκων ό τής φιλαργυρίας τω σώ τραχήλω
ένείληται και ούχ όράς, και μεγάλην έχει έν σοι τήν άνάπαυσιν. 'Ιδού δή, D

2043 δεξιάς om. β II αύτοΰ om. /JCK II 2045 σου οίκέτου inv. β II ϊλειρ correxi: ίλεω
codd. II 2046 με: μοι βδ om. C II 2047 έχρημάτισας om. β II 2048-9 ριζοτομήοταν
συνεχώρησας: ριζοτόμους παρέδωκας β II 2052 φίλον om. β II τον post φιλαργυρίας tr. β
II 2055 έσώρευσας: έσωρίασας CKE έσώρισας D II 2057 οίς: εί β II 2058 έστι: ένι
γ II 2060 έργατείας ποιησάμενος: έργάτας δεξάμενος β II 2061 άγχη: άγχεις β
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silent, saying nothing in reply. But when the monk came near to him, the
holy man, making a prayer with tears, looked around in all directions, and
as he saw nobody seized the monk by the right arm, stopped him in his
walk and said, "I beg you, have patience and listen to me, your servant! Re¬
ceive my simple words with a gracious mind, for I am in great distress for
your sake and cannot endure it because of the pain! For what reason did
you, who were a friend of God, become a servant of the devil? How can it
be that you, who had wings like the seraphim,22 permitted Satan to cut them
off? Why have you, who had the shape of lightning, assumed the shape of
darkness? Alas! Although you had eyes like the many-eyed,23 you were
blinded by the dragon, and having been like a sun you have gone down,
dark and gloomy like night. For what reason, brother, have you put your
soul to death? Why have you made friends with the dragon of greed? Do
you know of whom your frock is an image?24 Do you not understand how a
monk should be? Why do you want money, brother? For what reason have
you heaped and piled it up? For what purpose have you acquired it, thus
preparing your own perdition? Why do you want money, which people
whom you do not like, or even your enemies, will inherit after your death
anyway?25 Please tell me: have you earned it by your own work and are
keeping it to have it buried with you? Have you earned it by digging with
your two-pronged fork and amassed it in order to feed your children? Have
you laboured in a workshop and received it as wages? Or has it come to
you from your parents? How can you keep money that has been paid by
others to atone for their sins and let yourself be strangled by miserliness?26
Others die from hunger and thirst and cold27 and you rejoice when you look
at the amount of your money? Is this the road of repentance? Is this what
we expect from the order of monks and an example of their poverty and
withdrawal from the vain life? Is this how you imitate the Lord? Is this how
you have renounced the world and the things in the world?28 Is this how
you have crucified yourself to the world and its desires? Have you not
heard the Lord saying that you should not acquire gold or silver, nor a bag,
nor a staff, nor have two tunics each?29 I am amazed how you have con¬

signed these commands to oblivion. Look, today or tomorrow we shall
reach the end of life, and the things you have prepared, to whom will they
go? Do you not see that the devil occupies your soul's entrance,30 while
your guardian angel stands far away, wailing? Look, brother, the evil
dragon of greed has coiled itself around your neck without your noticing it,
finding great rest in you. Look, to tell you briefly, when I passed by, I,

II σκνιπευόμενος: κνιπ- βγ II 2065 ούτω: ούτως β II 2066 τοις: sic Αβγ II 2068 χρυσόν
ή άργυρον: χρυσίον ... άργύρνον β II έχειν om. β II 2072 προπύλαια: πρωτόλεια βΌ
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2075 ίνα συνελών εϊπω σοι, ό ταπεινός έγώ παράγων ήκουσα της φωνής κυρίου

τού θεοΰ αθετούσης σε και τάδε λεγούσης· 'των ελεημόνων έστίν ή έμή
βασιλεία, έπεί τούτον και τους τοιούτους ή ψυχή μου μεμίσηκεν.' Άλλα
παρακαλώ σε- άκουσον μου και σκόρπισον τα χρήματά σου τοις
δεομένοις, χήραις και όρφανοΐς, πτωχοΐς τε και ξένοις και τοις μή έχουσι

2080 πού την κεφαλήν κλΐναι, και άγωνίζου φίλος θεού γενέσθαι δια τής ι5ία

αγαθοεργίας σου- τούτο γάρ έστι τού μοναδικού έπαγγέλματος, το μηδέν
έχειν έν τω βίω τούτω το σύνολον. Μή φοβού δε ότι λείψει σοι άρτος ή τι
των εις χρείαν τοις άνακειμένοις θεώ- άπιστοι γάρ παρ' αύτού τρέφονται
και πόρνοι και μοιχοί και άχάριστοι, πόσω δε μάλλον οί δουλεύοντες

2085 αύτόν ούκ έμπλησθήσονται των άγαθών αύτού; "Ορα μή παρακούσης μου
των ρημάτων- έγώ γάρ έν πρώτοις παρεκάλεσά σε ίνα μηκέτι άφορμήν
έχης, έπεί έάν παρακούσης μου, μά τον Ίησούν, τω σατανά σε παραδώσω
εις όλεθρον τής σαρκός σου." Και στραφείς ύπέδειξεν αύτώ τον διάβολον.
Ήνεώχθησαν δε παραυτά οί νοεροί αύτού οφθαλμοί και έθεάσατο αύτόν β

2090 Αιθίοπα μέλαν, έκ τών οφθαλμών αύτού καπνόν έκπορευόμενον, και

αύτός μήκοθεν ϊστατο. Πάλιν ούν προς αύτόν έφη ό δίκαιος- ""Ιδε μή
παρακούσης μου, έπεί έντελούμαι τούτον έκτάξαι σε και έπί πάσης τής
πόλεως όνειδος σε ποιήσει."

Ταύτα άκούσας ό μοναχός έφριξε και έξέστη τω πνεύματι. Τους δε
2095 έξελθόντας λόγους έκ τού στόματος τού άγίου πάντας μετά πολλής τής

άσφαλείας συνέθετο ποιήσαι. Και μετά ταύτα θεωρεί ό δίκαιος ότι ήλθε c

πνεύμα έξ άνατολών ώς άστραπή φλογερά και ήψατο τού δράκοντος,
δαπανώσα αύτού τήν ίσχύν- ό δε μή φέρων τάς όδύνας εις κόρακα
μεταβαλών έαυτόν τω θρήνω όλοφυρόμενος ωχετο. Εύθέως δε και

2ΐοο παραχρήμα άπεκατεστάθη τω άγγέλω τού θεού τα πρωτεία τού μοναχού.
Αύτού δε μέλλοντος άναχωρεΐν παρήγγειλεν αύτώ ό όσιος, λέγων- ""Ορα
μηδενί ποιήσης κατάδηλα τα περί έμού, και ει ταύτα φυλάξεις, πίστευσον
ότι κάγώ, εί και άμαρτωλός ύπάρχω, μνείαν ύπέρ σού ποιεΐν έχω έν ταΐς
δεήσεσί μου δια παντός, όπως κύριος ό θεός εύοδώσει τήν όδόν σου εις

2ΐο5 άγαθόν." Ό δε ταύτα άκούσας συνέθετο πάντα φυλάσσειν μετά πάσης d

άσφαλείας, και άσπασάμενοι άλλήλους άνεχώρησαν.

2082 τό σύνολον ante έν tr. β II 2083 τοις ... θεώ: ώς άνακειμένω θεώ β om. C al. δ II
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humble though I am, heard the voice of the Lord God rejecting you with
these words, 'My kingdom belongs to the merciful, but this man and those
who are like him my soul hates.' But I beg you, listen to me and distribute
your money among the needy, the widows and orphans, the poor and stran¬
gers and those who have nowhere to lay their head,31 and strive to become
God's friend through your good works, for this is the meaning of the mo¬
nastic profession, to have nothing at all in this life. Do not be afraid that
you will go short of bread or that anything necessary will be lacking for
those who are dedicated to God! The faithless are fed by him and the forni¬
cators and adulterers and the ungrateful: how much more will not those
who serve him be filled with his good things? See that you do not neglect
my words! I have appealed to you above all in order that you may no longer
have an opportunity. For if you do not listen to what I say, then, by Jesus, I
shall deliver you to Satan for the destruction of your flesh."32 And turning
around he showed him the devil. At once his spiritual eyes were opened
and he saw him in the shape of a black Ethiopian, smoke coming forth from
his eyes,33 while he himself stood at a distance. Again the righteous man
said to him, "See that you do not neglect my words, otherwise I shall com¬
mand him to collect his dues from you,34 making you a reproach to the
whole city."

When the monk heard this he trembled and was amazed in his spirit. All
advice that had come from the mouth of the saint he agreed to follow with
much assurance. After that the righteous man saw a spirit like a blazing
flash of lightning come from the east and seize the dragon, consuming its
strength.35 It could not stand the pain but transformed itself into a raven and
disappeared, lamenting and wailing. At once and without delay the first
right to the monk was returned to the angel of God. When the monk was
about to depart the holy man charged him, saying, "See to it that you do not
reveal my secret to anybody, and if you keep this to yourself, be assured
that I for my part, although I am a sinner, shall always mention you in my
prayers that the Lord God may prosper your journey and lead it to a good
end." When he heard this he promised with much assurance to observe
everything, whereupon they kissed each other and parted.

0y(0=BML 7= VC<5 δ=Κε ε = DE)
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"Απαν δέ το χρυσίον ό έκέκτητο ό μοναχός διένειμε τοις δεομένοις.
Μετά δέ ταύτα και πλείονος δόξης ήξιώθη παρά θεού. "Οτε δέ έφερεν αύτω
τις χρυσίον χάριν διαδόσεως, εξ αύτών εν ή και δύο έκράτει χάριν

2ΐιο διοικήσεως και τά λοιπά διά τών χειρών τών προσφερόντων έσκόρπιζε,
μεμνημένος της παραινέσεως τού μακαρίου και λέγων "Τί μοι τό όφελος
αλλότριων ακανθών οίκονόμον γίνεσθαι; "Α γάρ ού χρήζω λαμβάνων και

τοις πένησι ταύτα παρέχων οϊησίς μοι έπέρχεται έμον είναι τον μισθον και
ούκ άλλου." "Οθεν και τοις προσάγουσι ταύτα έπέτρεπεν ιδιοχείρως νέμειν 76οα

2ΐΐ5 αύτά. Ούτως καλώς και εύσεβώς και καθώς πρέπει μοναχοΐς
πολιτευσάμενος φαίνεται αύτω καθ' ύπνους ό δούλος τού θεού μειδιών τω

προσώπω και δείκνυσιν αύτω δένδρον ίστάμενον έν πεδιάδι τινί
άνθεοφόρον, πλήρη γλυκυτάτου καρπού. Έφη τε προς αύτόν "Πολλάς μοι

χάριτας οφείλεις, κύρι ό μέγας, ότι πεποίηκα την ψυχήν σου άνθεοφόρον
2ΐ2ο φυτόν, έκτινάξας σε έκ τών τού δράκοντος οδόντων σπούδασον ούν δι'

άγαθοεργίας εις καρπον γλυκύτατον μετατραπήναι ώς δύνασαν τό γάρ
φυτόν, ό όράς, ή της ψυχής σου ύπάρχει κατάστασις άφ' ής ημέρας είδές
με και τό χρυσίον διένειμας." "Εξυπνος δέ γενόμενος έπί πλεΐον έστηρίχθη
εις την πνευματικήν έργασίαν, προκόπτων καθ' έκάστην ήμέραν.

2ΐ25 λγ'. Νεανίας δέ τις προσεκολλήθη τω Έπιφανίω, ού πρώην έμνήσθημεν. β

Ό δέ Έπκράνιος ένουθέτει τούτον άπό τών θείων γραφών, βουλόμενος
στηρίξαι αύτόν εις τον φόβον τού θεού. 'Εκείνος δέ ού διά τό ζηλώσαι
αύτού την άρετήν ην προσκολληθείς αύτω άλλά τού τών ανθρώπων
ένεκεν έπαίνου, ίνα λέγωσι και περί αύτού ώς και περί εκείνου. Πολλάκις c

2ΐ3ο γάρ διερχομένου αύτού οί όρώντες αύτόν και γνωρίζοντες εις τον ένα
δακτυλοδεικτούντες έλεγον ""Ιδε ποία νεότης ώραία μέσον τού πυρός
διερχομένη και μή καιομένη, μηδέ βλαπτομένη τών ηδονών τοις
ύπεκκαύμασν φασί γάρ άπαντες δι' αύτόν, καθότι γυναικί ούχ ώμίλησέ
ποτε άλλ' άγνώς και άμέμπτως τον βίον αύτού διαπορεύεται, νηστείαις,

2ΐ35 άγρυπνίαις, προσευχαΐς και δεήσεσι σχολάζων." Ταύτά τίνων λεγόντων
έπειράτο και ούτος τοιαύτα άκούειν. 'Εν μιά δέ τών ημερών όρθρίσαντος d
τού Έπιφανίου εις τήν τού θεού δοξολογίαν συνηγέρθη αύτω και ό ρηθείς

2108 θεού: θεώ VCe κυρίου Κ II 2118 άνθεοφόρον δ: άθεο- C άνθη- β\/ II πλήρη:
πλήρες V πλήρης C5 II 2119 άνθεοφόρον C<5: άνθη- βν II 2124 εις: έπί γ II 2125 num.
33 scripsi: 26 D num. carent rell. II add. tit. περί τού προσφιλούς Έπιφανίου MLV π.
τού (τού om. C) νεανίσκου CD έτερος λόγος π. τού νεανίου Κ π. τού νέου τού
προσκολυθέντος τω Έπιφανίω Ε tit. caret Β II 2126 τούτον: αύτόν V<5 II 2127 αύτόν:
τούτον V om.Ce II 2130 διερχομένου αύτού: add. έπί. μέσεως <5 II 2131 ώραία: add. και
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All the money that the monk had acquired he distributed among the
needy. After that he was counted worthy of even more glory by God. When
somebody brought him money for distribution he kept one or two coins for
his expenses but gave out the rest through the hands of the givers, remem¬
bering the advice of the blessed man, saying, "What does it profit me, to
become a manager of the thorns of others? For if I receive what I do not
need and give it to the poor, I become conceited, thinking that the reward
belongs to me and not to another." Therefore he let those who gave him
money distribute it with their own hands. As he thus followed a good and
pious way of life, one that is fitting to monks, the servant of God appeared
to him in his sleep with a smile on his face, showing him a tree standing in
a plain, flowery and full of most sweet fruit.36 And he said to him, "You
owe me many thanks, venerable sir, since I have made your soul a flowery
tree and torn you away from the teeth of the dragon. Be zealous, therefore,
to be transformed into sweet fruit by good works, to the best of your ability.
For the tree which you see is the state of your soul as it has been from the
day you saw me and began to distribute your money." When he woke up he
became yet more established in his spiritual work, making progress every
day.

A wicked friend of Epiphanies'

33. A young man was a close friend of Epiphanios', whom we mentioned
earlier.1 Epiphanios used to admonish him with the help of the Holy Scrip¬
tures, wanting to establish him in the fear of God. He, however, had joined
him not in order to imitate his virtue but for the sake of the praise of men,
wishing them to speak of him as they did about Epiphanios. For often when
people saw Epiphanios pass by and recognized him they pointed him out to
each other, saying, "Look at this beautiful youth! He walks straight through
the fire without being burnt, or hurt by that which is fuel to the pleasures!
Everybody says of him that he never talked to a woman2 but leads a pure
and blameless life devoted to fasts, vigils, prayers and supplications."
Hearing people speak like this he too wanted to hear such utterances. One
day when Epiphanios rose early to take part in the glorification of God, the

κατάτερπνος δ II 2133 ούχ C: οϋκ /3V5 II 2135 σχολάζων: add. και άρεταΐς άπάσαις
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νεανίας και συν αύτω ϊστατο ψάλλων. Νεύσει δε θεού έρχεται έκεΐσε ό
μακάριος 'Ανδρέας ώς εις των πενήτων έωρακώς δε αύτον ό Έπιφάνιος

2ΐ4ο και μή θέλων αύτον κατάδηλον ποιήσαί τινι τω πνεύματι τούτον
ήσπάσατο. Πλησίον τοίνυν αύτού γεγονώς έστη επί πολλήν ώραν σιγών.
Άπιδών δε εις την όψιν τού ρηθέντος νεανίσκου βλοσυρώ τω όμματι
δίδωσιν αύτω κόσσον όσον ήδύνατο καί φησι προς αυτόν "Άπόστηθι τού 76ια

παιδός· ού γαρ εΐ άξιος έστάναι πλησίον αύτού, διότι κακώς έχρήσω τη
2ΐ45 ψαλμωδίψ έξουθενημένος υπάρχων παρά κυρίου." Ώς ούν έρράπισεν

αύτον ό δίκαιος, έμμανής έκεΐνος γενόμενος ώρμησε τού δράξασθαι
αύτον άπο των τριχών. Δραμών δε ό Έπιφάνιος έκώλυσεν αυτόν τού
εγχειρήματος, όνειδιστικώς έπιπλήττων αύτον καί λέγων ούτως· "'Έξηχε
έπ'άληθείας, μεταξύ τού θείου ναού ιστάμενος τοιαύτα έπεχείρησας

2ΐ5ο διαπράξασθαι; Ούτως άναγινώσκεις ότι 'κακόν άντί κακού μή
αποδώσεις'; Ούτως λέγει ό κύριος· 'έάν τις σε ραπίση εις την δεξιάν β

σιαγόνα, στρέψον αύτω καί την άλλην'; Αίσχυνθήτω ό κατάρατος δαίμων
ό ταύτα υποβάλλων. Τί έχουσι λέγειν οί ενταύθα παρόντες; Ούχί
σκάνδαλον όφθώμεν αύτοΐς; Ούχί καί ό κύριος κατηγορήσει ημών λέγων

2ΐ55 'ούαί τω άνθρώπω έκείνω, δι' ού τό σκάνδαλον έρχεται'; Εί βούλει μετ'
έμού συνδυάζειν, έγώ τοιούτον σε είναι ού βούλομαι. Έάν γαρ οφείλεις
είναι σύν έμοί, μακράν σεαυτόν ποίησον έριδος, όργής, φθόνου, καί άντί
κακού μή σπεύδης άποδούναί τινι κακόν αλλά μάλλον γενού πτωχός τω

πνεύματι, συντετριμμένος τη καρδίψ, πενθών καί σκυθρωπάζων εν ταΐς
2ΐ6ο άμαρτίαις σου, πράος καί φιλήσυχος, κατεσταλμένος πάντοθεν ύπό τών

βλαβερών καί πονηρών κινημάτων τής αμαρτίας, έν οΐκτιρμοΐς διαπρέπων
καί χρηστότητι, κεκαλλωπισμένος τω ήθει καί τη γνώμη καί τή c

πνευματική διαθέσει, φεύγων βλακείαν, οϊησιν, κενοδοξίαν, ύπερηφανίαν,
μοιχείαν, άνδρομανίαν, μαλακίαν, γαστριμαργίαν καί τήν βεβυθισμένην

2ΐ65 μέθην, δια ταύτα γαρ έρχεται ή οργή τού θεού έπί τούς υιούς τής
απείθειας· εί τοίνυν βούλει συνεΐναι μετ' έμού, ταύτα πάντα φύλαττε,
διότι τό παριστάμενον λέγω σοι. Πρόσσχες σεαυτώ, ίνα μή μολύνης τήν
νεότητά σου πορνείαις καί μοιχείαις καί τοις γαργαλισμοΐς τής ασωτίας,
ώς ουδέν χαίρει ό σατανάς άμαρτίψ έτέρψ, όσον ταύτη καί τοις όμοίοις

2ΐ7ο αυτής. 'Ιδού τοίνυν νέος εί καί μέγας σοι άγών καθέστηκε προς τούς d

τέσσαρας δράκοντας τής αμαρτίας, καί εί βούλει τών θηρίων τούτων
περιγενέσθαι, σύντριψον τον βραχίονα τού χαλεπού σου φρονήματος.
Ταπεινώθητι ούν ύποκάτω τών τού σωτήρος ιχνών, όπως καί αυτός
άνταγωνισάμενος ύπέρ σού νικήση τον φιλόσαρκον καί φιλοπόλεμον

2139 πενήτων: παρατετραμμένων VKD παρατραπέντων Ε II 2143 κόσσον C<5: κόνσον
(Ν II όσον:ώς(ΓΚΟ al. Ε II 2148 λέγων ... έξηχε: λέγων ούτως, έξηχε γ II 2149 ναού:
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above-mentioned youth also rose with him and stood singing the Psalm at
his side. By God's dispensation blessed Andrew arrived there like one of
the poor. When Epiphanios saw him he greeted him in spirit, not wanting to
reveal him to anybody. Andrew, approaching him, stood silent for a long
while. Then gazing at the young man mentioned earlier he gave him a grim
look and slapped him in the face with all his might, saying, "Keep away
from the boy! You are not worthy to stand next to him, for you have sung
the Psalms in vain, being rejected by the Lord." Infuriated by the righteous
man's blow the young man moved quickly to seize him by the hair. But
Epiphanios hastened to stop his attempt, rebuking and reproaching him,
saying, "You real fool, standing in the divine church, how did you dare to
attempt such a thing? Is it thus you read the word, 'Do not repay evil for
evil'?3 Is this what the Lord means when he says, 'If anyone strikes you on
the right cheek, turn to him the other also'?4 May the cursed demon who
suggested this to you be ashamed! What will those present here say? Will
we not become a stumbling block in their eyes? Will not the Lord accuse
us, saying, 'Woe to the man by whom the temptation comes!'5 If you wish
to join me, I do not want you to be like this. If you must be with me, stay
far away from strife, anger, envy, and do not be eager to repay anybody
evil for evil, but become instead poor in your spirit, contrite in your heart,
mourning and looking sad because of your sins, meek and fond of stillness,
calm in the midst of the harmful and evil emotions of sin,6 eminent in mer¬

cies and kindness, adorned with good character, judgment and spiritual dis¬
position, shunning slackness, conceit, vanity, arrogance, adultery, pederas¬
ty, masturbation,7 gluttony and ruinous drunkenness,8 for because of these
things the wrath of God comes upon the sons of disobedience.9 Therefore,
if you want to be with me, observe all this, for I am telling you that which
is of help to you. Take heed to yourself lest you defile your youth with for¬
nication and adultery and the titillations of profligacy, for no other sin
gives Satan so much delight as this one and those akin to it. Look, you are
young and a great fight is set before you against the four dragons of sin;10 if
you want to overcome these wild beasts, break the arm of your evil pride."
Humble yourself under the feet of the Saviour,12 that he on his part may
fight in your defence and prevail over the sensual and warlike demon,

χορού γ II 2149-50 τοιαύτα έπεχείρησας διαπράξασθαι γ: om. β II 2163 ύπερηφανίαν:
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2175 δαίμονα και σοι την νίκην έπιγράψηταν κύριος γαρ ύπερηφάνοις αντι¬

τάσσεται, ταπεινοΐς δε δίδωσι χάριν."
Ταύτα τού φωστήρος Έπιφανίου τω νεωτέρω έκείνω νουθετοΰντος, ύπό ίμ\

τού πονηρού σκληρυνθείσης της έκείνου καρδίας βαρέως τα ρήματα
ήνεγκε και όκλάσας προς τα λεγόμενα λυπηθείς άνεχώρησεν ειπών

2ΐ8ο '"Οπηνίκα οφείλω άπολαύσαι τού κόσμου, τότε αύτού άπόσχωμαι;"
Ούκέτι ούν προσέθετο συνελθεΐν τω Έπιφανίω εις έτερον τι πνευματικόν,
άλλ' έμφιλοχωρών ταΐς ήδυπαθείαις της σαρκός, πορνείαις και μοιχείαις,
της έλεεινής αύτού ψυχής το κάλλος έμίανε. Μετά δε ταύτα περιέπεσε
πειρασμοΐς και θλίψεσι σφοδροτάταις, ώστε και εις μεγίστην πενίαν

2ΐ85 έλθεΐν αύτόν και τον άρτον έπαιτεΐν, όν καθ' ήμέραν ήσθιεν. Έλυπήθη
ούν έπί τούτω ό Έπιφάνιος και παρεκάλει τον δούλον τού θεού ποιήσαι
μετ' αύτού έλεος. Ό δε όσιος έφη· "Ούχί, τέκνον, ούχί, άλλα συμπάθησον
μάλλον αύτού τη ψυχή, κάμνοντος τού σώματος. "Εασον τοίνυν αύτόν β

ούτως, άρμόδιον γαρ τούτο αύτώ περίεστιν. Έλεύσεται δε καιρός όπηνίκα
2ΐ9ο ό κύριος θεασάμενος αύτού την ταπείνωσιν έπί τήν προτέραν αύτόν

κατάστασιν άνακαλέσηται." "Εφη ό Έπιφάνιος· "Παρακαλώ σε, δούλε
κυρίου, γνώρισόν μοι δια ποίαν αίτίαν ούτως οξέως τοις πειρασμοΐς
παρεδόθη." Είπε δε αύτώ ό όσιος 'Ανδρέας· "Ούκ ώργίσθη αύτώ ό κύριος
δι'ούδέν έτερον ει μή δι'ό ήν έπίορκος και ψεύστης, θρασύς και ύπερή-

2ΐ95 φανός· καν τάχα γαρ και άλλα χείρονα διεπράξατο τω σώματι πλημμε¬
λήματα, άλλ' ού τοσούτον δια ταύτα όσον δι' έκείνα. Ούτως γάρ έστιν ότι
έάν μή έψηθώσι τα εδέσματα εν τή κύθρψ, νόστον ή ήδύτητα ούκ έχει-
ούτως και ημείς οί άμαρτωλον έάν μή έψηθώμεν δια πολλών θλίψεων και c

πειρασμών, ού μή είσέλθωμεν εις τήν βασιλείαν τών ούρανών." "Εφη ό
22οο Έπιφάνιος· "Εί ούτως έστί τής ψυχής αύτού το συμφέρον, ούκέτι περί

αύτού φθέγξομαι, μόνον ϊδω αύτόν έν ύπομονή άνδρειούμενον και εις
άγαθάς έπαύλεις παρά κυρίου βαδίζοντα."

λδ'. "Ετερος δε νεανίας ονόματι 'Ιωάννης έχρημάτιζε προσφιλής τού
Έπιφανίου, καθότι και όμού έπαιδεύθησαν. Ήγάπα ούν ό 'Ιωάννης τον

2205 Έπιφάνιον ώς συμφοιτητήν αύτού, τήν δε άρετήν αύτού ούκ έμιμεΐτο τό
σύνολον. Μιψ ούν τών ήμερών συγκαθεζομένων άμφοτέρων έν δημοσίω d

2182 τής σαρκός om. C5 II 2185-7 έλυπήθη ... έλεος om. KD II 2190 θεασάμενος: add.
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ascribing the victory to you. For the Lord is scornful towards the scorners,
but to the humble he shows favour."13

While the luminary Epiphanios gave him this admonition, the young
man's heart was hardened by the Evil One, so that he was vexed at his
words and grew tired of listening to what he said. Depressed he went his
way, saying, "Shall I abstain from the world now when I ought to enjoy it?"
Thus he no more joined Epiphanios in spiritual pursuits but indulged him¬
self in the pleasures of the flesh, in fornication and adultery, staining the
beauty of his pitiable soul.14 After that he met with trials and most severe
tribulations, so that, lapsing into the deepest poverty, he was reduced to
begging for his daily bread. This filled Epiphanios with sorrow and he en¬
treated the servant of God to show mercy on him. But the holy man
answered, "No, my son, no, sympathize instead with his soul and let his
body suffer! Let him be as he is, for this is fitting for him. A time will come
when the Lord will see his humiliation and bring him back to his former
condition." Epiphanios said, "I beg you, servant of the Lord, tell me the
reason why he was delivered up to trials so quickly!" The holy Andrew
answered him, "The Lord was angry with him for no other reason than that
he was a perjurer and liar, insolent and arrogant. Perhaps he had also com¬
mitted other even worse sins with his body, but it was not so much because
of these as because of the former. For this is so: unless our food has been

boiled in the pot, it has neither flavour nor sweetness, and the same applies
to us sinners: unless we have been boiled through many tribulations and
trials we cannot enter the kingdom of heaven." Epiphanios said, "If this is
what benefits his soul I shall no longer speak about him; I only wish to see
him persevere courageously and with the Lord's help go to good dwell¬
ings."

Epiphanios' wicked schoolfellow John

34. Another good friend of Epiphanios' was a young man called John.
They had been brought up together and John loved Epiphanios as being a
schoolfellow of his, although he did not at all imitate his virtue. One day as

they were sitting together in a public place engaged in conversation, a
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τόπω καί τινα ρήματα ομιλούντων, γυνή τις μιμάς διερχομένη ώς τους

αμφότερους έθεάσατο, ήρξατο ή ακάθαρτος σχήματα ποιεϊν, κινήματα τε
και βλακεύματα, πειρωμένη ή γάγγραινα καν ένα συλήσαι εις την

22ΐο έπιθυμίαν αυτής. Ώς δε ταύτα διεπράττετο, ίδών ό Έπιφάνιος άπέστρεψε
τδ πρόσωπον αύτού καί φησι- "Βλέπε την άλώπεκα την άναίσχυντον πώς
διαθρύπτεται, δολίως πειρωμένη όρνιν λαβείν, τού θηρεύσαι νεανίσκου
τινός ψυχήν." Ό δε Ιωάννης έξωλέστατος ων κατεσκόπει κρυφίως.
Πονηρευθείς δε ό Έπιφάνιος έλυπήθη επί τη άπωλείςχ της ψυχής αύτού-

2215 έπ'άληθείας γαρ άσωτος ων έμαίνετο εις τά σκωληκόβρωτα πάχη των 765α

γυναικών ό ταλαίπωρος. Ό ούν Έπιφάνιος έμβριμησάμενος τη γυναικί
παραυτά έκείνη άνεχώρησεν. "Εφη ούν ό 'Ιωάννης τω Έπυρανίω-
"Έπιτιμήσηται αυτήν ό θεός, ότι έσάλευσεν ή τάλαινα τήν καρδίαν μου."
Ό Έπιφάνιος εφη- "Μακάριόν έστιν, εί έσάλευσε καί μή ήρπασεν- ό

2220 έμβλέψας γαρ γυναίκα προς το έπιθυμήσαι αύτήν ήδη έμοίχευσεν αυτήν
εν τη καρδίψ αύτού. Καί ώς ουκ έπιθυμεΐς, πώς έντρανίζεις ήδέως τη

πόρνη; Δια τούτο γαρ εΐπον, όπως παρεσάλευσε καί μή ήρπασεν." "Εφη ό
'Ιωάννης- "Καί μή ό διάβολος έποίησε τήν γυναίκα; Πάντως ό θεός,
κάκεΐνος ώρισε ταύτα. Έάν δε ούκ ήθελε γενέσθαι ταύτα, δια τί αύτήν εις

2225 τον κόσμον παρήγαγεν; Αίτιος λοιπόν ό θεός τού τοιούτου πράγματος." β

Λέγει ό Έπιφάνιος- "Μή άπερισκέπτως φθέγγου, ώ άνθρωπε, στοχάζομαι
γαρ ότι ούκ οίδας τί φθέγγεσαι. Είπέ μοι δε προς ταύτα- είσήγαγεν ό θεός
εις τον βίον τον ήμέτερον μάχαιραν, ούχ ίνα τέμνωμεν αλλήλους, αλλ'
ίνα τι τών προσδεομένων δια τής τομής άποκόπτωμεν- έποίησεν ό θεός

2230 σχοινίον, ούχ ίνα πνίγωμεν έαυτούς, αλλ' ίνα χρώμεθα τούτω εις ά ήμΐν
έπιτήδειόν έστιν- έποίησεν ό θεός ράβδον, ούχ ίνα τύπτωμεν αλλήλους,
άλλ' ίνα έν αύτη στηριζώμεθα- καί ίνα τά πάντα παρεάσας τού
ζητουμένου έπιμνησθώ- έποίησεν ό θεός καί τήν γυναίκα ίνα αύξη ό
κόσμος καί ίνα πάς ό βουλόμενος έχειν γυναίκα κατά τους ώρισμένους

2235 νόμους τού θεού άπολαύη αυτής. Ούτως δε έν τη νεότητι σκοπεύειν χρή,
καί εί μεν δύναται παρθενεύειν, χάρις παρά τω θεώ, εί δε ού δύναται,
σκοπεύειν δει καί εύρίσκειν γυναίκα σεμνήν καί ένάρετον καί βουλή τών c

γονέων αύτού καί τών αύτής λαμβάνειν αύτήν εις γυναίκα, καί λοιπόν
ούτε αύτή ούτε έκεΐνος έχουσιν έξουσίαν έτέρωθι ρέμβεσθαι, άλλ' είναι

2240 ώσπερ ζεύγος τρυγόνων, άκέραιοι καί καθαροί. Ει τις ούν ούτως φυλάξει
ώσπερ ειπεν ό κύριος, έν τη άναστάσει έπιγνώσονται άλλήλους καί

2212 διαθρύπτεται: ύποκυνεύεται δ II πειρωμένη γ: -ην β II 2214 πονηρευθείς:
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whore passed by. The filthy woman, noticing the two boys, began to make
gestures and move lasciviously, trying—the gangrene!—to make at least
one of them fall victim to her lust. When Epiphanios saw this he turned his
face away and said, "Look at the shameless fox, how she gives herself airs,
trying to catch a bird by craft, to gain a young man's soul!" But John, being
most depraved, looked at her furtively. Noticing his wickedness Epi¬
phanios felt sorry for the perdition of his soul, for he was truly profligate,
the wretch, and mad about the wormeaten flesh of women.1 Epiphanios re¬

proved the woman harshly and she disappeared at once. John said to Epi¬
phanios, "May God punish the wretched woman, for she shook my heart."
Epiphanios replied, "It is fortunate if she shook your heart but failed to cap¬
ture it, for he who looks at a woman lustfully has already committed adul¬
tery with her in his heart.2 And if you do not desire the harlot, why do you
look with pleasure at her? This is why I said that she shook but failed to
capture." John objected, "Did the devil create woman? Surely it was God,
and he ordained this. If he had not wished this to happen, why did he bring
her into the world? God is therefore the origin of this matter." Epiphanios
answered, "Do not speak thoughtlessly, man, for I think that you do not
know what you are saying. Answer me about the following: God brought
the knife into our life, not in order that we should cut each other but in or¬

der that by the cut we should cut off something that needs to be cut off;
God created the rope, not in order that we should strangle ourselves, but in
order that we should use it where it is useful for us; God created the stick,
not in order that we should beat each other, but in order that we should lean
on it; and, to mention the matter of inquiry and leave the rest: God created
woman in order that mankind should grow and in order that everyone who
wants a woman might enjoy her according to the laws laid down by God. A
young man should therefore examine himself, and if he can remain celi¬
bate, thanks be to God, but if he cannot, he should look carefully to find a
chaste and virtuous woman and with the consent of his parents and hers
marry her, after which neither she nor he have a right to stray but are ex¬
pected to be like a pair of turtle-doves,3 innocent and pure. If they observe
this according to the word of the Lord they will recognize each other at the
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έσονται ώς άγγελοι θεού. Δια τούτο και ό μακάριος 'Ιωάννης είπεν "Η
γυνή κατά νόμον κυρίου ζεύγνυται άνδρί και συνάπτεται χάριν
παιδοποιίας, ούχί δε δια λαγνείαν.' "Οσοι ούν πορνεύουσιν ή μοιχεύουσιν d

2245 ή την των Σοδόμων δυσωδίαν έργάζονται όψονται έπ' εσχάτων τί
πείσονται, έπεΐ άρτίως παίζουσιν ώσπερ τετυφλωμένα κτήνη και

αναίσθητα· και γαρ τό φοβερόν εκείνο πύρ, και ό κλαυθμός ό
άπαράκλητος, και το σκότος τό έξώτερον, και οί δήμιοι έκεΐνοι άγγελοι οί
τάς πυρίνους ράβδους κατέχοντες και τύπτοντες τους κατ'έμέ άμαρτωλούς

2250 τους μέλλοντας εις τό πύρ έκεΐνο έμβιβάζεσθαι. Νύν ούν, εί ού δύνη
καρτερεϊν έν άγνείςχ, χρήσαι γυναίκα κατά τον νόμον τού θεού, όπως και 768α

ένθεν σεμνώς βιώσεις και έν τω μέλλοντι αίώνι πολλής άπολαύσεις της
τού θεού άντιλήψεως." Και άποκριθείς έκεΐνος λέγει προς αύτόν
"Μακάριόν έστι τό στόμα σου και τά χείλη σου, κύριέ μου Έπιφάνιε, ότι

2255 ταύτα φθέγγεσαι. Μή νομίσης δε ότι πάντας ό θεός ούτως έσόφισε και

ήγίασε και έξελέξατο ώσπερ και σέ· θέλω γάρ είναι ώσπερ και σύ, άλλ' ού
δύναμαν ήθελον νηστεύειν δι' όλης τής ήμέρας και δι' όλης νυκτός
προσεύχεσθαι, άλλ' ού δύναμαν ήθελον διδόναι τοις πτωχοΐς, άλλ' ούκ
έχω χρυσίον ή άργύριον, ούτε τι έτερον εις πλησμονήν άποκείμενον. Εί ήν β

2260 τό κατ' έμέ, ούκ έβουλόμην τινί όργίζεσθαι ή καταλαλεΐν ή τι τών
βλαβερών ποιεΐν, άλλ' ούν έκών και άκων άναγκάζομαι, τά μεν ύπό τής
φύσεως, τά δε ύπό τού δαίμονος, τά δε και έκ προαιρέσεως και συνήθειας
κακής, τά έναντία διαπράττεσθαι." Λέγει προς αύτόν ό δίκαιος
Έπιφάνιος· "Προφάσεις ταύτα, άδελφέ μου, είσίν, άλλ' ούδέν ήμΐν όνήσει

2265 ταύτα. Είπας ότι 'ήθελον είναι ώσπερ και σύ και ού δύναμαν' Και τά νύν
τί άρα έν έμοί έκκριτον στοχάζη, ώς έφησας; Μή ού δύνη τάς θείας
γραφάς άναγινώσκειν; Μή ού δύνη σχολάζειν έν τοις ναοΐς τών άγίων;
Μή ούκ ισχύεις άγάπην έχειν μετά πάντων; Ού δύνασαι νηστεύειν; Και ό
κύριος έπάναγκες τούτο ούκ έχει· ούδέν έτερον έπιζητεΐ ή τού μή c

2270 γαστρίζεσθαι και μή μεθύσκεσθαι. Εϊρηκας δε ότι 'θέλω προσεύχεσθαι
και ού δύναμαν' Διά τί ού δύνη; Νέος εί και ώσπερ ώραΐον φυτόν
έπηνθισμένος τη νεότητν Εί ταύτην τήν άπολογίαν δώσεις έν ήμέρς*
κρίσεως, έν γυναικάριον γραΐδιον έχει σοι έκβαλεΐν ένάρετον και
καταδικάσαι σε έχει, έρεΐ γάρ προς σέ· 'θέασαι τήν ταλαίπωρον πώς

2275 όλοψύχως ήγωνίσατο εύαρεστήσαι θεώ, και σύ νέος ών τολμάς
φθέγξασθαι ταύτα;' Και ίνα τά πολλά παρεάσω, έν μόνον σοι λέγω, ότι d

2242καΙοηι. Ε II ό ...'Ιωάννης: ό μακάριος V 'ΙωάννηςC ώ'Ιωάννη Ε ό Έπιφάνιος
post rasuram D, fort. Κ, qui etiam rasuram habet II εϊπεν om. Ε II 2244 διά λαγνείαν:
λαγνείας C χάριν δαιμόνων λαγνείας Κ χάριν δαιμονολαγνείας ε II 2245 τών
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Resurrection and be like angels of God. This is also why the blessed John
said, 'The woman is joined in wedlock with a man according to the Law of
the Lord and is married to him for the sake of the procreation of children,
not for the sake of lechery.'4 All who fornicate or are adulterous or commit
the stinking act of the sodomites will see what they shall suffer in the last
days, since now they play like blind and senseless beasts: I mean that ter¬
rible fire, and the weeping that cannot be consoled, and the outer darkness,
and the angels of punishment, who with their rods of flame beat my fellow-
sinners who will be thrown into the fire.5 Now then, if you cannot stand liv¬
ing in purity, take a wife according to the Law of God in order that you
may lead a decent life here and enjoy ample help of God in the age to
come." The other replied, "Blessed are your mouth and your lips, my lord
Epiphanios, for uttering these words. But do not imagine that God has
given all of us such wisdom or purified and chosen us as he did with you. I
want to imitate you, but I cannot. I should like to fast all day and pray all
night, but I cannot. I should like to give to the poor, but I possess neither
gold nor silver, nor anything else stored away in plenty. If it were up to me
I would prefer not to be angry with anybody or to slander or do anything
harmful, but whether I like it or not I am compelled to do the opposite, part¬
ly by nature, partly because of the demon, partly of my own free will and
out of bad habit." The righteous Epiphanios said to him, "These are pre¬
texts, my brother, but they will bring us no benefit. You said, Ί should like
to be like you, but I cannot.' Now what do you think is so special about me,
as you said? Can you not read the Divine Scriptures? Do you not have time
to frequent the churches of the saints? Are you not able to live in peace
with everybody? Can you not fast? Moreover, the Lord does not regard this
as compulsory. He demands only that we should beware of eating glutton¬
ously and drinking to excess. You said, Ί want to pray but I cannot.' Why
not? You are young and in the blossom of youth like a beautiful tree! If you
put forward this apology on the Day of Judgment the Lord will produce a

single poor old woman who is virtuous and condemn you, for he will say to
you, 'Look at this poor woman! She struggled with her whole soul to
please God and you who are young dare to say this?' And, to omit the most,
I tell you only one thing: nothing will help us in this world, neither an ex-

Σοδόμων: σοδομιτικην C<5 II 2247 και1: οίον C<5 II και2 om. II 2248 rat1 om. γ II
και2 om. γ II 2251 χρήσαι: χρήσω VCE χρήσον D II γυναίκα: γυναικι V om. δ II
2256 θέλω: ήθελον V αίρούμαι C προαιρούμαι <5 II 2257-8 ήθελον ... οΰ δύναμαι V,
sim. ε: om. βΟΚ, sed cf. infra II 2263 τά εναντία VC: των εναντίων β om. δ II 2264
ήμΐν: ημάς VE al. Κ om. D II 2265 είπας: add. ούν γ II 2266 έφησας: add. (?) μή οϋ
δύνη ήσυχάζειν ώς έγώ γ
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ουδέν ήμάς ώφελήσει εν τω κόσμω τούτω, ού πρόφασις, οΰκ απολογία,
υπάρχον έν ήμΐν το αύτεξούσιον. Και εΐ δλως άγαπψς με και έμοί πείθη,
φεύγε την πορνείαν, φεύγε τού γαστρίζεσθαι και μεθύσκεσθαι και τού

2280 εκάστη copgc έπί μέσεως προέρχεσθαι και βλέπειν τάς θυρίδας τού
κατοπτεύσαι κάλλος μοχθηρόν και άλλότριον. Άγώνισαι ούν τού
σωθήναι και εύρεΐν χάριν και έλεος παρά κυρίου έν τή ήμέρψ της

κρίσεως· ουδείς γαρ ήμάς ώφελήσει, εί μη μόνη ή εύσπλαγχνία τού θεού
και τα έργα ημών."

2285 Ώς δε ταύτα προς αλλήλους έλεγον, αίφνης ευρέθη και ό μακάριος ιω\

'Ανδρέας έκεΐσε διερχόμενος. Ως δε έθεάσατο αύτόν ό Έπιφάνιος,
άναστάς ταχέως και άφείς τον 'Ιωάννην άπήει προς τον μακάριον, και

γενόμενοι έν άποκρύφω τόπω, ήρξατο θεόπνευστα ρήματα λέγειν τω

Έπιφανίω, καί φησιν "Ύπολαμβάνω, ώ φίλτατε και ήγαπημένε ύπό
2290 κυρίου, τούς λόγους, ους εϊρηκας τω νέφ έκείνω τω σύν σοι προ της ώρας

καθεσθέντι, ότι εις μάτην αύτώ διελέχθης." Έπιφάνιος εϊπεν "Εις μάτην;
Κατά τίνα τρόπον;" "Εφη ό όσιος· "Ούκ είσακούσεταί σου είς τον αιώνα,
έπεί σφόδρα έστίν έξωλέστατος. 'Εγώ γάρ παρήμην προς ύμάς τω
πνεύματι, όπηνίκα προς έαυτούς διελέγεσθε. Πρόσεχε δε τίνα είσίν άπερ

2295 συμβήσεται αύτώ ού μετά πολύν χρόνον άπό της προκειμένης ώρας, ύπέρ β
ού έστι πόρνος καί μοιχός καί άρσενοκοίτης, τό πάντων βδελυρώτατον.
Προ ολίγων τούτων ημερών έμελλεν ό κύριος έξολοθρεΰσαι αύτόν έκ της
γης, δι' ό θλίβει τό πνεύμα τό άγιον έν ταΐς άσωτίαις αυτού πορευόμενος.

23οο ' Ηιτήσατο δε τον κύριον ό άγγελος ό φυλάσσων αυτού την ψυχήν δοθήναι
αύτώ όρον μετανοίας καν ένα ένιαυτόν, καί έπήκουσε κύριος ό θεός τού
άγγέλου καί έδόθη αύτώ καθώς ήτήσατο. Ένετείλατο δε ό δίκαιος κριτής
καί τω της λύμης όλοθρευτη άγρίω άγγέλω, λέγων "Εάν ένδοθεν της

ώρισμένης μεταγνω έφ' οίς ήμαρτεν, εύ άν έχον ει δε επιμένει έν τοις
2305 αύτοΐς, χρήσον αύτώ είς νόσον βαρυτάτην καί καταρρεύσει τάς σάρκας c

αύτού καί διαλύσει τάς άρμονίας τών όστέων αύτού καί ούτως την
άθλίαν αύτού ψυχήν είς τον ψδην παραπέμψει.' 'Αλλ' είς άνονήτους
πράξεις τον καιρόν κατεδαπάνησε, καί ουδέν ώφεληθείς την όργήν
έπεσπάσατο, καί ούαί τω φιλοπόρνω καί βεβήλω- μεταμεληθήσεται γάρ

23ΐο μεμνημένος τούς λόγους σου καθεζόμενος έν σκοτεινοΐς καί έν σκιά
θανάτου." Λέγει προς αύτόν ό Έπιφάνιος· "Κύριέ μου, κελεύεις άναγγελώ
αύτώ άπερ μοι λελάληκας, μήποτε είσελεύσεται είς την καρδίαν αύτού
φόβος κυρίου καί μεταμεληθείς ύποστρέψει από της όδού αύτού της d

2279 μεθύσκεσθαι: μεθύειν VC al. δ II 2280 βλεπειν γ: -εις β II 2281 καύοπτεϋσαι
CKD II 2291 διελεχθης ML: διηλεχθης BVC κεκένωκας δ II 2295 μετά: μετ'ού
MLV II 2299 δι'δ BL: δι'ότι MV δι'ών C<5 II 2305 αύτοΐς MLV: κακοΐς Β αύτού C
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cuse, nor an apology, since we have our free will. If you love me at all and
listen to me, shun fornication, shun gluttony and drunkenness and always
going out on the main street to look at the windows, watching for the adul¬
terous beauty of other men's women. Struggle therefore to be saved and to
find grace and mercy from the Lord on the Day of Judgment, when nobody
will help us, save God's mercy and our own works."6

While they were engaged in this conversation, blessed Andrew suddenly
happened to pass by. When Epiphanios caught sight of him, he rose at once
and, leaving John, went away to meet the blessed man. They found a hid¬
den place, and Andrew began to speak divinely inspired words to Epi¬
phanios, saying, "My dear friend, beloved by the Lord, I think the words
you spoke a moment ago to the young man who was sitting at your side
were uttered in vain." Epiphanios said, "In vain? In what way?" The holy
man answered, "He will never listen to you, for he is utterly corrupt. I was
with you in my spirit while you were speaking to each other. Take heed
what will happen to him not long after the present hour, because he is a for¬
nicator and an adulterer and, the most abominable of all, a sodomite.7 A
few days ago the Lord was going to extirpate him from the earth, since, liv¬
ing in profligacy, he grieves the Holy Spirit.8 But the angel who guards his
soul asked the Lord to give him a year's respite that he might repent, and
the Lord God listened to the angel, and he was given a reprieve as the angel
had asked.9 And the just Judge gave orders to the destroying wild angel of
corruption,10 saying, 'If he repents his sins within the time assigned, it is all
right, but if he continues in the same manner, send him a severe illness that
will make his flesh dissolve and his bones fall apart, thus surrendering his
wretched soul to Hades!' But he wasted his time on useless deeds and,
missing the opportunity to reform, incurred the divine wrath.11 Woe to the
lecherous and godless man! For he will remember your words and repent,
sitting in the darkness and shadow of death."12 Epiphanios said, "My lord,
do you want me to tell him what you have said to me? Perhaps the fear of
the Lord will enter his heart so that he changes his mind and returns from

al. <5 II χρήσον: χρήσαι Κε χρήσει C II 2307 άθλίαν: έλεεινήν γ II παραπέμψει: add.
λοιπόν, ω τέκνον μου, ούτος ούκ έποίησεν ώς ό άγγελος ήτήσατο ϊνα μετάνοιαν επίδειξη και
άποχήν ποιήσει των κάκιστων πράξεων V II 2308 post όργήν add. τοΰ θεού Β θεού Μ II
2309 έπεσπάσατο: add. νέος γάρ έστιν, έτι και έπιβλακευόμενος και φιλήδονος, συνήθεια τε
έβάφη ή ψυχή αύτοΰ' ώς φησί τις των σοφών τά ήθη ώς χρέα- οΰ γάρ μή χρήσεται τη
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πονηράς;" "Εφη προς αυτόν ό μακάριος· "Ει ταύτα έρεΐς αύτω, γελάσεταν
23ΐ5 όλος γάρ έστι πεπωρωμένος τω νοί και τω φρονήματι. 'Αλλ' ούδέ ό κύριος

τά τοιαύτα λέγειν τινι έφησεν, ει μή τη τού συνειδότος κρίσει εϊασε ταύτα
έξάγειν και περιστρέφειν τον άνθρωπον. Ει γάρ ήν συμφέρον αύτω,
πάντως αν και την ήμέραν τού θανάτου δήλην καί γνωρίμην έποίησε τοις
υίοίς των άνθρώπων. Σπούδασον ούν, άγαπητόν μου τέκνον, και άγωνίζου

2320 έν άρεταΐς άγαθαΐς διαλάμπειν σου τον βίον, ϊνα όταν ό θεός μεταστήσει
ήμάς άπό τών ώδε κληρονόμοι γενώμεθα των αγαθών ων προείρηκε τοίς ιΐ2\

άγαπώσιν αυτόν προ καταβολής κόσμου."
Πληρωθέντος δε τού ένιαυτού τού δοθέντος τω 'Ιωάννη λόγω

μετανοίας και επιστροφής αυτού εϊδεν έν όράματι τής νυκτός ό Έπιφά-
2325 νιος τον δούλον τού θεού Άνδρέαν, ότι παρέλαβεν αυτόν και ήγαγεν εις

δυσβάτους τόπους και λίαν δυσειδεΐς καί δυσώδεις. Κατείχε δε λαμπάδα
καί δι' αύτής έφώτιζε τό σκότος έκεΐνο τό άλαμπές. Εικάζω δε ότι
ύποκάτω τής γής έφαίνοντο ταύτα. Έώρων ούν έκεΐ φύλακας καί κλείθρα
καί δεσμωτήρια αηδή καί ζοφερά. 'Εν αύτοΐς δε ύπήρχον μύες καί

2330 αίλουροι καί άλώπεκες έναποκεκλεισμένοι, έν δε ταϊς έτέραις όνοι καί
όφεις, έχεις και ασπίδες, κορώναί τε καί κόρακες και θηρία καί κύνες καί β
άλλα πλέα έφαίνοντο, ύπερβαίνοντα τά άστρα τού ούρανού. "Οτε ούν
ταύτα πάντα έθεάσαντο, έσχατον ήλθον έν τινι οίκίσκιρ δυσώδει, έν ω
ούδέν ήν ει μή κοπρία άνθρώπων καί κυνών. "Εφη ούν ό Έπιφάνιος τω

2335 μακαρίω· "Δέομαι σου, τί ώδε ήλθομεν; Εις τούτο ήν ό άγών ήμών, ίνα ωδε
γενόμενοι τά έλεεινά ταύτα ϊδωμεν;" Λέγει ό μακάριος· "Ούχί, τέκνον,
άλλ' ίνα ϊδης τον τόπον, ούτος γάρ έστιν, όν ό φίλος σου 'Ιωάννης έαυτώ
έκτήσατο. Τά δε κόπρια, ά όράς, είσίν αί έργασίαι αύτού καί ό κόπος καί
ό κάματος. 'Αλλά βλέψον τοις ώδε τί είσι γεγραμμένα." Βλέπει ούν ό Έπι-

2340 φάνιος, καί ιδού πίναξ σκοτώδης έπί τού άέρος καί έν αύτω ήν γεγραμ-

μένον "Μονή αιωνία καί τιμωρία βίαιος 'Ιωάννου υιού Κελευστίονος"
(τούτο γάρ ήν όνομα τω πατρί αύτού). "Εφη ό Έπιφάνιος· "Ούαί μοι τω c

άμαρτωλώ, ένταύθα μηδέ οί έχθρωδώς πρός με διακείμενοι- τί δέ είσι
ταύτα τά κόπρια;" Ό μακάριος έφη· "'Ιδού ούν καί οί τούτω ομοίως

2345 έργαζόμενοι, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, ούτοι ώδε έτοιμάζουσιν, ίνα όταν

2321 άπό: έκ γ II προείρηκε: ήτοίμασεν C εϊρηκώς προητοίμασεν V al. δ II 2326
δυσώδεις: ζοφώδεις γ II 2329 άηδή scripsi: άειδή codd. II 2330 δέ ... έτέραις: έτέραις δέ V
II 2331 καί4 BC<5: om. VML II 2332 πλέα: πλοία (sic) C πλείονα δ πλεΐα V II 2333
δυσώδει scripsi: -η codd. II 2338 έκτήσατο: έπεκτήσατο γ II 2341 Κελευστίονος (vel
-ίωνος): -ιόνος vel -ιώνος ΜΚ -ιόνου D II 2345 ούτοι ... έτοιμάζουσιν: ταύτην ώδε
έναποτίθενται την δυσωδίαν καί την κόπρον C ούτως ώδε έτοιμάζουσι καί ταύτην ώδε
έναποτίθενται την δυσωδίαν και την κόπρον V ώδε κάλανον έτοιμάζουσι και κόπρον Κ
ούτοι ώδε στοιβάζουσιν κάλανον καί κόπρον D
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his evil way." The blessed man answered, "If you tell him this, he will
laugh, for he is wholly hardened in his thought and mind. Not even the
Lord said that one should tell anybody such things, except that he permitted
one to reveal them through the judgment of the conscience and so convert
the man. For if it had been of benefit to him, he would surely have made the
day of their death clear and known to the sons of men. Therefore, my be¬
loved son, try hard and struggle to make your life conspicuous through
good virtues, so that when God takes us from this world we may become
heirs of the blessings that he promised those who love him before the foun¬
dation of the world."13

In a vision, Epiphanios, guided by Andrew, visits Hades

When the year given to John for his repentance and conversion had
elapsed, Epiphanios in a night vision saw1 the servant of God Andrew take
him along, leading him to places that were difficult of access and very ugly
and noisome. He was holding a lamp with which he lit up the impenetrable
darkness prevailing there. I gather the vision took place under the earth.2 In
these places they saw prisons and bars and jails, unpleasant and dark, in
which rats, cats and foxes were enclosed, while in others one could see

asses and snakes, vipers and asps, crows and ravens and beasts and dogs
and many other animals more numerous than the stars of heaven. When
they had looked at all this they at last came to a small stinking room, in
which there was nothing but ordure of men and dogs. Epiphanios asked the
blessed man, "Please, tell me, why did we come here? Was this the aim of
our struggle, that we should come here to gaze on these pitiable things?"
The blessed man answered, "No, my son, but that you should see the
place—for here it is—which your friend John has gained for himself. The
ordure that you see is his deeds and labour and work. But look at what is
written here!" Epiphanios looked, and behold, there was a dark signboard
in the air on which was written, "The eternal dwelling and inescapable ret¬
ribution of John, son of Keleustion"—for this was the name of his father.3
Epiphanios exclaimed, "Woe is me, a sinner! I would not even wish my en¬
emies here! But where does this ordure come from?" The blessed man re¬

plied, "Look, those whose deeds are similar to his, be they men or women,

prepare (and store) it here so that when they die, their souls, fettered in
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τελευτήσωσι χορτασθήσονται τούτων αί ψυχαί δεδεμέναι άλύσεσι. Μετά
δε την έξανάστασιν των σωμάτων, τότε τω πυρί όλοκλήρως παραδο-
θήσονται " Ό δε Έπιφάνιος ήρώτησε τον μακάριον περί των θεαθέντων
αύτώ μυών και κυνών και κνωδάλων και όνων και ήμιόνων και ερπετών

2350 τών έκεΐσε ήσφαλισμένων. Λέγει ό δίκαιος- "Ταύτα πάντα είσί τών d

ανόμων και αμαρτωλών αί ψυχαί" Έπιφάνιος είπεν- "Οϊμοι, κύριέ μου,
και τοιαύτης ιδέας αί ψυχαί τών άνθρώπων πεφήνασιν;" "Εφη ό όσιος-
"Ούχί, τέκνον μου φίλτατον, άλλα δι' ημάς ό θεός ούτω αύτάς θεαθήναι
παρεσκεύασε, δείξας έκάστην, ώτινι προσέπελον άφομοιούμεναι έν τώδε

2355 τω κόσμω τη πολιτείψ και ταΐς αίσχίστοις πράξεσι και τοις πάθεσιν- αί
μεν γάρ είσι φονέων, αί δε μοιχών, αί δε πόρνων, αί δε Σοδομιτών, αί δε
κλεπτών και φιλαργύρων και αιρετικών και κενοδόξων και τών τοις
ύπολοίποις πάθεσι και πλημμελήμασι καταδεδικασμένων. Αυταί είσιν αί
ψυχαί αϊ παρεσυνεβλήθησαν τοις κτήνεσι τοις άνοήτοις και ώμοιώθησαν

2360 αύτοΐς. Δια τούτο γάρ ό κύριος τοιαύτη όράσει θεαθήναι αύτάς έποίησε-
τούς γάρ φονεΐς ήγεΐται ώς σκορπιούς, τούς είδωλολάτρας ώς τά 773α

κνώδαλα, τούς μοιχούς ώσπερ τούς τόν νούν άπολέσαντας, τούς μάγους
και τούς φαρμακούς ώς τούς όφεις, τούς κτηνοβάτας και άρσενοκοίτας ώς
τον μύν και ώς σκωληκόβρωτον κύνα τόν έπί τής κοπριάς έρριμμένον,

2365 τούς πόρνους ώς τούς χοίρους, τούς κλέπτας ώς τούς λύκους, τούς
δολερούς ώς τάς άλώπεκας, τούς φιλαργύρους ώς τούς αΐλούρους, τούς
όργίλους ώς τά θηρία, τούς ψεύστας ώς τον όφιν, τούς λαιμάργους ώς τά
άλογα, τούς μεθύοντας ώς τούς δαιμονώντας, τούς αιρετικούς ώς την
κόπρον, τούς πορνοκαπήλους ώς όνους, τούς προξενητάς τής πορνείας,

2370 οϊτινες όρκοις και ψεύσμασιν άνδρας είς γυναίκας έπιμιξίςχ βοθρίζουσι
και κατεργάζονται αύτούς ναόν τού διαβόλου και τής κοπρίας β

καταγώγια, ήγεΐται ώς τον έρχόμενον άντίχριστον, τούς λοιδόρους ώς
κορώνας, τούς καταλάλους ώς κόρακας, τούς κρίνοντας τά άλλότρια
πταίσματα άναισθήτως ήγεΐται ώς μεμηνότα κυνάρια και τάς τών

2375 άνθρώπων σάρκας έσθίοντα, τούς τραγωδούντας ώς χοίρους φωνάζοντας,
τούς κιθαρωδούς ώς τού διαβόλου όργανα, τάς όρχουμένας γυναίκας ώς
τήν Ήρωδιάδα, τάς πόρνας ώς τάς αίγας, και τά παιδάρια τά τοις

παιγνίοις και τοις γελοίοις και ταΐς μιμολογίαις και τή μέθη και τή

2354 προσέπελον άφομοιούμεναι: προσεπέλασεν άφομοιωμένας Κ προσέπεσεν
παραπτώματι C προσαφομοιώθη V II 2355 ταΐς ... πάθεσιν: ταΐς αίσχίστοις πράξεσιν δ
τοις αίσχίστοις πάθεσιν VC II 2356 πόρνων VK: πορνών /JCD II 2357 κλεπτών γ\
κλεπτών β II 2358 post πλημμελήμασι des. lacuna in Ε (cf. supra, ad lin. 2311)
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chains, may feed on it.4 After the resurrection of the body they will be
wholly surrendered to the fire." Epiphanios asked the blessed man about
the rats and dogs and beasts and asses and mules and reptiles which he had
seen locked up there. The righteous man answered, "All these are the souls
of the lawless and sinful." Epiphanios said, "Horrible! My lord, do the
souls of men really appear in such shape?" The holy man replied, "No, my
dearest son, but God made them look like this for our sake, showing to
what each one of them has become similar in this world because of its way
of life and its shameful acts and passions. Some of them belong to murder¬
ers, others to adulterers, some to fornicators, others to sodomites, and still
others to thieves and misers and heretics and the conceited and those who
have been condemned because of still other passions and offences.5 These
are the souls which have been compared to foolish beasts and likened to
them.6 This is the reason why the Lord made them appear in this shape, for
the murderers he regards as scorpions, the idolaters as beasts, the adulterers
as those who have lost their mind, the magicians and sorcerers as snakes,
those who have intercourse with animals and the sodomites as rats and as

dogs thrown on the dunghill and eaten by worms, the fornicators as swine,
the thieves as wolves,7 the deceitful as foxes, the avaricious as cats, the
quick-tempered as wild beasts, the liars as snakes, the gluttonous as horses,
the drunkards as demoniacs, the heretics as dung, the whoremongers as
asses; the procurers who with oaths and lies bring men to women, sub¬
merging them in fornication and making them temples of the devil and
storehouses of manure, these he regards as the coming Antichrist; the slan¬
derers he regards as crows, those who speak evil of others as ravens; those
who judge the errors of others insensibly he regards as raging dogs eating
human flesh, those who sing wordly songs as screaming pigs, the guitarists
as instruments of the devil, dancing women as Herodias,8 the prostitutes as
she-goats,9 and the rascals who wallow in games and laughter and mockery

<5= Κε(ε = DE)

2367 post θηρία inc. lacuna in M, qui fol. 78 om.

β-BL

2369 προξενητάς ... πορνείας: μαυλνστάς V
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παιδοφθορίςχ συγκυλινδούμενα ηγείται ώς ακάθαρτα έρπετά της γης και
2380 ώς κνώδαλα και ώς τα τών έχιδνών γεννήματα."

Ώς δε ταύτα έν τη όράσει ώμίλει ό δσιος, έξυπνος έγένετο ό c

Έπιφάνιος, έκπληττόμενος τοις δειχθεΐσιν αύτώ. Πρωίας δε γενομένης
φάσις ήλθε προς αύτον ότι "'Ιωάννης ό φίλος σου τω της λύμης κατεσχέθη
νοσήματι και ούκ άπέρχη τού αύτον έπισκέψασθαι;" Ό δε άκουσας και

2385 σύνδακρυς γενόμενος έφη· "Άβάλα τη έμή άνικανότητι- ϊδε και τά
όραθέντα μοι." Άπάρας ούν έπορεύθη εις έπίσκεψιν τού άσθενούντος και

ώς αύτον τη λυμικη νόσω τεθέακεν όλλύμενον έφη· "Βαβαί τού
φρικωδεστάτου θαύματος- ϊδε τού μακαριωτάτου 'Ανδρέου την πρόρρησιν
και όποιοι τη άληθείρι σεμνύνεται." Θεασάμενος δε αύτον ό 'Ιωάννης και

2390 στενάξας εκ βάθους έφη- "Εύξαι ύπέρ έμού, άγιε τού θεού, όπως φείσεταί
μου ό θεός και συμπαθήσει μοι προς το παρόν και μη χρήσομαι τέλει τού
τηδε βίου, έπίσταμαι γαρ ταύτης της κλίνης μου μη άνίστασθαι." Ό δε d

σεμνός Έπκράνιος είπεν- "Ό κύριος, άδελφέ, τό δέον ποιήσει, αύτός γαρ

γινώσκει τά συμφέροντα- έπεϊ αύτός τί σε έχω ώφελήσαι; Ίκέτευσον ούν
2395 τον θεόν, και αύτός ποιήσει τά δόξαντα τη αύτοΰ άγαθότητι." Ήμέρψ δε

τη ήμέρρι διελύθη ό ταλαίπωρος και έρρύησαν αϊ σάρκες αύτού έπι την
γήν ώσεί ύδωρ, και ήφανίσθη ή όψις αύτού άπασα, και διεσκορπίσθη τά
οστά αύτού παρά τον άδην. Διεφθάρη δε και διελύθη τάς άρμονίας έπι
τοσούτον, ώστε φοβηθήναι πάντας τους ορώντας αύτον και άναβοάν τό

24οο κύριε έλέησον. Ούτως ούν τον βίον αύτού κατέστρεψε πολυωδύνως ό
ταλαίπωρος και προς τον άδην έλεεινώς άπηνέγκατο.

Μετά ούν ήμέρας τινάς συναντά ό θεσπέσιος 'Ανδρέας τω Έπιφανίω 776α
κατά την πλατείαν τής λεωφόρου, και τά θεαθέντα αύτώ έν όράματι της
νυκτός άναμνήσας αύτον εις φρίκην και τρόμον ένέβαλε, λέγων- "όίδας,

2405 τέκνον, τη προτέρ<χ νυκτϊ πού οί άμφότεροι έπορεύθημεν έν τοις ζοφεροΐς
ταμείοις τού άδου; Κατενόησας τά έκεΐθεν κλείθρα και τάς φυλακάς τάς
έν τοις καταχθονίοις; Οιδας τού φίλου σου την καχέσπερον και ζοφεράν
κατάπαυσιν; Άνέγνως τον χαλεπόν έκεΐνον πίνακα άπερ έν αύτώ

2382 αύτώ γ: om. β II 2384 τού C<5: τον Β της L al. V II 2385 ϊδε γ: εΐδον β II 2387
λυμικη: λοιμικη Β in ras. II όλλύμενον VK: ώλλύμενον D όλυμμένον β άλλοιούμενον
Ε al. C II 2395 post θεόν des. lacuna in Μ (cf. supra, ad lin. 2367)

β = BML

2400 κατέστρεψε: κατέλυσεν VCK II 2402 hie V codici C similis esse inc.
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and drunkenness and destruction of boys he regards as unclean reptiles of
the earth and beasts and as the brood of vipers."10

John's gruesome death

As the holy man said this in the vision, Epiphanios woke up, amazed at
what had been shown to him. In the morning word reached him that "Your
friend John is smitten with the disease of corruption, and you do not go to
see him?" When he heard this he burst into tears, saying, "Oh that I had not
been so insufficient! Look, this is exactly what I saw in my vision!" He left
home and went to see his sick friend. Finding him dying from the disease
of decomposition he exclaimed, "What an awe-inspiring wonder! Look at
the prediction of the most blessed Andrew and in what truth it glories!"
When John caught sight of him he said with a deep sigh, "Pray for me, you

holy man of God, that God may spare me and have mercy on me for the
moment, so that I shall not have to end my life here on earth, for I know
that I shall not rise from this bed." The godly Epiphanios answered,
"Brother, the Lord will do what is necessary, for he knows what benefits
you. How can / help you? Therefore, beseech God, he will do what seems

right to his goodness." Every day the miserable man's body dissolved, his
flesh flowing on the ground like water, so that all his features disappeared,
and his bones were strewn at the mouth of Hades.1 His frame became so

ruined and dissolved that all who saw him were frightened and cried out,
"Lord, have mercy!" Thus the miserable man died amid countless pains,
ending up sadly in Hades.2

After a few days the divine Andrew, meeting Epiphanios in the middle
of the avenue, struck fear and trembling into him by reminding him of what
he had seen in the night vision, saying, "Do you remember, my son, the
other night when we walked together in the dark halls of Hades? Did you
notice the bars and prisons there under the earth? Do you remember your
friend's dark and gloomy resting-place? Did you read that sinister inscrip-

C= VC

2403 θεαθέντα: όραθέντα γ II 2407 οίδας: malim είδες II 2408 άπερ: rat άπερ £Κ II έν
αύτω γ: om. β
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έγέγραπτο; Κατενόησας των άπ' αιώνων αμαρτωλών τά πνεύματα όπως
24ΐο έν σκοτεινοΐς και εν σκιά θανάτου τυγχάνουσιν; Άφαιρήται ημάς των

έκεΐσε κύριος ό θεός!" Ό δε θαυμάσιος Έπκράνιος έν τω άκηκοέναι
αυτόν ταύτα παρά τού δικαίου ίλιγγιάσας έφριξε καί φησι- "Τεθέαμαι, β

πάτερ τίμιε, και θεασάμενος φόβω συνεσχέθην δεήθητι οΰν ύπέρ τού
τέκνου σου τού μή κατακριθήναί με έν τοις έκεΐσε, δέος γαρ έγεγόνει έπ'

24ΐ5 έμέ καί έκάλυψέ με σκότος καί φοβούμαι, μήποτε ό τού σκότους άρχων
κατασπάση με ταΐς των πλημμελημάτων ήδυπαθείαις κρατούμενον." "Εφη
ό μακάριος· "Καί έμοί ούτως έστΐν έράσμιον, τέκνον, τού φοβηθήναί σε.
Δια τούτο έκάστοτε παραινώ σοι τού άγωνίζεσθαι, ίνα κληρονόμος γένη
της των ούρανών βασιλείας- δια τούτο παρακαλώ καί ικετεύω, τέκνον

2420 εύλογημένον, σπουδάζειν έκάστοτε τού τρέχειν τον αγώνα της εύσεβείας,
όπως όρώσά σε ή ψυχή μου έν τοις άγαθοΐς προκύπτοντα άγαλλιάσεται
συν τω πνεύματι." Ώς δε ταύτα ώμίλει, τινών τω τόπω προσεγγιζόντων, c
σκέπων την αύτοΰ άρετην ό δίκαιος προ τού έκείνους πλησιάσαι
άσπασάμενος τον Έπιφάνιον άνεχώρησεν.

2425 λε'. Περι Βιγρίνου τού μάγου. Γυνή δέ τις έν τω Νεωρίω οικούσα εύλαβής
καί φοβουμένη τον κύριον έκέκτητο άνδρα χαλεπόν καί φιλήδονον
σφόδρα, διασκορπίζοντα πάντα τά ύπάρχοντα αύτω- έν τοις πορνο-

καπηλείοις γαρ ήν άσχολούμενος ό ταλαίπωρος. Ή δέ γυνή ούσα εύλα-
βεστάτη έλυπεΐτο λίαν, έπαπορούσα το τί δέοι γενέσθαι. 'Αναβαίνει ούν

2430 σκοπός τις έπί την καρδίαν αύτής τού εύρεΐν πνευματικόν τινα άνθρωπον,
όπως συνεργήση αύτη εις τό άγαθόν καί καταργήση τον πονηρον σκοπον
τού ταύτης άνδρός. Ώς δέ ταύτα είχεν έν τη διανοίψ, άνίχνευε μαθεΐν περί d

άνδρος τού τηλικαύτην δύναμιν κεκτημένου. 'Υποβάλλει ούν αύτη τις

γυνή Βιγρΐνον άνδρα τινά, ώς έφασκε, δυνάμενον ποιεΐν πάντα τά αύτής
2435 καταθύμια. Άναστάσα ούν οξέως έπορεύθη προς αύτόν. Εύρε δέ έκεΐ

πλήθος ίκανόν. Ώς δέ πάντων έποίει τά καταθύμια καί άνεχώρουν, έπί
τέλει ήλθε καί αύτή, καί ώς έκάθισαν, ήρξατο ή γυνή τό κατώδυνον αύτής
όμιλεΐν αύτω καί λέγειν ότι "Ό άνήρ μου έξέδοτο έαυτόν ταΐς τού
μοχθηρού βίου άπάταις καί έκ καταγωγίου είς καταγώγιον τών μιμάδων

2440 άφικόμενος πάσαν την περιουσίαν μου συν τη έαυτού ψυχή κατηνάλωσε- ίπα

2410 άφαιρήται scripsi: -εΐται codd. II 2420 σπουδάζειν: σπούδαζον D σπούδασον Ε
add. σε CK II 2421 άγαθοΐς: πνευματικοΐς C<5 II 2425 num. 35 C: 27 D num. carent rell.
II περί ... μάγου ML: π. Βιγρίνου τινός μ. V π. της γυναικός της άπατηθείσης παρά τοΰ μ.
C π. της γυν. ή περιέπεσεν εις τον μ. Κ π. της γυν. D π. της γυν. της προσελθούσης τω μ.
Ε tit. caret Β II 2428 γαρ ήν om. CS II 2432 ταύτης: αύτης γ II 2434 Βιγρΐνον Β:-ίνον
MLVe Κιγρΐνον Κ Βιρμιλιανόν C, qui autem infra Βηγρίνος scripsit II 2437 τέλει: τω
τέλει ζΚ τέλους ε II έκάθισαν: -εν V έκαθέσθησαν Ce
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tion on the signboard? Did you realize that the spirits of the sinners from
the very beginning dwell in darkness and the shadow of death?3 May the
Lord God take us away from these places!" When the admirable Epi-
phanios heard this from the righteous man's mouth he became dizzy and
trembled, saying, "Yes, I saw, dear father, and when I saw I was seized
with fear. Therefore pray for your son that he may not be condemned to
this place, for fear has come upon me! I am covered with darkness and am
afraid that the prince of darkness will draw me down, caught in the pleas¬
ures of sin." The blessed man replied, "It is pleasing to me too, my son, that
you are afraid. This is the reason why I constantly exhort you to struggle to
become an heir of the kingdom of heaven. For this reason I beg and be¬
seech you, my blessed son, always to strive to run the race of godliness, so
that my soul may see you improving in the doing of good works and rejoice
together with my spirit." As he was saying this some people approached
the place where they were. Wishing to protect his way of life4 the righteous
man kissed Epiphanios goodbye and went away before they had come
close.

Vigrinos the magician

J5. On Vigrinos the magician. There lived at the Neorion1 a devout woman
who feared the Lord, whose husband was wicked and given over to plea¬
sure, squandering all his possessions, for he—wretched man!—spent his
time in the brothels. The woman, who was very devout, was in deep dis¬
tress and at a loss what to do.2 Thus there rose in her heart3 an idea: to find
a spiritual man who could co-operate with her for good4 and bring her hus¬
band's evil aim to naught. With this in mind she sought information about a
man who possessed such power. A woman suggested to her a certain man
called Vigrinos who, she said, could fulfil all her wishes.5 She prepared at
once and went to see him. She found a large number of people there. After
he had satisfied the wishes of them all and they had gone their way, at last
her turn came. They sat down, and the woman began to tell him of her dis¬
tress, saying, "My husband has given himself over to the deceptions of a
wicked life. Going from whore-house to whore-house he has wasted all my
wealth together with his own soul. And not satisfied with that he has also
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καΐ ούκ αύταρκες αύτω, άλλ'ότι καί πλησίον μου άσεμνόν τινα κόρην
έπελάβετο και καθ' έκάστην προς αυτήν είσπορεύεται, άποφέρων πάσάν
μου την ούσίαν. Νυν ούν ήκουσταί μοι τά κατά σε, δτι εις των έναρέτων εί
τω κυρίω και ότι πολλούς των κινδύνων έξήρπασας. Έν τούτω ούν

2445 παρεγενόμην προς σε και ει τι δύνασαι βοήθησόν μοι και παρέξω σοι όπερ
μοι κατά δύναμιν πρόσεστι." Ταύτα ειπούσα έφη έκεΐνος προς αυτήν
"Πάντα όσα θέλεις καί φιλεΐς παρ' έμοΰ λήψη· έάν γάρ κελεύεις, μαρανώ
την αυτού έπιθυμίαν προς το μη χράσθαι γυναικός συνουσίαν. Εί δε β

βούλει, έτητρέψω καί παραλήψεται αύτόν θάνατος. Εί δε θέλεις, παρα-
2450 δίδωμι αύτόν πνεύματι πονηρίας καί έσται περιάγων δαιμονιζόμενος.

Σκέψαι ούν και τά δοκοΰντά σοι δήλά μοι ποίησον." "Εφη προς αύτόν ή
γυνή· "Ουδέν έτερον βούλομαι, κύριέ μου, ή τοΰ καταργηθήναι άπο των
τοιούτων τον έμόν σύζυγον καί έμέ μόνη ν άγαπάν καί φιλεΐν." Ό δε είπε-
"Καθά ήτήσω ποιήσω σοι." Ώς δε έκαθέζετο, έξεΐπεν αύτη πάντα όσα αν

2455 έπραξεν εκ νεαράς ήλικίας. 'Εξέστη δε ή γυνή άκηκοώσα, καί
θαμβουμένη ήσύχως έκάθισεν. Έκεΐνος δε λέγει προς αυτήν "Άναστάσα
πορεύθητι εις τον οίκον σου καί έτοίμασόν μοι κανδήλαν καί έλαιον καί
αύτρότουβον καί ζώνην καί πύρ, και τη τετράδι έκεΐσε παραγενόμενος τό
συμφέρον σοι ποιήσομαι." Παραγενόμενος ούν τή τετράδι έλαβε τό c

2460 έλαιον, ύποψιθυρίζων δε καί έπικαλούμενος έν τη κανδήλη έβαλε, καί
άρας τό αύτρότουβον ήψεν αύτήν καί κατέθηκεν αυτήν όπου ύπήρχον αί
εικόνες της γυναικός. Είτα λαβών καί τήν ζώνην καί τινα ρήματα της
αυτού κακουργίας ύποψιθυρίσας καί δήσας τέσσαρας κόμβους δέδωκεν
αύτη, ειπών "Περίζωσαι αύτήν έν τοις ύποκάτω ίματίοις." Είτα λέγει

2465 αύτη- "Δός μοι έν τριμίσιον τού διανεΐμαι τοις πένησιν ύπέρ ψυχικής σου

σωτηρίας." Ή δε δέδωκεν αύτω ύποσχομένη δούναι καί έτερα, έάν εις

πέρας γένηται ό θέλει. Ό δε άνήρ αύτής έμίσησε καί κατέπαυσεν όσα
διεπράττετο, καί μόνην τήν γυναίκα αύτού ήγάπα, καί ήγωνίζετο τά της
οικίας αύτού.

2470 Μετά ούν έξ ήμέρας θεωρεί ή γυνή κατά τούς ύπνους αύτής έστάναι 78οα

αύτήν μόνην έν πεδιάδι τινί, καί έρχεται προς αύτήν Αίθίοψ γέρων, καί

2443^1 των ... κυρίω: εί των έναρέτων τά) κυρίω inv. δ υπάρχεις καί σΰ τά)ν
εύαρεστησάντων κυρίω τω θεώ V των εύαρεστούντων τω κυρίω καθέστηκας C II 2444
και ότι: και V ώς ότι C καθότι δ II 2449 παραλήψεται C<5: παραλήψη β\ II 2452 post
άπό τών inc. lacuna in Ε, qui post fol. 104 quinque, ut videtur, folia om.
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taken up with a shameless girl in my neighbourhood whom he visits every

day, carrying off all my property. But now I have heard about you that you
are one of the virtuous before the Lord and that you have rescued many
from dangers threatening them. For this reason I have come to you: do your
best to help me and I shall reward you according to my resources." When
she had finished he answered her, "Everything you want and would like
you will receive from me. If you wish, I shall make his desire wither away
so that he will have no intercourse with women. If you like, I shall give my

permission and death will take him away. Or if you prefer, I shall surrender
him to a spirit of wickedness so that he will walk about possessed by a de¬
mon. So think about it and tell me what you would like." The woman said
to him, "I want nothing else, my lord, than that my husband will give up
these things and love and like only me." He replied, "I shall do for you as

you asked." As she was sitting there he told her everything that she had
done since her early youth. The woman was so astonished at what she
heard that she sat silent in amazement. But he said to her, "Rise, return to

your house and prepare for me a lamp, oil, a wick and holder6, a girdle, and
fire. On Wednesday I shall arrive there and do what is good for you." When
he arrived on Wednesday he took the oil and poured it with whispers and
incantations into the lamp, whereupon he took the wick and holder and lit
the lamp and placed it in the woman's icon corner. Then he also took the
girdle, and, having whispered certain words pertaining to his wicked pro¬
fession and made four knots,7 he gave it to her, saying, "Wrap this around
yourself with your underclothing!" Then he said, "Give me one tremissis to
distribute among the poor for the sake of your soul's salvation!"8 She gave
it to him, promising to give him even more, if her wish were fulfilled. And
her husband began to hate his way of life and, putting a stop to it, loved
only his wife and laboured for the benefit of his house.

After six days, during her sleep, the woman saw herself standing alone
in a plain; an old Ethiopian came up to her and began to kiss her, flirting

LCK: αύτότρουβον BM άπτότρουβον V άπτρότουβον D II τη τετράδι V: τη τετράδα β
τη τετράδη Κ την τετράδα C τετράδα D II 2459 τετράδι: τετράδη Κ τετράδα D
ήμέρςι της τετράδης C II 2460 κανδήλη: -ήλα vel -ήλα VK II 2461 αύτρότουβον LMC:
αύτότρουβον ΒΚ άπτότρουβον V άπτρότουβον D II κατέθηκεν: τέθηκεν γ II 2462
εικόνες: -αι CD II 2465 τριμίσιον LM: τριμήσιον BVC τριμιμίσιον (sic) Κ τριμίσυ D
II σου γ: om. β II 2466-7 εις πέρας γ: έσπέρας β II 2467 ό γ\ και ο β II κατέπαυσεν:
άπεσχετο γ II 2468 τά: εις τά YD om. C II 2471 μόνην post τινί tr. γ
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ήρξατο ώς έπιπαιγνιάζων και περιπλεκόμενος καταφιλεΐν αυτήν και

λέγειν "Καλώς σε εύρον, κυρία μου. Δεύρο, φιλία μου, κοιμηθώμεν όμού
οί δύο, καθότι νεωστί συνεζεύχθημεν πολλά σου έγώ έπεθύμουν και

2475 πρόφασιν έζήτουν, όπως προς έμαυτον συναγάγωμαι. Νυν ούν δεΰρο,
ώραία μου σύμβιε, κοιμηθώμεν αμφότεροι, όπως και συ εμού άπολαύσεις
κάγώ τού κάλλους σου κορεσθήσομαι." Ώς δε ταύτα έγένετο κάκεΐνος
τοιαύτα έφθέγγετο, αύτη εις τρόμον έμπεσούσα ήρξατο άναθεματίζειν και

φεύγειν και άνιάσθαι και έξορκίζειν αυτόν τού άποστήναι έξ αύτής. Ό δε
2480 άχρώμως έβιάζετο τού συγγενέσθαι μετ' αύτης. Ή δε έλεγεν "Άπόστα

απ' έμού, καθότι άνδρα κέκτημαι ίδιον και έτέρω ού συνάπτομαι." Ούτως
δε ή γυνή βιαζομένη κατ' όναρ και πολεμουμένη έξυπνος έγένετο, και ώς β

άπό κόπου ρυσθεΐσα μόλις εις έαυτήν έλθούσα διελογίζετο τα όραθέντα
αύτη, τό τί αν εϊη ταύτα, και πόθεν ό διάβολος εύρε τοσαύτην παρρησίαν

2485 κατ' αύτής- έγνω γάρ, ότι ό Αΐθίοψ έκεΐνος δαίμων ήν πονηρός.
Ώς ούν ταύτα διελογίζετο, πάλιν εις ύπνον έτράπη, και ιδού κύων

μέγας, μέλας και άχρώμως περιπλεκόμενος αύτη και στόμα προς στόμα
έφίλει αυτήν ώσπερ άνθρωπος. Σύντρομος δε γενομένη άφυπνίσθη και έν
φόβω καθ' έαυτήν έλεγεν "Οϊμοι τη ταλαίνη και άμαρτωλώ, ότι έρωτα

2490 τέθεικε κατ' έμού ό πονηρός και ούδ' όλως μου απαλλάσσεται και τί c

ποιήσω ούκ οΐδα. Πόθεν μοι τούτο συνέβη ούκ έπίσταμαι." Πάλιν έν έτέρςχ
νυκτί όρά έαυτήν έν τω θεάτρω τού ιπποδρομίου έστώσαν και

άσπαζομένην τα έκεΐσε έστώτα αγάλματα, νυττομένην ύπο πορνικής
έπιθυμίας τού συγγενέσθαι μετ' αύτών. Πάλιν δε όρά κύνα άραντα αύτήν

2495 και τρέχοντα. Και πάλιν έώρα έαυτήν έσθίουσαν βάτραχον, ποτέ δε όφιν
ή έρπετά και τά τούτων χείρονα. Τούτοις ή έλεεινή έβασανίζετο, άγαθον
ύπνον μή ύπνώσασα έκτοτε. Στενοχωρηθεΐσα ούν και μή έχουσα τί
είσπράξασθαι ήρξατο προσευχαΐς και νηστείαις σχολάζειν και τον θεόν
έξιλεούσθαι τού δεΐξαι, πόθεν αύτη συμβέβηκε ταύτα και τί δέον ποιήσαι

25οο τού άπαλλαγήναι τών τοιούτων δειμάτων.
Ώς δε ούτως έσχόλαζεν, όρά κατ' όναρ ότι ίσταντο αί εικόνες αύτής d

ώς έπ! δυσμάς και αύτή ομοίως και ούτω προσευχομένη ώσπερ τις

πασχική νομιζομένη και πάρετος. Ώς δε ούτως ήδολέσχει, έρχεται τις

νεώτερος προς αύτήν και λέγει- "'Επειδή έθεράπευσάς με νηστεύουσα,
2505 Ιδού παρεγενόμην τήν αίτίαν διδάσκων σε, δι' ήν ταύτα συμβέβηκε." Και

2472 έπιπαιγνιάζων: ύπο- D ύποψιθυρίζων καΐ ύποπαιγνιαζόμενος Κ om. C II 2479 έξ:
άπ'ζ II 2480 άχρώμως: άχρόμως κα! συντόμως V II 2487 μέγας ... άχρώμως Β: μέγας
μέλας και άχρωμος LM μέλας μέγας άχρώμως Κ μέλας μέγας και άχρομος D μέλας
παμμεγέθης συντόμως V μέγας μέλαν άχρόμως C II και2 om. C<5 II 2490 τέθεικε: τέθηκε
γ II και2 om. Cδ II 2492 ιπποδρομίου γ: -δρόμου β II 2497 έκτοτε: τό σύνολον (add.
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with her, as it were, and embracing her, saying, "How glad I am to have
found you, my lady! Come, darling, let us lie down together the two of us,
for we have just been joined together! I have greatly desired you and
sought a pretext to bring you to me. Now then, my beautiful wife, come on,
let us two lie down so that both you may enjoy me and I may have my fill
of your beauty!" As this happened and he was speaking like this, she fell
into a trembling and began to curse and try to flee and to be grieved and to
adjure him to leave her alone. He, however, tried impudently to have inter¬
course with her. She said, "Go away from me! I have my lawful husband
and am not going to join another man!" Thus dreaming that she was being
forced and assailed the woman woke up and, as if saved with great effort,
regained her usual self with difficulty. She wondered at what she had seen,
what all this could mean and how the devil had been able to become so in¬

timate with her, for she understood that this Ethiopian was an evil demon.
While she was making this reflection she fell asleep again and behold, a

huge black dog embraced her impudently, kissing her on the mouth like a
man. Frightened she woke up and said to herself in fear, "Woe is me poor
sinful woman, that the Evil One has fallen in love with me9 and does not

leave me alone at all! I do not know what to do. I do not understand how
this could happen to me." Again another night she saw herself standing in
the Hippodrome Theatre kissing the statues standing there, urged by an in¬
decent desire to have intercourse with them.10 Another time she saw a dog
taking her and running away with her. Still another time she saw herself
eating a frog, sometimes also a snake or reptiles and other animals even
worse than these. Tormented by these dreams the pitiable woman could no

longer enjoy a good night's sleep. Distressed and at a loss what to do she
began to devote herself to prayers and fasts, trying to propitiate God that he
might show her why this had happened to her and what she ought to do in
order to be released from these horrors.

While she devoted herself to these exercises she saw in a dream that her
icons stood turned westward, as it were, and that she herself was turning in
the same direction and thus prayed like a woman regarded as possessed by
a demon and crazy. As she was praying like this a young man approached
her and said, "Since you have pleased me by fasting, behold, I have come
here to tell you the reason why this happened." And with these words he

έκτοτε V) ζΧ ποτε D II 2499 δέον: δέη CD δέεν Κ (= δέοι) II 2500 δειμάτων scripsi:
δημάτων β δειγμάτων CK όνειράτων V άτοπημάτων D II 2502 ούτω: -ως C5 om. V
II 2504 νηστεύουσα: add. και προσευχομένη MVC (V in marg., pr. m. ut videtur) vera lectio?
II 2505 διδάσκων: διδάξαι £K
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συν τω λόγω δείκνυσιν αύτη τάς εικόνας αύτής καί φησιν ""Ιδε τί σοι

έποίησεν ό μάγος ό κατάρατος" Ή δε προσέσχε και όρά, και ήσαν
κεχρισμέναι ανθρωπινής κόπρου άπό άνωθεν έως κάτω και δυσωδίαν
άνείκαστον φέρουσαι. Ώς ούν ταύτα έθεάσατο ή γυνή, έξέστη και

25ΐο στραφεΐσα λέγει προς τον νεώτερον "Δέομαι σου, τις ταύτα έποίησεν; 78ια

Άνάγγειλόν μοι." Ό δε είπε- "Βιγρΐνος ό φαρμακός καί μάγος καί τού
θεού άλλότριος, σού παρασχούσης αύτω την έξουσίαν. Νύν ούν ούκ έστιν
έν ταΐς είκόναις σου εί μη χρώμα καί κόπρος καί ξύλα καί δαιμόνων
φαντάσματα- ή γαρ χάρις τού θεού άνεχώρησε, μη φέρουσα την τών

25ΐ5 δαιμόνων δυσωδίαν καί μείωσιν." Ώς δε ταύτα έλεγεν, όρά την κανδήλαν
γέμουσαν ούρον κυναίον, καί έν τω αύτροτούβω ήν γεγραμμένον τού
άντιχρίστου τό όνομα, ύπεράνω δε έν τω άέρι έγέγραπτο- "Θυσία
δαιμόνων." Τούτων τη γυναικί φανερουμένων ό νεώτερος έκεΐνος αφανής
έγένετο, καί αύτη έξυπνος γέγονε. Διανοηθεΐσα ούν τα όραθέντα αύτη έν β

2520 τω ύπνω έξέστη καί έφριξε καί έαυτήν έμέμφετο, λέγουσα- "Οϊμοι τη

άμαρτωλώ, τί άρα πέπονθα; Δοκούσα εις ποιμένα ύπάγειν εις λύκον
ήνέχθην ή τάλαινα, δοκούσα είς λιμένα ύπάγειν εις βόθρον ένέπεσον,
δοκούσα σωτηρίαν εύρεΐν είς χάος τής άπωλείας έμπέπτωκα."

Ταύτα λέγουσα ή γυνή έβουλεύετο τί δέοι γενέσθαι, έχειν τάς εικόνας
2525 ή μη έχειν, ή τί αύτάς είσπράξηται, έπεί μεμιαμμέναι έτύγχανον.

'Απορούσα δε περί τούτων άνέρχεται έν τω λογισμώ αύτη ς τού θαρρήσαι
τω Έπιφανίω το γεγονός- καταμένουσα γαρ ή ν πλησίον τού οίκου τού
πατρός αύτού, έπίστατο δε καί τον παΐδα ένάρετον όντα. Άποτηρήσασα
ούν τακτήν ώραν, έν ή κατήρχετο έκ τής άγιωτάτης έκκλησίας τής 'Αγίας

2530 τού θεού Σοφίας, ύπήντησεν αύτω προ τού πυλώνος καί πίπτει εις τους c

πόδας αύτού, άπαγγέλλουσα αύτω άπαντα τά γεγονότα. Ό δε άκούσας
καί μεγάλως στενάξας καί δακρύσας έφη- "Κατάθεμά σε, διάβολε, ότι ού
παύη έπιβουλεύων τοις υίοΐς τών άνθρώπων." Είτα βουλευσάμενος καθ'
έαυτον περί τούτου είπε τη γυναικί- ""Υπάγε καί την ζώνην έκείνην πυρί

2535 κατάκαυσον, την δε κανδήλαν καί τον τουβόν σύντριψον, καί τάς εικόνας
ένεγκέ μοι, καί ει τι κελεύει ό θεός- οίδα γάρ ότι έπ' έμοί γενήσονται αί
τού πονηρού δαίμονος άπειλαί καί φαντασίαι, άλλ' έχων τον κύριόν μου

Ίησούν Χριστόν βοηθον καί την τιμίαν εύχήν τού φωστήρός μου ού
φοβηθήσομαι κακά, ότι αύτός πάντοτε μετ' έμοΰ έστιν."

2508 άνθρωπίνης: -ννω vel -είω δ om. C II κόπρου: κόπρω C5 II 2511 Βιγρΐνος: Βιγρίνος
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κυναίου D II αύτροτούβφ LC: αύτοτρούβιρ ΒΜ άπτοτρούβφ V αύτροτρούβφ Κ
άπτρότουβον D II 2519 γέγονε: έγένετο ζΌ al. Κ II 2521-2 λύκον ... ένέπεσον scripsi:
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pointed at her icons and said, "Look what the accursed magician has done
to you!" She looked and saw that they were smeared with human excre¬
ment from top to bottom and emitting an unmatchable stench. When the
woman saw this she was amazed. She turned round and said to the young
man, "Please tell me, who did this?" He answered, "Vigrinos, the sorcerer
and magician and enemy of God, because you gave him liberty. At present
there is nothing in your icons but paint and excrement and wood and the
ghosts of demons, for the grace of God has withdrawn, unable to stand the
awful smell and diminution of the demons." As he was saying this she saw
that the lamp was filled with dog's urine; and the wick and holder was in¬
scribed with the name of Antichrist, and in the air above it was written,
"Sacrifice of demons". While this was revealed to the woman the young
man vanished, and she awoke. Thinking of what she had seen during her
sleep she was amazed and shuddered. She blamed herself, saying, "Woe is
me, a sinner, what has become of me? When I wretched woman thought I
was going to a shepherd I was brought to a wolf. When I thought I was
reaching port I fell into a pit. In the moment I thought I had found salvation
I fell into the abyss of perdition."

Thus speaking the woman deliberated what to do: should she keep the
icons or not? Or what should she do with them, since they had been de¬
filed? While she tried in vain to find an answer, the idea occurred to her
that she could confide the matter to Epiphanios, for she lived near the
house of his father and, moreover, she knew that the boy was virtuous.
Awaiting a fixed time, when he used to return from the most holy church of
God's Holy Wisdom, she met him in front of the gateway and fell down at
his feet, telling him the whole story. He sighed deeply at what he heard and
said, weeping, "Curse upon you, devil, because you never stop plotting
against the sons of men!" Then taking counsel with himself about this mat¬
ter he said to the woman, "Go and burn that girdle with fire, break the lamp
in pieces, destroy the wick-holder and bring me the icons, and God's will
be done!111 know that the threats and fantasies of the evil demon will come

upon me instead, but having my Lord Jesus Christ as my helper and enjoy¬
ing the precious prayer of my luminary I shall fear no evil, for he is always
with me."12

λύκον ένέπεσα, δοκοΰσα εις λιμένα ύπάγειν εις βόθρον ένέπεσα ή τάλαινα Κ, sim. V
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2540 Ή δέ γυνή όσα διετάξατο αύτή ό Έπκράνιος έποίησε και τάς εικόνας ο

δέδωκεν αύτώ. Τή δέ νυκχϊ έκείνη όρά κατ' όναρ ή γυνή, ότι ήλθε τις

Αίθίοψ γυμνός κατακεκαυμένος προς τήν θύραν αυτής, μή τολμών
ένδοθεν είσελθεϊν, αλλ' ϊστατο έξω όλοφυρόμενος. "Ετερος δέ Αίθίοψ
διερχόμενος έκεΐσε, ώς είδεν αύτόν κατακεκαυμένον, ήρώτησεν αυτόν,

2545 πώς αί καΰτραι αύται έγενήθησαν. Ό δέ είπεν "Έπιφάνιος ό πονηρός
διεσάφησε προς τήν τάλαιναν τού καύσαί με δεινώς και ούχ υποφέρω τα

άλγη. Τέσσαρσι γαρ κόμβοις ήμην δεδεμένος εις τήν ζώνην, έχων
έξορκισμον παρά του μεγίστου ημών, καυθείσης δέ αυτής άπελύθην 784α

διαδράς τών έκεΐσε. Τίνα δέ κατεργάσομαι τω πονηρώ Έπιφανίφ, έπειδή
2550 τήν άτιμίαν ταύτην αυτός μοι προεξένησεν, άποχωρίσας με της συμβίου

μου; Βλέπε, Έπιφάνιε, κατά σού έχω έκχέαι τήν άλμυράν μανίαν της

φιάλεώς μου και μετά σού τήν μάχην ποιήσομαι!" Ή δέ γυνή πρωίας
γενομένης τά όραθέντα αύτή άπαντα άνήγγειλε τω Έπιφανίω. Ό δέ
άκούσας ταύτα έμειδίασε καί φησν "Ναι ναί, άπελθεΐν έχει εις τον

2555 άμπελώνα κυρίου και κλέψαι σταφυλήν, άλλ' ώς ύπάρχει ό δραγάτης
χωρικός, τί έχει γενέσθαι; Έν τω τίτλω αύτόν άσφαλίσηται, έπίσταμαι
γάρ τού φυλάσσοντός με τήν δύναμιν." Καί τή νυκτί, παραχωρούντος τού β

κυρίου, παραλαμβάνει ό διάβολος μετ' αύτοΰ πλήθος πολύ δαιμόνων τών
λεγομένων πυρρών καί επιπίπτει τω Έπιφανίω, καθεύδοντι ώρψ

2560 μεσονυκτίου. Διήνοιξε δέ ό θεός τάς άκοάς τού παιδός, καί ήκουσε τής
όχλαγωγίας αύτών καί ούδ' όλως παρεσαλεύθη· στερεός γάρ ή ν τή εις
θεόν πεποιθήσει. "Ηρξαντο ούν οί πυρράκεις δαίμονες εις αίσχράς έννοιας
καί τής σαρκός πύρωσιν καταφλέγειν αύτόν, ό δέ σεμνότατος έμενεν
ύπομένων καί τον θεόν προσδεχόμενος. 'Εθεωρούντο ούν οί άλιτήριοι οί

2565 μέν ώς θηρία μετασχηματισθέντες, άλλοι ώς δράκοντες καί λύκοι καί
σκορπιοί- έφόβουν <ούν> αύτόν καί ώρμων έπί τό καταφαγεΐν, καί άπλώς
ειπείν όση δυνάμει έκέχρηντο έξεφόβουν αύτόν. Ίδών δέ τήν άναίδειαν
αύτών έφη· "'Επειδή όρώ ύμάς ότι ματαιοκοπούμενοι θλίβετέ με, ιδού c

άρπάζω τό ξίφος, όπερ μοι ό κύριος έχαρίσατο, καί κινούμαι καθ' ύμών"
2570 καί συν τω λόγω αίρει τάς χείρας αύτού προς τον θεόν μετά δακρύων καί

ήρξατο λέγειν τον ένατον ψαλμόν, καί ότε ήλθεν εις τό "έπετίμησας έθνη,
καί άπώλετο ό άσεβής, τό όνομα αύτοΰ έξήλειψας, καί τού έχθροΰ
έξέλιπον αί ρομφαΐαι εις τέλος, καί άπώλετο τό μνημόσυνον αύτοΰ μετ'
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ταλαίνη Κ II 2547 τέσσαρσι: τέσσαρεις D, fort, etiam C II 2548 έξορκισμον: -ους C
άφορκισμούς V II μεγίστου: συμμύστου ζ μύστου δ II ήμών: add. τοΰ μή έξελθεΐν V II
2549 τίνα: τί £Κ II 2554 post έμειδίασε inc. Ε post lacunam (cf. supra ad lin. 2452)
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The woman did what Epiphanios had commanded her and gave him the
icons. That night she saw in a dream that an Ethiopian, naked and scorched,
came to her door; he did not dare to enter but stood outside, wailing. An¬
other Ethiopian passed by, and when he noticed his burns he asked him
how he had received them. He answered, "The evil Epiphanios told the
wretched woman to burn me, and I cannot endure the terrible pains.131 was
bound to the girdle with four knots, having been sealed with an oath by our
master, but when the girdle was burnt I was released and ran away.14 What
am I to do with the evil Epiphanios, since he caused me this disgrace, sepa¬
rating me from my wife? Look, Epiphanios, I shall pour out on you the
bowl of my bitter madness15 and make war on you!" In the morning the
woman told Epiphanios of all that she had seen. He smiled at her account
and said, "Yes, yes, he will go to the Lord's vineyard to steal a bunch of
grapes, but as the custodian is chorikos, what can happen? He will tie him
to the titlos,16 for I know the power of him who guards me." The following
night, by the Lord's permission, the devil, taking with him a numerous
multitude of the so-called red demons, fell upon Epiphanios as he was

sleeping at midnight.17 God opened the boy's ears so that he could hear
their clamour, but he was not shaken at all, for he was firm in his confi¬
dence in God. The ruddy demons began to kindle shameful thoughts in him
and set his flesh on fire, but the most godly youth remained steadfast,
awaiting (the help of) God. The wicked demons appeared transformed into
different shapes, some of them into beasts, others into dragons and wolves
and scorpions. They frightened him and rushed at him to devour him and,
in short, tried with all their might to terrify him. Beholding their impudence
he said, "Since I see that you are pressing me hard with vain effort, look, I
shall draw the sword given to me by the Lord and attack you!" And with
these words he raised his hands towards God with tears and began to recite
the ninth psalm. When he came to the passage "Thou hast rebuked the na¬
tions, and the ungodly one has perished, thou hast blotted out his name, and
the swords of the enemy have failed utterly, and his memorial has been de-

(5= Κε(ε= DE)

2555 καν: του Ceom. VK II δραγάτης γ: εργάτης β II 2556 έν ... άσφαλίσηται om. C II
τίτλω: πυλώνι V II άσφαλίσηται: -εται KD -ατε Ε II 2558 πολύ om. γ II 2560 της
MCe: τάς VBLK II 2565 λύκοι: έχεις ζ II 2566 ούν inserui: σκορπιοί έφόβουν αυτόν
codd. II καταφαγεΐν: add. αυτόν δ loc. om. C II 2570 προς ... δακρύων: σταυροειδώς C
σταυροειδώς προς ... δακρύων V II 2571 έθνη: έθνεσιν corr. Vδ
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ήχου," γίνεται άφνω έκ του ουρανού ήχος, και Ιδού σαγήνη ώς αστραπή
2575 και διεσκόρπισεν άπαντας, κράζοντας τό ούαί. Και ούτως άπαλλαγείς

αυτών ό Έπιφάνιος έδόξασε τον θεόν, εις δν κατέφυγε και ου

κατησχύνθη.
Πρωίας δε γενομένης έπορεύετο ό Έπιφάνιος προς το άναζητήσαι τον d

δσιον Άνδρέαν και συναντά αύτώ τό γύναιον έκεΐνο καί φησν "Νυν οίδα
2580 άληθώς, ότι δια σου τους έχθρούς μου πάντας ό θεός έθανάτωσε " Καί 785α

άνήγγειλεν αΰτω τά όραθέντα αύτη δια τής νυκτός. Καί λέγει αύτη ό
Έπιφάνιος· "Ή πίστις σου ή αγαθή πάντα ταΰτά σοι έπορίσατο, έπεί
ήμεΐς άμαρτωλοί άνθρωποι έσμεν, δεόμενοι τοΰ έλέους κυρίου." Τούτο
είρηκώς άνεχώρησε καί συναντά τω μακαρίω Άνδρέ<χ έμπροσθεν των

2585 Χαλκοπρατείων παίζοντι καί σάσσοντι. Ώς δε έθεάσατο ό όσιος τον

Έπτφάνιον, ήλθε προς αύτόν μειδιών τω προσώπω καί εύφραινόμενος.
'Εγγύς δε γενόμενος εΐπεν "Είδες τον δραγάτην πώς φυλάττει τον

άμπελώνα κυρίου καί πώς έκδιώκει τάς κορώνας καί τούς κόρακας;"
Λέγει ό Έπιφάνιος· "Έθαμβήθην, πάτερ, λίαν, άλλ' οΐδας τών πυρρών

2590 δαιμόνων τον καύσωνα καί όσα δεινά μοι τά θηρία καί τά έρπετά σύν τοις
λοιποΐς ένεδείξαντο." Ό μακάριος έφη· "Τά πλείονα ό κύριος ήλάττωσε- β

καίτοι εί μη ταύτα συνέβη γενέσθαι, πώς άν ή γυνή έκ τών άναγκών
αύτής άττηλλάσσετο; πώς άν αί κορώναι καί τά έρπετά άπενεκρώθησαν,
καί πώς ό Αίθίοψ έκεΐνος άπεστρεβλούτο; Καί ίνα γινώσκης τό 'άλλήλων

2595 τά βάρη βαστάζετε'."
Ταύτα είρηκότος τού μακαρίου λέγει ό Έταφάνιος- "Έπεί πάντα

έπίστασαι, δέομαι σου, άνάγγειλόν μοι- τί ήν ή ζώνη καί τί ήν ή κανδήλα
καί οί τέσσαρες κόμβοι τής ζώνης καί τό ύδωρ καί τό έλαιον καί τό
αύτρότουβον καί δια τί διά τών τοιούτων ό μάταιος ταύτα ένήργησεν εις

26οο την γυναίκα;" Ό μακάριος ειπεν "Ει θέλεις μαθεΐν, άκουσον, καί γαρ ώς
ούδ' όλως σοί ποτε άπέκρυψά τι, ούδέ νύν άποκρύψω. "Εθος έστί τω c

διαβόλω πρώτον διώκειν την χάριν τού θεού άπό τού άνθρωπου, καί τότε
είσέρχεσθαι άνεμποδίστως έν αύτώ. Πλην ούχ ότι φοβουμένη αύτόν ή
χάρις άποδιδράσκει, άλλά μυσαττομένη καί βδελυττομένη την δυσωδίαν

2605 τής αύτού άμαρτίας· άλλ' ούδέ κατά τυραννίδα άποφέρει ό δαίμων εις
άμαρτίαν τον άνθρωπον, άλλ' άπό προαιρέσεως, κολάζει γάρ καί
γαργαλίζει αύτόν, καί ούτως μη φέρων αύτός γενναίως την όχλησιν
[ύπομένειν] άπερχόμενος άμαρτάνει. Καί έχει εύλογον ό διάβολος άπ'

2574 ήχου: ήχους CD II 2578 Έπιφάνιος γ: μακάριος β II 2579 όσιον: μακάριον KD
μακαρίου CE, qui al. constr. II αύτώ ML£e: -όν ΒΚ II 2580 έθανάτωσε: έξηφάνισε ζ II
2584 τφ ... Άνδρέςι: τον μακάριον Άνδρέαν γ II 2585 παίζοντι ... σάσσοντι: παίζοντα
... σάσσοντα ζ παίζοντα Κ παίζων ... σάσσων ε II ώς ... όσιος: και ώς έθεάσατο
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stroyed with a noise",18 suddenly there was a sound from heaven, and be¬
hold, there came a net like a flash of lightning and it scattered them all
while they screamed, "Alas!" Thus released from them Epiphanios praised
God, with whom he had taken refuge, and he had not been put to shame.

In the morning Epiphanios went out to look for the holy Andrew. The
woman met him and said, "Now I know for certain that thanks to you God
has killed all my enemies." And she told him what she had seen during the
night.19 Epiphanios said to her, "It is your good faith that has obtained all
this for you, for we are sinful men in need of the Lord's mercy."20 Leaving
her with these words he met blessed Andrew, who was playing and dancing
in front of the Chalkoprateia.21 When the holy man caught sight of him, he
approached him smiling and rejoicing. Coming closer he said, "Did you see
the custodian, how he guards the Lord's vineyard and how he chases away
the crows and the ravens?" Epiphanios answered, "I was struck with great
amazement, father, but you know the burning heat of the red demons and
what dreadful things the beasts and the reptiles and the rest did to me." The
blessed man replied, "The Lord had reduced most of their heat. Still, if this
had not happened, how would the woman have been released from her suf¬
ferings? How would the ravens and the reptiles have been benumbed, and
how would the Ethiopian have been tortured? In addition it was to remind
you of the saying, 'Bear one another's burdens'."22

After the blessed man had made this remark Epiphanios said, "Since
you know everything, please, tell me: what was the idea of the girdle and
the lamp and the four knots in the girdle and the water23 and the oil and the
wick and holder and why did this fool use such means to subdue the
woman?" The blessed man answered, "If you want to know, listen, for as I
have never kept anything hidden from you before I shall not hide anything
from you now. It is the habit of the devil to drive out the grace of God from
man first, and then enter him without hindrance. However, it is not for fear
of him that the grace disappears but because it feels loathing and disgust at
the stench of his sin. Nor does the demon lead away man towards sin by
force but by his free choice, tempting and titillating him until he is no
longer able to withstand bravely his importunity but goes away to commit
sin. The devil becomes legitimate for this very reason, that man commits

7 II 2589 οΐδας: add. πάτερ ML add. δοΰλε θεού Β II των BV: om. ML5 loc. om. C II
2596-7 δέομαι σου έπεί πάντα έπίστασαι inv. γ II 2598 τέσσαρες: -εις Ce II 2599
αύτρότουβον MLCE αύτότρουβον Β αύτρότρουβον Κ άπτότρουβον V άπτρότουβον D
II 2604 βδελυττομένη: -σσ- γ II 2607 γαργαλίζει: add. και ένθυμίζει V II 2607-8 και
ούτως ... άμαρτάνει β sim. δ: ό δε μή φέρων τήν όχλησιν και μή έχων το γενναΐον του
λογισμού εις τό καρτερεΐν (add. και V) προς τούς πόνους της άρετης ολισθαίνων άμαρτάνει
ζ II 2608 ύπομένειν seclusi
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αυτής της αίτιας, ότι ίδιοπροαιρέτως άμαρτάνει ό άνθρωπος. Δια τούτο
26ΐο αφίσταται ή χάρις τού κυρίου απ' αυτού. Ούτως ούν έποίησεν ό d

άλλότριος και τα περί της γυναικός. "Εβλεπε γαρ αύτήν άεί άγαπώσαν
όλοψύχως τον θεόν, και πώς αύτην καταβαλεΐν μη δυνάμενος δια τού
ανδρός αύτη ς τοιαύτα ένέσπειρεν, ίδιοπροαιρέτως πείσας αύτην άπελθεΐν
εις τον πλάνον έκεΐνον. Αιτούσης ούν αύτής τά καταθύμια γενέσθαι και

26ΐ5 την ψυχήν αύτης άπολέσθαι, όρα τί ποιεί προς τό ποιήσαι την άπώλειαν
της ψυχής αύτής και τού κατοικεΐν έν αύτή, ώς ίδίψ προαιρέσει τω

λυμεώνι τά επιτήδεια εις μαγείαν παρεξάση. Είπε γάρ αύτή έτοιμάσαι 788α

κανδήλαν και έλαιον και αύτρότουβον και ζώνην και πύρ, άφανίσαι
βουλόμενος άπ' αύτής την χάριν τού άγίου βαπτίσματος· ή μεν γάρ

2620 κανδήλα άντί τής άγίας κολυμβήθρας έξητήθη, το δε ύδωρ άντί τού άγίου
ύδατος έκείνου, το δε έλαιον άντί τού άγίου έλαίου, τό δε αύτρότουβον
και τό πύρ άντί των λαμπάδων των άναφθεισών εις τό βάπτισμα, την δε
ζώνην άντί τής ζώνης, ήν έν τω βαπτίσματι διεζώσθη. Ταύτα πάντα
λαβών άπ' αύτής ό μάταιος έν ύποκρίσει τού σωτηρίου βαπτίσματος

2625 αύτην έξέδυσε. Δια τούτο έλεγεν αύτή ό Αίθίοψ ότι· "Εμή τυγχάνεις
γυνή,' τούτ' εστίν "Εμή ύπάρχεις, και ούχί τού Χριστού,' ώσπερ και προς

τάς εικόνας αύτής ένεδείξατο ταύτα και άπ' αύτών την χάριν έδίωξεν,
χρίσας κόπρον ξηράν τρίψας δε λαθραίως και έν τή κανδήλψ βαλών και β

ούτως τό έαυτοΰ άφιέρωσεν ώς ιδίαν προσαγωγήν εις θυσίαν τω όλεθρίω
2630 δράκοντι. Περί δε τών τεσσάρων κόμβων τής ζώνης, έκεΐ ήν δεδεμένος ό

σατανάς, και μέχρις ότε έκάη, ούκ ήδύνατο άναχωρήσατ ώρισε γάρ αύτή
ύποκάτω φορεΐν αύτήν, ίνα έχη τον σατανάν είλημένον περί τήν όσφύν
αύτής."

Έπιφάνιος είπε· "Θαυμαστός ό θεός έστιν έπί σοί, ότι ούδέν σοι
2635 άπέκρυψε- πόθεν δε έγίνωσκεν ό μάγος και είπεν αύτή όσα έπραξεν έκ

νεότητος;" Ό μακάριος είπεν "Ούκ οίδας ότι τών χριστιανών άχώριστοι
ύπάρχουσιν οί δαίμονες; Έπεΐ ούν άχώριστοί είσιν, εύδηλον ότι και τά
έργα ήμών έπιγινώσκουσιν. "Οταν γάρ τις ύπάγει εις μάγον, έρωτά ό c

μάγος τον διάβολον τον άκολουθοΰντα τω έληλυθότι, λέγων Έίπέ μοι, τί
2640 έποίησεν έκ νεότητος μέχρι τής δεύρο;' Ό δε άχώριστος ών και πάντα

θεασάμενος ώς ίδίω αύτού συνδαίμονι και συγκοινωνώ άπαντα
καταγγέλλει αύτω- ώσπερ γάρ ήμΐν οί άγγελοι τού θεού πολλά
άναγγέλλουσιν, ούτως και τούτοις οί δαίμονες όσα έπίστανται λέγουσιν."

2613 τοιαύτα ένέσπειρεν: εις ταύτα (add. αύτην Ε) ένέπειρεν (add. αύτην V) \δ al. C II
2618 αύτρότουβον MLCE αύτότρουβον Β αύτρότρουβον Κ άπτρότουβον VD II
2619 άπ' ... βαπτίσματος: τού άγίου (τιμίου C5) βαπτίσματος την χάριν άπ'αύτης γ II
2621 αύτρότουβον βΟ: αύτότρουβον D αύτρότρουβον Κ άπτρότουβον VE II 2622
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sin by his own free choice. This is why the grace of the Lord deserts him.24
This, therefore, was also the way in which the Enemy operated in the case
of the woman. Seeing that she always loved God with all her heart, and un¬
able to find a means of subduing her he sowed his seed in her through her
husband, persuading her by her own free choice to go to that deceiver.
When she asked that her heart's will should be fulfilled and her soul perish,
behold what he did to work the perdition of her soul and to dwell in her, be¬
cause by her own free choice she had furnished the destroyer with tools
convenient for magic. For he told her to prepare a lamp and oil and a wick
and holder and a girdle and fire, wishing to bereave her of the grace of holy
baptism. The lamp he demanded from her represented the holy font, the
water the holy water of baptism,25 the oil the holy oil,26 the wick and holder
and the fire the lamps which are lit at baptism, the girdle the girdle with
which she was girdled when she was baptized.27 Obtaining all this from her
under false pretences, that fool stripped her of the salvation of baptism.
Therefore the Ethiopian said to her, 'You are my wife,' that is, 'You belong
to me, not to Christ.' The same he did to her icons, driving out the grace
from them by smearing them with dry dung. Grating it secretly and putting
it into the lamp he consecrated his own excrement as his personal offering
to be a sacrifice to the dragon of destruction. As to the four knots of the
girdle: Satan was bound there, and until it was burnt he could not escape,
for Vigrinos had told her to carry it under her clothes, so that she should
have Satan tied round her loins."

Epiphanios said, "Wonderful is God in you,28 for he has hidden nothing
from you! Whence did the magician acquire the knowledge that enabled
him to tell her everything she had done since her youth?" The blessed man
answered, "Do you not know that the demons are inseparable companions
of the Christians? Since they are inseparable, obviously they also know our
works. Thus when somebody goes to a magician, the magician asks the
devil which accompanies him, saying, 'Tell me, what has this person done
from his youth to this day?' Being inseparable from him and having seen
everything he tells him all because he is his own fellow-demon and partner.
In the same way as the angels of God tell us many things, so the demons in-

άναφθεισών: άναφθέντων Cδ II 2626 υπάρχεις: εΐ VK είσαι CE II και ουχί: οΰχί ΚΕ,
fort, recte, cf. supra, lin. 1961 ούχί δε C II 2628 κανδήλςχ: κανδήλη ζΚ II και2 om. CD
II 2631 αύτη: αυτήν Cδ II 2632 είλημένον scripsi: είλημμένον β είλιμμένον δ
ένειλημένον ζ II 2638 μάγον: φαρμακόν V τους άπεκτέους (= άπευκταίους?) και
φαρμάκους C II 2639 μάγος: πλάνος ζ II τω έληλυθότι: τον -ότα ε om. Κ al. ζ
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Ταύτα του μακαρίου λαλήσαντος, θαυμάσας ό Έπυράνιος και τον
2645 φιλάνθρωπον θεόν ύπερδοξάσας, άσπασάμενος τον δσιον άνεχώρησεν.

έξεπλήττετο ούν κατά την όδόν, πώς ουδέν έλάνθανεν αυτόν των

γινομένων, είτε έν αύτω είτε έν άλλοις.

λς. Περι της οράσεως τού προφήτου Δαυίδ. Έν μιά πάλιν των ήμερων
πληρωθείσης της άγιας τεσσαρακοστής και τού πλήθους τής

2650 βασιλευούσης πόλεως βαίοις και ύμνοις τον δεσπότην Χριστόν d

άνευφημούντος έώρα ό μακάριος 'Ανδρέας άνδρα πολιόν πάνυ ώραΐον έν
τη Άγί<χ τού θεού Σοφίςχ μετά πλήθους παραγεγονότα άναριθμήτου,
κρατούντος βαΐα και σταυρία άστραπής διαύγειαν έκπέμποντα, και

έμελώδουν μέλος τερπνόν και ήδύ και σωτήριον. "Ετερος δε τω έτέρω
2655 ύποκελευόμενοι προέβαινον ώς έπΐ τον άμβωνα πορευόμενοι, ώραΐα τά

πρόσωπα έχοντες. Ό δε πολιός έκεΐνος κατείχε κινύραν και έκρουε τάς
χορδάς ύποφωνών τοις ψάλλουσιν, ώστε τον μακάριον ένηχηθέντα και

μεγάλως τερφθέντα τη θεωρία σκιρτήσαί τε και ειπείν "Μνήσθητι, κύριε, 789α

τού Δαυίδ και πάσης τής πραότητος αύτοΰ" ιδού ήκούσαμεν την κυρίαν
2660 τήν κυριοπρεσβεύτριαν και εύρομεν αύτήν και παρόμοιον την Σοφίαν τήν

τερπνήν." Ταύτα αύτού λαλούντος τινές τών σοφών έκεΐσε παρόντες
έλεγον αύτω· "Πώς, έξηχε; 'Ιδού ούδέ ταύτα ώρθωσας- άρα έχει τό
ψαλτήριον έν τη τού στίχου περιοχή τήν κυράν πρεσβεύουσαν
διασεσημειωμένην; Τίνα ούν είσιν ά λέγεις;" "Εφη προς αύτούς ό όσιος·

2665 "Οίκος και οίκος και θεού άνάπαυσις." Οί δέ ταύτα άκούσαντες έξ
άγνοιας έμύκησαν και γελοιάζοντες άνεχώρησαν. "Ελεγε δέ ταύτα ό
μακάριος θεωρήσας τον Δαυίδ· "Έν ταΐς άρχαίαις γενεαΐς ών έλεγες· 'έως β

ού εύρω τόπον τω κυρίω, σκήνωμα τω θεώ 'Ιακώβ-' ιδού ούν εύρες
σκήνωμα τω θεώ, άνάπαυσιν και κατοίκησιν, έν πρώτοις τήν

2670 πρεσβεύουσαν ύπέρ ήμών τήν μεγάλην δέσποιναν, έπειτα ταύτην τήν

2648 num. 36 C: 28 D num. carent rell. II tit. caret Β II οράσεως (θέας Ε) τοΰ προφήτου
(αγίου D om. Κ) Δαυίδ (Δ. τοΰ πρ. inv. C): αγίας σοφίας V II 2651 άνευφημούντος:
-ούντων VS εΰφημούντες C II πολιόν: add. και γ II 2653 διαύγειαν ΚΕ: διαυγείαν vel
διαυγίαν βζΌ II 2655 ύποκελευόμενοι: δια- ζ II 2656 κινύραν CE: -νν- rell. II 2657
ένηχηθέντα τον μακάριον inv. γ II 2659 κυρίαν: add. και δέσποιναν πάντων ζ II 2660 την
κυριοπρεσβεύτριαν BMVD: την κυρο- LKE om. C II αΰτην: -ή Κ II και2 om. ζ II
παρόμοιον: παρομοίαν Κ II 2660-1 την Σοφίαν ... τερπνήν: την σοφίαν και μεγάλην και
τερπνήν C τη σοφίςτ τη μεγάλη και τερπνή V II 2661 post τερπνήν inc. lacuna in Ε, qui
folium ante fol. 105 om.
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form these of what they know."29 When the blessed man had finished, Epi-
phanios marvelled at his words. He praised the benevolent God with all his
heart, kissed the holy man and went away. As he went along he was
amazed how nothing that happened escaped him, no matter whether it con¬
cerned him or others.

The vision of the Prophet David

36. On the vision of the Prophet David. Another day when Holy Lent had
come to an end1 and the people of the reigning city were praising the Lord
Christ with palm-leaves and hymns, blessed Andrew saw a grey-haired,
most comely man appearing in the church of the Holy Wisdom of God with
an innumerable multitude holding palm-leaves and crosses which sent forth
a splendour of lightning, and they sang a delightful, pleasant and salvation-
bringing song. Urging each other on (?) they advanced as if in the direction
of the ambo. Their faces were beautiful. The man with grey hair, holding a

lyre and striking the strings, accompanied the singers so that the blessed
man, overwhelmed by the sound and greatly delighted by the vision, leaped
for joy, exclaiming, "Remember, Ο Lord, David and all his meekness! Lo,
we have heard of the Lady who intercedes with the Lord, and we have
found her and the delightful Wisdom that resembles her."2 As he uttered
these words some learned men who happened to be present said to him,
"What are you talking about, fool? Look, not even this did you comprehend
aright! Does the Book of Psalms contain an indication of the Lady of Inter¬
cession in the passage of this verse?3 What is it you are saying?" The holy
man answered, "A house and a house and a resting-place for God."4 They
did not understand what they heard but mocked him and went away, laugh¬
ing. Now this is what the blessed man said when he saw David, "Living in
the old generations you said, 'Until I find a place for the Lord, a tabernacle
for the God of Jacob.'5 Look, now you have found a tabernacle for God, a
resting-place and an abode, first the Great Mistress who intercedes for us,

δ= KD

παρόντες γ: -όντων β II 2663 κυράν πρεσβεύουσαν: κυρίαν και δέσποιναν ζ II 2665
ταύτα: τούτο γ II 2666 έμύκησαν (sic β: έμώκιζον Κ έμώκησαν D malim έμούκισαν vel
έμώκισαν) καΐ om. ζ II 2667 post Δαυίδ add.: μετά των προφητών έκεΐσε παραγεγονότα-
ϊδε, φησίν, κύρι ό Δαυίδ D τον βασιλέαν μετά προφητών έκεΐσε παραγεγονότα- ϊδε γάρ,
φησίν, ό τών προφητών ένδοξότατος C, sim. V
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μεγάλην του θεού έκκλησίαν οίκος γαρ έκείνη θεού, και οίκος αύτοΰ
αύτη. 'Οποία δε τη ώρςχ ταύτη μελωδεΐ τα νοητά κινυρίσματα ίνα
έβλέπετε!"

Τούτων θεαθέντων καί λεχθέντων παρά τού δικαίου άφείς ευθέως την
2675 έκκλησίαν έξήει έξω καί περιήει τάς γωνίας, σάσσων καί ύποψιθυρίζων

τοις χείλεσι. Καί συναντά πλουσίω τινί διερχομένω καί λέγει αύτώ' "Δός
μοι τίποτε." Ό δε έφη· ""Εξηχε, ούκ έχω." Έφη ό δίκαιος· "Καλώς είπεν ό c

άκρογωνιαΐος λίθος, ότι ή τρυμαλίς ού χωρεί σοι." Λέγει εκείνος- "Σαλέ
έπ' αληθείας, καί έστι τρυμαλιάς ώστε δι' αύτής διελεύσεσθαι;" "Εφη ό

2680 δίακιος· "Στενή καί τεθλιμμένη τρυμαλιάς, πάρετε, ή άπάγουσα είς την
ζωήν, καί αΰτος παχύς εί καί λιπαρός, καί οί πίονες της γης δι'αύτής οΰ
μη διελεύσονται. "Ονος γάρ λακτίζων έπ' ευθείας διά στενής ρύμης ούκέτι
διελεύσεται." Ταύτα άκουσας έγέλασε καί φησν "Πίστευσον, καν έξηχος
εί, καλώς ήμάς ύβρισας." Λέγει αύτώ ό δίκαιος· "Δός μοι νόμισμα, έπειδή

2685 πένης υπάρχω." Ό δέ· "Ούκ ένι νόμισμα." "Εφη ό δίκαιος· "Δός μοι
άργύριον." Ό δε λέγει- "Ώς ού πάρεστι, πώς;" Καί λέγει ό δίκαιος· "Και
δός μοι όβολόν ή κλάσμα άρτου." Ταύτα έλεγεν ό δίκαιος προς τήν
σκληροκαρδίαν αύτού, έταστάμενος αυτόν άνελεήμονα. "Εφη έκεΐνος·
"Βλέπεις ήμάς τους πλουσίους όπόσα έξοδιάζομεν." Λέγει ό δίκαιος· "Είς

2690 πλησμονήν μέν είσιν αί μέλισσαι έν τοις βοραδίοις, άλλ' άλλαι μεν
είσίεσαν, άλλαι δε έξίεσαν, ώσαύτως καί οί μύρμηκες, αλλ' ώσπερ ή
θάλασσα καί ό δράκων καί ό άδης άκόρεστοι καί άπληστοι ύπάρχουσιν,

2672 κινυρίσματα C: -νν- rell. II 2673 έβλέπετε: add. οί περί την σοφίαν άπαίδευτοι ζ, qui
et alia add., quae in appendice a transcripsi II 2674-88 τούτων θεαθέντων ...

σκληροκαρδίαν αύτοΰ om. C, cf. infra appendicem a, ad lin. 155

y=V5 (<5= KD)

2674-6 τούτων ... διερχομένω: ώς δε έκεΐθεν παρεγένετο συναντά τινι πλουσίω V, ante quod
add. tit. περί τοΰ πλουσίου τού φειδωλού II 2676 ante καί συναντά add. tit. περί της (sic)
τοΰ φειδωλού D cum num. 29 in marg. II 2678 τρυμαλίς: -ιάς V II σοι: σε VK, quod
malim II 2679 τρυμαλιάς: -ιά Κ, quod malim II 2679-80 ώστε ... τρυμαλιάς om. D II
2679 ώστε: όστις Κ II διελεύσεσθαι: -εται VK II 2680 τρυμαλιάς: -ιά Κ, cf. supra II
2684-9 δός μοι ... δίκαιος om. D II 2685 ούκ ... νόμισμα: ούχ ύπάρχει μοι V ούκ έστι μοι
ν. Κ II δός: καί δός VK II 2688 έπιστάμενος: inc. CE post lacunam (cf. supra ad lin. 2661
et 2674)

γ=ζδ{ζ=\C <5= Κε ε= DE)

2689 έξοδιάζομεν: add. ϊνα (εί V είθε ϊνα Ε) ής έπιστάμενος γ II 2691 είσίεσαν: sic βζ
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then this Great Church of God, for she is a house of God,6 and so is the
Great Church. I wish you could have seen the spiritual melodies that he
played on his lyre at this moment!"7

The miserly rich man

Having seen and said this the righteous man immediately left the church
and went out, going round from street corner to street corner, dancing and
moving his lips in whispers. Meeting a rich man who passed by he said to
him, "Give me something!" He answered, "You fool, I have nothing to
give you." The righteous man said, "The Corner-stone1 was right when he
said that the eye of the needle is too small for you."2 The other said, "You
truly imbecile, does there exist a needle's eye3 that one can pass through?"
The righteous man said, "Stupid, the eye of the needle that leads to life is
small and narrow, but you are large and fat, and the fat ones of the earth
shall not pass through it.4 An ass that kicks on the straight road will never
pass through a narrow street." The man laughed at this and said, "Even if
you are a fool you certainly knew how to insult me." The righteous man
said, "Give me a nomisma, for I am poor!" The man answered, "I do not
have a nomisma." The righteous man said, "Give me a silver coin!" The
other answered, "As I have none, how can I give you?" The righteous man
said again, "Give me at least an obol or a piece of bread!"5 The righteous
man said this for the sake of his hardness of heart, for he knew that he was

merciless. The man said, "You see how much outlay we wealthy have!"
The righteous man said, "In the beehives there are bees in plenty, some
coming in, others going out, and the same applies to the ants; but the sea
and the dragon and Hades are insatiable and greedy, and so are the rich."6

είσίασιν corr. δ II έξίεσαν: sic βζ έξίασιν corr. δ II ώσαύτως: add. δε £KD II
μύρμηκες: add. άλλ'ή θάλασσα άκόρεστος κεχρημάτικεν άπάσης (lege άπαντας) της
ύπ'ούρανόν ποταμούς υποδεχόμενη και καταπίνουσα ούκ ένεπλήσθη, έπειδή έχανεν ό
δράκων μεγάλα, και τίς έμπλήσει την κοιλίαν αϋτοΰ βοράς λαφύρων, και τον λαιμον αϋτοϋ
όλκης χρυσίου, ή ςχδης καταπίνων χασμωδούμενος εις την άπέραντον άβυσσον; Ταύτα ό
όσιος ειρηκεν περι των εισόδων, έπειδή ή οικουμένη τοις μεγιστάσιν είσδιάζειν (lege
εΐσοδιάζειν) εϊωθεν, άλλ'είσΐν έμπαθεΐς, φειδωλοί και φιλάργυροι Ε II άλλ'ώσπερ: και
καθάπερ Ε
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ούτως και οί πλούσιοι είσι." Προς ταύτα άφηνιάσας, μηδέν τε κερδάναι
ίσχύσας, ώς είς των παρατετραμμένων άναχυδιάσας αυτόν ένεχώρησεν.

2695 Και προς έαυτόν έλεγεν "'Ώ τύφλωσις ψυχής και πώρωσις· πώς ίσχύομεν d
ίδεΐν ήμεΐς οί άνελεήμονες κυρίου τό πρόσωπον; 'Ώ της σκληράς
προαιρέσεως και ψυχράς συνειδήσεως- πώς καθάπερ λίθοι άψυχοι τα προς
τον θεόν τον άγιον διακείμεθα και ου φροντίζομεν οί έλεεινοί, ότι ώδε
γεννώμεθα και άλλαχόθεν ύπάγομεν, και ποταπήν άπολογίαν θέλομεν

27οο δούναι τω φοβερώ εκείνα) και άπροσωπολήπτω δικαστή. Άλλ' έπειχθώμεν
καν ήμεΐς, ψυχή μου, προς το προκείμενον και πάλιν τω μύλωνι
άλήθωμεν ού μακράν γάρ και άπίωμεν εκείθεν, όπου ή ταγή ή φιλτάτη 792α
και τό ύδωρ τό μελίρρυτον- άγωμεν, ταπεινόν παραπεφυρμένον όνάριον,
ώς τον κύριον ό πώλος τήν πνευματικήν έργασίαν έλώμεθα, ϊν' όταν τό

2705 μεν άφίεται, τό δε παραλαμβάνεται καθοφθώμεν είς άπάντησιν τοΰ
κυρίου ύπό τών άγίων άγγέλων."

Ταύτα είρηκώς έβαλε σάσσειν και τρέχειν. Οί δε καθεζόμενοι έν ταΐς
έργασίαις προ τών θυρών αύτών και οί διοδεύοντες βλέποντες αύτόν
σάσσοντα έλεγον- "Δήσαι τον όνον, δήσαι τον όνον " Ό δε μακάριος

27ΐο έλεγε- "Θάψατε τούς όνους, θάψατε, έπειδή τετελευτήκασιν " "Ελεγε δε ό
όσιος προς αυτούς ότιπερ "Ό έμός όνος κάν λακτίζει ζή εύσεβώς, ό δε β

υμέτερος ήδη τέθνηκεν ύπό τής άμαρτίας και σέσηπται και προς τό μή
πνέειν και σιαίνειν τούς άνθρώπους έπιδέεται ταφής."

Συνέβη δε τω καιρώ έκείνω έπάραι θράσος τον διάβολον κατά Έπιφανίου,
27ΐ5 και έξέκαιεν αύτόν ό τής πορνείας δαίμων χαλεπώς, μεγίστη μανίψ προς

αύτόν φερόμενος. Ήνιάτο ούν ό τερπνός νεανίας και ήσχαλλε,
πτοούμενος μή μιανθή ή φιλτάτη γενναιότης αυτού τω βορβόρω τής
κοπρώδους δυσωδίας. Πολλά μεν και ένήστευε και ήγρύπνει και δάκρυσιν c
έπεκαλεΐτο τον θεόν μή έμπεσεΐν είς τήν τοιαύτην άπώλειαν, άλλ' ουκ

2720 άπηλλάσσετο αύτού ό κατάρατος. Τοις πονηροΐς δε λογισμοΐς διά τής
πυρώσεως τής σαρκός ύπαναγκάζων εΐλκεν οίκτρώς ένθεΐναι έν τω τής
λαγνείας βορβόρω τό τούτου ψυχικόν κάλλος, ώστε και κατά τούς ύπνους

2693 ταύτα: add. ό πλούσιος V II μηδέν τε Κ: μηδέν (μηθέν ε) δέ βζε II 2694 ίσχύσας:
add. πνευματικόν ζ II άναχυδιάσας αύτόν: άναισχυντιάσας V II 2695 και1: ό δέ
μακάριος ζ II 2698-9 και ού φροντίζομεν ... γεννώμεθα δ, sim. ζ: om. β II 2699
άλλαχόθεν: άλλαχού VK άλλαχώς C II 2702 φιλτάτη: φίλτατος γ II 2705 καθοφθώμεν:
όφθώμεν και ήμεΐς ζ κατοφθώμεν δ II 2709 δήσαι ... δήσαι (vel δήσε ... δήσε) γ: δήσατε
β II 2710 θάψατε ... θάψατε: θάψετε ... θάψετε Ce II 2711 λακτίζει addidi D secutus II
2714 add. num. 48 C 42 Ε II add. tit. περί τού έμπεσόντος εις πειρασμόν τω Έπκρανίω (sic)
Ε περί τοΰ πολέμου Έπιφανίου V in marg. II 2716 ήσχαλλε V: έσχαλλε C5 έσκαλλε
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Turning impatient,7 not being able to gain anything, he scoffed at him like
one of the crazy and went away.8 And he said to himself, "O blindness of
soul and hardness! How shall we in our mercilessness be able to see the
face of the Lord? Ο hardened self-will and cold-hearted conscience! We
are towards Holy God like soulless stones, and pitiable as we are we do not
consider either that we are born here but shall go elsewhere or what de¬
fence we shall make before that terrible and impartial Judge. But at least,
my soul, let us hasten to the task that is set before us and pull the mill
again, for the moment is not far away when we shall go to the place where
the dearest fodder is and the honey-sweet water. Poor crazy little ass, let us
shoulder our spiritual work as the foal carried the Lord9 so that, when 'one
is left and one is taken',10 we shall be recognized by the holy angels and
meet the Lord."11

With these words he began to dance and run.12 When those who sat
working in front of the doors of their shops and those who passed by saw
him dancing they said, "Bind the ass, bind the ass!" But the blessed man
said, "Bury your asses, bury them, for they have died!" By this the holy
man meant, "My ass, even if it kicks, lives piously, but your ass has already
died from sin. It is putrid and in need of being buried, lest it disgust people
with its smell."

Epiphanios beset by carnal desire

At that time the devil happened to launch an insolent attack on Epiphanios,
and the demon of fornication kindled him fiercely, assailing him in utmost
rage. The pleasant young man was distressed and grieved, scared by the
thought that his valiant self1 might be defiled by the mire of stinking filth.2
He fasted strenuously, kept vigil and invoked God with tears, praying that
he might not fall into such perdition, but the Accursed One did not leave
him alone. Besetting him with bad thoughts through the burning desire of
the flesh he tried to draw his soul's beauty down pitifully into the mire of
lechery, so that even in his sleep he made him dream that he was mixing

β II 2717 φιλτάτη γενναιότης: φίλτατος νεότης δ al. ζ II 2719 άλλ': και γ II 2720
κατάρατος: add. άλλα μάλλον ζ add. και ε II δε om. γ II 2721 ύπαναγκάζων:
γαργαλίζων ζ ϋπανάγκων Ε II είλκεν: add. τού ζ II οΐκτρώς om. C
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έφάνταζεν αύτόν άναμίγνυσθαι γύναια δυσώδη και τή άμαρτί^
συγγίνεσθαι. 'Οσάκις δε έφαντάζετο, άνιστάμενος βράζων την φύσιν τρεις

2725 ούγγίας άλατος ήσθιε, πικραίνων την αϊσθησιν, και δεινώς έφερεν υπό της

άλμης και εν τούτω κατενόει έαυτόν τοΰ πολέμου έλαττούμενον. Είδε δε d
κατ' όναρ τον της πορνείας δαίμονα ώς όμοιον χοίρω βεβορβορωμένω
ανθρωπείας κόπρου έστώτα και άποπνέοντα- νεανίας δε τις λευσχήμων
ϊστατο έναντι αυτού κατέχων ποτήριον δριμύ και τύπτων ήνάγκαζε πιεΐν

2730 ό δε ουδέ τον θυμον αυτού ήδύνατο φέρειν. Ήρώτα δε ό μέλας τον

λευσχήμονα, λέγων- "Λέξον μοι δι' ην αίτίαν επιδίδεις μοι πιεΐν το

ποτήριον." Ό δε προς αύτόν έφη- "'Επειδή συ έποίησας τον παΐδα κυρίου
Έπιφάνιον άλμη δριμύξασθαι τα εντός αύτού, τή δικαιοκρισίςχ τού θεού
έταζόμενος περί τούτου δίκας οφείλεις είσπραχθήναι." Είπε δε ό μέλας-

2735 "Ούαί μοι, πάτερ μου, ότι θέλων θεραπεύσαί σε τούτοις τοις δεινοΐς
περιπέπτωκα- ώ βία, ώ βία άπό σοΰ, Ναζαρηνέ, καθότι τα έντός μου 793α

διέπρισας!" Ταύτα είρηκώς και δεξάμενος τό ποτήριον βί<χ έπιε, και

πλησθεΐς θυμού και άσυγκρίτου πικρίας όδυνώμενος άνεχώρησεν.
"Εξυπνος δε γενόμενος ό Έπτφάνιος άπό τής οράσεως και θαυμάσας τήν

2740 τού θεού φιλανθρωπίαν και ταχεΐαν άντίληψιν έγέλασεν εις τό πρόσωπον
τού παμπονήρου διαβόλου.

Μετά δέ τινας ημέρας συναντά αύτώ ό μακάριος 'Ανδρέας έν τινι

έμβόλω άπό της συνάξεως έπιστρέφοντι, και θεασάμενος ύπομειδιάσας
έφησε- "Πρόβατόν είμι τής λογικής σου ποίμνης και τήν άλμην άγαπώ και

2745 έσθίω τό άλας." Ταύτα άκούσας ό Έτηφάνιος μεγάλως έθαύμασεν έπι τω β

ρήματι, καί φησιν- "'Ενίοτε ούδέ ταΰτά σε έλαθεν όμως ούν, κύρι ό μέγας,
ούτως με κατέλιπας και ιδού, βιάσας με ό πονηρός δαίμων ταύτα
προσήγαγεν." "Εφη ό όσιος- "Καί πώς φανή ή κληθή τις στρατιώτης, έάν
μή τοις πολέμοις έφεδρεύει γενναίως και συγκρούει καί νικά καί

2750 δοκιμάζεται; Πώς δέ γνώσει ό θεός ότι αγαπάς αύτόν, έάν μή σε ϊδη
συμβάλλοντα πόλεμον μετά τοΰ διαβόλου; Καί πώς λήψη μισθόν μή
ύπομείνας πειρασμόν και τάς έπιβουλάς τών ματαίων; Πάντες γαρ οί
ζώντες άγωνίζονται έως έστίν ώρα, καί έως έστί καιρός θλίβονται,
πειράζονται, ίνα σήμερον ή αύριον τον σωματικόν τούτον αποθανόντες

2755 θάνατον συγκλείσωσί τι άγαθόν, όπως έχωσιν έν τή φοβερά ήμέρά τής
κρίσεως. "Οσοι δέ είσι τυφλοί, νεκροί, άνωφέλετοι, έσκοτισμένοι κατά τον c
έσω άνθρωπον, ούτοι ήδέως ύπνοΰσι, πίνουσι, τήν άνεσιν καταδιώκουσι,

2725 ούγγίας: όγκίας CKD II 2727 χοίρω: χοίρου CE II βεβορβορωμένω:-ου C -ον \ε
add. καί (καί om. D) κεχρισμένον ε II 2728 ανθρωπείας κόπρου om. ζ II λευσχήμων
V(5: λευχήμων C λευχείμων β II 2731 λευσχήμονα γ: λευχήμονα β, sed cf. supra, lin.
2001 II 2735 πάτερ scripsi: πατήρ (ΠΗΡ) codd. II θέλων: μέλλων ΒV II 2737 καί1 om.
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with filthy3 women and having intercourse with sin. Each time he had such
dreams he arose, his flesh on fire, and ate three ounces of salt to embitter
his senses. The saltiness made him feel sick and from this he understood
that the temptation was becoming stronger than he.4 In a dream he saw the
demon of fornication in the shape of a muddy pig stand stinking of human
excrement. A young man dressed in white stood in front of him holding a
cup of pungent drink and with blows trying to make him swallow it. The
black demon, however, who could not even bear his anger, asked the man
in white, "Tell me for what reason you give me the cup to drink!" He
answered, "Because you have made the servant of the Lord Epiphanios
smart from brine in his stomach, you are being subjected to God's right¬
eous judgment concerning this and must suffer punishment." The black one
exclaimed, "My father!5 Woe is me, who wanted to please you but met
with these terrible sufferings! Ο violence, Ο violence from you, Nazarene,
for you have sawed my stomach asunder!" With these words he took the
cup and drank against his will, whereupon he departed, filled with wrath
and unparalleled bitterness and in great pain. When Epiphanios awoke
from his vision he marvelled at God's love of mankind and instant succour

and laughed in the face of the wholly evil devil.
After a few days blessed Andrew met him in a portico as he returned

from divine service. Seeing him he smiled gently and said, "I am a sheep in
your spiritual flock and I like brine and eat salt." When Epiphanios heard
this he marvelled greatly at his words and said, "Indeed not even this
escaped you!6 And yet, venerable sir, you deserted me like this, and look,
the evil demon forced me, bringing this upon me." The holy man answered,
"How can anyone prove or be called a soldier, unless he bravely takes part
in the battles, crosses swords and prevails and is approved? How shall God
know that you love him, unless he sees that you are making war on the
devil? And how can you receive a reward unless you endure trial7 and the
plots of the foolish? For all who live struggle while their hour lasts, and as

long as there is time they suffer hardship and temptation in order that when
they die the bodily death today or tomorrow they might have accomplished
something good to which they can refer on the terrible Day of Judgment.
But those who are blind, dead, useless, darkened in their inner being,8 they
sleep and drink gladly, pursue relaxation, fornicate, devote themselves to

Cδ II 2741 διαβόλου: δαίμονος γ II 2743 θεασάμενος: add. αυτόν γ II 2746 ένίοτε: ένι
ότι Ε όντως Κ om. V II σε: σοι C II 2747 κατέλιπας MLCe: -ες BVK II 2749 τοις: έν
τοις ζ II πολέμοις: πολεμίοις ε loc. om. Κ II έφεδρεύει γενναίως: άνδραγαθήση μεγάλως
ζ II 2753 θλίβονται δ: θλίβοντος β al. ζ II 2756 άνωφέλετοι: -ητοι D ανωφελείς ζ II
2757 πίνουσι: τρώγουσι πίνουσι Ε τρώγοντες πίνοντες D loc. om. Κ al. ζ
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πορνεύουσι, γαστριμαργοΰσι, γελώσι, τραγωδοΰσι, κιθαρίζουσι καί τά
έπιθυμήματα της σαρκός ευκόλως είσπράττουσι, θεού μή μεμνημένοι,

2760 μήτε κρίσεως, μήτε άνταποδόσεως, μήτε βασιλείας ουρανών ούτοι
πάντοτε τω διαβόλω συνέρχονται εις τά θελήματα αυτού, κάκεΐνος όρων
ματαίαν χαράν κατά τόνδε τον κόσμον παρέχει αύτοΐς ως ιδίοις φίλοις
καί ύπηρέταις· άλλ' οΰαί τή θλίψει τή μενούση αύτοΐς! Συ ούν, τέκνον
μου, αί βίαι άς λέγεις γλυκεΐαι ήμΐν γενήσονται, εάν ύπομείνωμεν, καί

2765 όσον αναγκάζεσαι εις την κίνησιν καί πύρωσιν της σαρκός καί τω d

πονηρώ άντιτάσσεσαι καί γενναίως φέρεις, τοσούτον σοι πλέκονται
στέφανοι καί ό μισθός σου αύξεν μή ούν ολιγωρεί, τέκνον, προς ταύτα,
αλλά καρτέρει, ίνα έχης μισθόν και γένη κληρονόμος της βασιλείας των

ούρανών. Σήμερον γάρ ή αύριον ό κόσμος ούτος παρέρχεται ώσεί
2770 ένύπνιον έξεγειρομένου, ώς καπνός αφανίζεται καί πάντα παρέρχεται, καί

μόνον πλανώμεθα, ύπομονήν έν τοις πειρασμοΐς μηδ' όλως έχοντες. Ούκ
άκούεις ότι 'πολλαί αί θλίψεις τών δικαίων, καί εκ πασών αύτών ρύσεται
αύτούς ό κύριος;' Ούκ άκούεις· 'θλίψεις καί άνάγκαι εύροσάν με, αί
έντολαί σου μελέτη μού είσιν;' Ούκ ήδεις ότι παλαιστάς έθετο ό θεός τάς 796α

2775 ημέρας ημών, ίνα παλαίωμεν μετά τών δαιμόνων, ίνα έν νυκτί καί ήμέρς*
γρηγορώμεν προσευχόμενοι, αγωνιζόμενοι πληρώσαι τοΰ θεού τά
προστάγματα; Εις τούτο ούν, τέκνον μου, τί έρυθριψς, ότι πολεμεΐ σε ό
διάβολος; Χαίρου δε μάλλον καί άγάλλου, είδώς ότι έάν μή έψηθώμεν διά
τών πειρασμών, θεώ ήδύτατος άρτος γενέσθαι ού δυνάμεθα, ύπομονής γάρ

2780 έχομεν χρείαν." Ταύτα είρηκότος τού οσίου εύχαριστήσας ό Έπκράνιος
τω κυρίω καί τω όσίω άνεχώρησεν οϊκαδε.

Ώς δε ένδον αύτοΰ έγένετο, ιδού νεανίσκος προσήλθεν αύτώ, λέγων β

"Κύριέ μου Έπιφάνιε, ό άγαπητός σου 'Ραφαήλ έν ασθενείς* περιέπεσε
καί δηλοΐ σοι όπως παραγενόμενος έπισκέψη αύτόν σπούδασον ούν, ότι

2785 ώς δοκώ ούκέτι θεάση αύτόν." Ό δε άκούσας ταύτα εύθέως σύνδακρυς

2765 όσον Ε: εί β ώς D al. ζ loc. om. Κ II 2769 γάρ ή ζ: γάρ β om. ε loc. om. Κ II
2777 προστάγματα: add. φησί γάρ 'Εσδράς (sic)' άνθρωπος (φησι ... άνθρωπος: άνθρωπος
γάρ, φησιν, ό C) μή πορνεύων ή μοιχεύων θυμίαμα λογισθήσεται κυρίω τω θεώ, άνήρ δε
πόρνος (add. και C) γυναικομανής ώσεί κόπρος έσται έν ταΐς ήμέραις της ζωής αύτοΰ' άνήρ
σοφός έπιστάμενος της γραφής τάς άβύσσους, πόρνος δε χρηματίζων, οΰ λογισθήσεται έν
κυρίφ θεώ παντοκράτορι πεφωτισμένος τη τοΰ άγίου πνεύματος (βαπτίσματος C) δωρεά, έάν
μή δι'έξομολογήσεως καί δακρύων άποσμήξη τάς κηλίδας τών άμαρτημάτων αύτοΰ' σοφός
έκεΐνος ό ένάρετος ό της κακουργίας τών δαιμόνων κατασοφιζόμενος· πόρνους δε καί
μοιχούς κρίνει ό θεός (Heb. 13:4) ζ II τί: μή γ II 2782 add. num. 49 C 30 D num. carent
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gluttony, laugh, sing, play the guitar and satisfy the desires of the flesh
carelessly, without giving a thought either to God or to the Judgment or the
retribution or the kingdom of heaven. These always comply with the
wishes of the devil, and when he notices this he gives them futile joy in this
world for being his friends and servants, but woe to them for the suffering
that awaits them! Therefore, my son, the acts of coercion that you mention
will become sweet to us if we endure them, and as much as you resist the
evil and bear it bravely when you are beset by the excitement and fire of the
flesh,9 so many crowns will be plaited for you and so much your reward
will grow. Do not let this discourage you, my son, but bear it patiently in
order that you may be rewarded and become an heir of the kingdom of
heaven. For today or tomorrow this world will fade like the dream of one

awakening,10 it will disappear like smoke and everything will pass away,
while we are going astray, showing no endurance whatsoever in the hour of
trial. Have you not heard that 'many are the afflictions of the righteous, but
out of them all the Lord will deliver them'?11 Have you not heard that 'af¬
flictions and distresses found me, thy commandments are my medi¬
tation'?12 Do you not know that God has turned our days into days of
wrestling,13 that we may wrestle with the demons, that we may watch night
and day, praying, struggling to execute God's commands?14 Why do you
blush, my son, at the fact that the devil is tempting you? Rejoice instead
and be glad, knowing that unless we are baked through the temptations we
cannot become unto God a most pleasant piece of bread, for we need en¬
durance." After the holy man had said this Epiphanios thanked the Lord
and the holy man and went home.

The adulterous Deacon Raphael

When he had come home, behold, a young man came to him, saying, "My
lord Epiphanios, your dear friend Raphael has fallen ill and asks you to
visit him. But be quick, for you will not see him again, I am afraid." This
message at once made him all tearful, and he went away, following the

rell. II add. tit. περί 'Ραφαήλ τοϋ διακόνου Κ περί τοΰ νεανίσκου 'Ραφαήλ D περί τοΰ
διακόνου 'Ραφαήλ τοΰ προσφιλή (sic) Έπιφανίου Ε tit. carent rell. II αύτοϋ: τοΰ οίκου
αύτοΰ ζ II νεανίσκος: τις v. CKD ν. τις EV
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έγένετο, και τω δηλάτορι έπακολουθήσας συν αύτω έπορεύθη. Και
είσελθών πλησίον του νοσούντος έκαθέσθη, και έγνω αυτού πλησιάζειν το

τέλος, καΐ τω δέει βληθείς της άγάττης, ην προς αύτόν έκέκτητο, έπί
πολλήν ώραν έθρήνει αυτόν, έπειδή πάνυ έφίλει αυτόν. Ώς δε μικρόν

2790 άνέθη του όδυρμού, ήρξατο έκεΐνος κείμενος δεινώς άγωνιάν και

όλοφύρεσθαι, ώστε φοβηθήναι ού μόνον τον Έπιφάνιον αλλά και τους έν
τη oiicigc αύτοΰ διάγοντας. Έπηρώτα δε αύτόν ό Έπιφάνιος, τί παθών c
ούτω διεταράχθη. Μικρόν δε τι έν έαυτώ γενόμενος και θεασάμενος τον
Έπιφάνιον έφη· "Οϊμοι, γλυκύτατε μου αδελφέ, ότι πάντα τά πνευματικά

2795 έργα καθήρπαξαν οί δαίμονες· καθώς γαρ καταχθονίζομαι τω πυρετώ
βαλλόμενος, έθεασάμην τους άγγέλους τού θεού και τους πονηρούς
δαίμονας, ότι έζυγοστάτησαν τά έμοί πεπραγμένα και ύπερηκόντισαν τών
άγαθών τά φαύλα, και πέπεισμαι ότι ού μη κατασκηνώσω εις τάς
μακαρίους τών δικαίων σκηνάς άλλα άπελεύσομαι εις τό πύρ τό

28οο έξώτερον είδον γαρ ότι λυίτηθέντες οί άγιοι άγγελοι άπ' έμοΰ
άνεχώρησαν. Έν δε τω αύτούς έξέρχεσθαι εις έξ αύτών εϊρηκέ μου 'Ούαί
σοι, ταπεινέ, ότι κακώς έχρήσω τω βίω σου.'" Ώς δε ταύτα εϊρηκε ό
ψυχορραγών κείμενος, έμμανής γενόμενος κατ' αύτοΰ ό διάβολος d

έποίησεν έν τοις έγκάτοις αύτού θόρυβον πολύν και τάραχον, και ήν
2805 κείμενος σοβών και σπαραττόμενος και άπρεπη τινα φθεγγόμενος.

Ό δε Έπιφάνιος, συμπαθήσας άγαν τη ψυχή αύτού, καθεζόμενος
εύχήν έν τω κρύπτω μετά δακρύων ταμιείω ύπέρ αύτού τω κυρίω ΐ9ΐ\

προσέφερεν, όπως καν τού παραδειγματισθήναι αύτόν μη γένηται έφοδος.
Ό δε σατανάς μετά τών δαιμόνων αύτοΰ έκεΐσε έφεδρεύων ώς συνήκε τον

28ΐο Έπιφάνιον προσευχόμενον, θράσος φοβερόν ό κακομήχανος κεκτημένος
δια τό ήδη τον άσθενούντα ύπαίτιον αύτω πεφηνέναι, έβουλεύσατο
κατακρημνίσαι τον Έπιφάνιον έν ω έκαθέζετο τόπω έν τω έγγύς όντι
καταρράκτη τού οικήματος. Γνούς δε τω πνεύματι ταχέως άναστάς
άπρακτον την βουλήν αύτοΰ έποίησεν. 'Αποτυχών δε ό παμμίαρος τού

28ΐ5 σκοπού αύτού ήρξατο πάλιν τού παραδειγματίζειν τον έλεεινόν έκεΐνον,
και εύθέως κείμενος ήρξατο τίλλειν τον έαυτού πώγωνα και μετέπειτα
ώσπερ αίγα φωνάζειν, και πάλιν την γλώσσαν έξω έκβάλλων έσιέλιζεν β

άσέμνως, και πάλιν ώσπερ κύων ποιμνίου βαρέως βαβύζων εις τους
παρεστώτας, ώστε φοβηθήναι φόβον μέγαν πάντας τους ορώντας τον έν

2820 αύτω βαβύζοντα δαίμονα. Οί δε έκεΐσε εύρεθέντες ήρώτων τον
Έπιφάνιον, τό πόθεν εις αύτόν τοιαύτην έξουσίαν έλαβεν ό διάβολος, ίνα

2787 τού νοσοΰντος: αύτοΰ γ II 2788 τώ ... έκέκτητο om. Κ II της ... έκέκτητο om. ζ II
ήν: ης D II 2789 αύτόν2 KD: om. β al. ζΈ II 2792 διάγοντας: διαφέροντας Ce om. V
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messenger. He entered the house of the sick man and sat down at his side.
Realizing that his end was near he was seized with fear because of his love
for him and wailed over him for a long while, for he loved him dearly. As
his lamentation abated for a moment, Raphael started to suffer terrible ago¬
nies and moan in his bed, so that not only Epiphanios but also those who
lived in his house were filled with awe. Epiphanios asked him what made
him so troubled. Coming to himself for a short while he caught sight of
Epiphanios and said, "Woe is me, my dearest brother, for the demons have
robbed me of all my spiritual works! As I was laid low by the fever I saw
the angels of God and the evil demons weighing my deeds, and the bad out¬
weighed the good so that I am convinced I shall not dwell in the blessed
tents of the righteous but will go away to the outer fire.1 For I saw that the
holy angels became distressed and drew back from me, and as they were

leaving one of them said, kWoe to you, poor man, for you have made bad
use of your life.'" As he said this, lying at his last gasp, the devil flew into
a rage with him, making much noise and turmoil in his bowels, so that he
lay in a state of agitation and convulsion, crying out unseemly words.

Epiphanios, however, felt great sympathy for his soul. Sitting there he
offered up a prayer to the Lord for him in the secret room of his heart with
tears that at least there would be no way (for the devil) to hold him up to
ridicule. But the mischief-plotting Satan, who kept watch there with his de¬
mons, had acquired a terrible audacity, because the sick man had already
appeared to be consigned to him, and when he understood that Epiphanios
was praying, he resolved to throw him headlong down the trapdoor of the
chamber, near which he was sitting. But Epiphanios, who knew this in his
spirit, rose quickly, thwarting his plan. When the Wholly Abominable One
failed to achieve his aim he again began to put the poor sick man to ridicule
in his bed so that at once he started to pull his beard, and then to bleat like a

goat; and sometimes he stuck out his tongue, slavering indecently, some¬
times he barked violently like a shepherd's dog at those who were standing
around, so that all who saw the demon barking in him were filled with great
fear. Those present asked Epiphanios how the devil had gained power over

al. Κ II 2794 πάντα: add. μου ζ II 2795 καθήρπαξαν Ε: κατ- βζΚϋ II 2797 ότι: καθότι δ
al. ζ II 2799 μακαρίους: -ας ζε II 2802-3 ό ... κείμενος om. γ II 2805 φθεγγόμενος:
έπιφθεγγόμενος ζ ληρωδούμενος KD λοιδορούμενος Ε II 2807 έν ... ταμιείω: μετά
δακρύων έν τω κρύπτω ταμιείω (ταμείω KCD) γ, post quod add. της καρδίας αϋτοΰ V της
ψυχής αύτοΰ C II 2812 τόπω: θρόνω ε μετά τοΰ θρόνου ante έν C loc. om. V II 2813
πνεύματι: add. ό παις ε add. ό Έπιφάνιος ζ II 2814 άπρακτον ζΕ\ άπρονόητον βΚΌ II
2817 αίγα: αίγίδιον δ αϊγξ (sic) V, qui loc. al. constr. loc. om. C II φωνάζειν:
στριγγίζειν Ε II γλώσσαν: -ττ- ΚΕ II έσιέλιζεν ΒΜ: σιέλιζεν L έσιάλιζεν Κ έσάλιζε Ε
έσεληνίαζεν D al. ζ II 2818 βαβύζων:-ειν Ε malim έβάβυζεν II 2821 τό πόθεν: πόθεν
δ ποίω τρόποι ζ
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τοιαύτα πράττη. Ό δέ είπε προς αυτούς· "'Αδελφοί, έγώ εις τούτο ούδέν
έπίσταμαι φθέγξασθαι, πλην στοχάζομαι ότι μεγάλω παραπτώματι ήν
συμπεποδισμένος και ούδ' όλως άπέστη έξ αύτοΰ μέχρι της δεΰρο ή

2825 έξήγγειλεν ή μετενόησεν, δια τούτο τους αμετανόητους κληρονομεί ό
διάβολος." Έν τη τοιαύτη ούν έξετάσει έκεΐνος τον βίον κατέλυσεν.

Έν μις* ούν ήμεροι εύρηκώς ό Έπιφάνιος τον μακάριον Άνδρέαν c

διηγήσατο αύτώ άπαντα τα κατ' εκείνον συμβάντα και παρεκάλει μαθεΐν,
δι' ή ν αίτίαν ούτω ό ταπεινός καθάπερ κύων ύλακτών τετελεύτηκεν.

2830 Άπεκρίθη ό όσιος- "'Εκείνος ό φίλος σου μοιχός ήν και μνησίκακος
άνθρωπος. Έών γαρ τήν εαυτού σύμβιον τη θεραπαινίδι αύτού άδεώς
συνεμίγνυτο, διάκονος τε χρηματίζων ούκ έφριττε τήν φοβεράν δύναμιν
της άπροσίτου θεότητος ό ταλαίπωρος, και είδώς εαυτόν άμαρτωλόν ούχ
ήσύχαζεν άλλα μοιχεύων φορών τό φελώνιον αύτού ίεράτευε, κατα-

2835 φρονών τών ζωοποιών εκείνων και φρικτών μυστηρίων, και ένόμιζεν ότι
λαθεΐν έχει κυρίφ τω θεώ ήμών. 'Ιερεύς γαρ πόρνος και διάκονος μοιχός
τε και πόρνος έπικατάρατοι έσονται κυρίω τω θεώ, πολύ γάρ οφείλει d

καθαρός είναι ό τω άγίω θυσιαστηρίω παριστάμενος. Σύ γάρ οίδας,
δέσποτα Έπιφάνιε, ότι ό θεός ρυπαρούς ύπηρέτας ού χρήζει, μισεί γάρ

2840 γενεάν μοιχαλίδα και άμαρτωλόν. Τινές δέ νομίζουσι τών άνθρώπων ότι
μύθός έστι τα τών χριστιανών διαγγέλματα- όθεν τινές και άθείαν
φαντάζονται, λήθης βυθοΐς άμαυρούμενοι, και έντεύθεν άδεώς ποιούσι τά
καταθύμια- και ούκ οϊδασι, ποϊός έστιν ό δράκων ό άγριος και πικρός, ό
τού κόσμου άρχων φημί, ό αποστελλόμενος εις ένός έκάστου θάνατον τού

2845 έρευνάν τά πονηρά έργα και δίκην λαμβάνειν μετά τών άγγέλων τού θεού
περί τών άμαρτησάντων ψυχών, πού ή πώς εύρη τήν ψυχήν τήν τό σκότος
άγαπήσασαν, όπως κληρονομήση αύτήν. Πολλοί ούν μετά χαράς sooa

πορνεύουσι και μετά δώρων και ξενίων μοιχεύουσι και κατασήπουσι τήν
έλεεινήν ούσίαν της ψυχής, και ούκ οϊδασι ποίος πρισμός τού θανάτου

2850 και θλΐψις και οδύνη αύτούς περιμένει και πικρία και φρίκη και συντριβή.
Τά δέ μετά ταύτα, κύριε, φεΐσαι- τίς γάρ εκείνα δύναται διηγήσασθαι,
άπερ και οί άγγελοι έννοούντες φρίττουσι και τρέμουσι; Τοιούτον γάρ
έστι τό πύρ έκεΐνο, καθότι και αύτής τής άσωμάτου φύσεως άπτεται
φοβερώς και άποτόμως, τής άγγελικής λέγω, εί παραπέση, έξ ης και οί

2855 δαίμονες. 'Οράς γάρ και εις αύτόν τον φίλον σου τον άπωλεσμένον ούτω
διαπραχθέντα- ού γάρ ήρκεΐτο ήν είχε γυναίκα ό πανάθλιος, άλλα και τής

2824 συμπεποδισμένος δ: συμποδισμένος BL συμποδιζόμενος Μ al. ζ II 2825 δνά τούτο:
malim διότι II 2826 κατέλυσεν: add. ό ταλαίπωρος β II 2829 ούτω: ούτως Ε ούτος KD
al. ζ II 2833 ούχ Ε: ούκ /3VKD al. C II 2834 ήσύχαζεν: add. άπό της λειτουργίας ζ II
2835 ένόμιζεν: εϊκαζεν γ II 2836 ήμών: add. ώς προς τον Φήστον ό άπόστολος Παύλος
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him so that he could do such things. He answered them, "Brethren, I do not
know what to say in answer to this, although I assume that he was fettered
by a great sin with which he failed to part until this day and which he nei¬
ther confessed nor repented, for the devil inherits the impenitent." Thus he
ended his life in such agony.2

One day when Epiphanios encountered blessed Andrew he told him
everything that had happened to the poor man, wanting to learn from him
why he had died thus like a barking dog. The holy man answered, "That
friend of yours was an adulterous and rancorous man. Ignoring his wife he
went to bed with his maidservant without scruple, and although he was a
deacon, wretched that he was he did not tremble at the terrible power of the
unapproachable Godhead, and although he knew that he sinned he did not
cease but continued to commit adultery and to officiate in his chasuble, de¬
spising those life-bringing and awe-inspiring mysteries, thinking that he
could escape our Lord God's notice. A fornicating priest and an adulterous
and fornicating deacon will be cursed before the Lord God, for he who
stands before the holy altar must be extremely pure. You know, lord Epi¬
phanios, that God does not need filthy servants, for he hates an adulterous
and sinful generation.3 Some people think that the Christian message is a

myth.4 Therefore some even fancy that there is no God, their minds dark¬
ened by the depths of forgetfulness, and so satisfy their desires without
scruple. And they do not know how fierce and cruel the dragon is, I mean
the ruler of the world, who is sent out5 at each one's death to inquire into
his bad works and argue with the angels of God about the souls of the sin¬
ners, trying to discover where or how he shall find the soul which loved the
darkness so that he can inherit it. Many fornicate gladly, preparing for adul¬
tery with presents and gifts, and thus make the piteous essence of their soul
rot,6 not knowing what agonizing death and distress and pain and bitterness
and shuddering and affliction await them. As to what comes next, have
mercy, Ο Lord! For who can tell those things which make even the angels
quake and tremble, when they think of them? For so strong is that fire that
it even seizes the bodiless nature itself, terribly and fiercely, if it falls into
sin, I mean the angelic nature, from which also the demons derive. As you
see, this is exactly what befell your corrupt friend. Entirely wretched as he
was he was not content with the wife he already had but also desired his

έγραψεν ζ, cf. Act. 26:26 II 2839 δέσποτα Έπιφάνιε: κύριε μου Ε τέκνον CD ω τέκνον
V om. Κ II 2840 νομίζουσι: εΐκάζουσι Κ εικάζουν ε al. ζ II 2843 δράκων δ: δράκος
β al. ζ II 2848 κατασήπουσι δ: κατασήπτουσι β om. ζ II 2849 πρισμός: εμπρησμός KD
al. ζ II 2850 συντριβή: συντριμμός δ al. ζ II 2855 άπωλεσμένον scripsi: άπο- ΒΜ
άπωλεσμόν L om. rell. (forma dubia)
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δούλης έγλίχετο- την αίσχύνην έργαζόμενος μετ' αύτής άπεστοίβασε τά
χρέη της ψυχής αΰτοΰ μέχρι τέλους. 'Ηλθε τό τέλος, ήλθεν ό δράκων,
ήλθον και οί άγιοι άγγελοι· έψηλάφησαν τά κατ' αυτόν καί εύρον την β

2860 έλεεινήν αυτού ψυχήν μεμιαμμένην και σεσηπώσαν καί άπόζουσαν καί
άλειμμένην κόπρον και τέαφον, καί άπεστράφησαν, καί έπεσπάσατο
αύτόν ό διάβολος καί ώς ήγάπησε παρεδειγμάτισεν αυτόν. Ό ιερεύς γαρ
πολλήν οφείλει έχειν άκρίβειαν, όπως μη έφάμαρτος εισέρχεται εις τό
άγιον θυσιαστήριον. Έάν γαρ μεμιαμμένος εισέρχεται, οΰ μόνον ουδέν

2865 ωφελεί, άλλα τουναντίον καί πολλήν κατάκρισιν καί άμαρτίας
προσθήκην έκεΐ ένδέχεται. Δι' αύτον γάρ έκεΐ το πνεύμα τό άγιον ού
κατέρχεται καί στερούνται οί έκεΐσε συνηγμένοι τής χάριτος τοΰ άγίου
πνεύματος."

Ταύτα τοΰ δικαίου λέγοντος μετά Έπιφανίου κυριακή ήν πρωί, καί τις c
2870 άρχων διέβαινε προς τό παλάτιον ούτος παρενοχληθείς εις την τής

σαρκός πύρωσιν εις έπιθυμίαν τής γυναικός αύτού μετ' αύτής συνεγένετο.
Ώς δε προήρχετο είς τό παλάτιον καί πλησίον τού δικαίου έγένετο,
βλέψας είς αύτον ό μακάριος 'Ανδρέας έγνω τά κατ' αύτόν, ά τή άγίψ
κυριακή διεπράξατο, καί φησι προς αύτόν "'Ίδε ό έξηχος, ός έμίανε τήν

2875 άγίαν κυριακήν καί απέρχεται μιάναι καί τό παλάτιον!" 'Εκείνος δε ώς
ήκουσε κατεπλάγη μεγάλως καί ύπομειδιάσας παρήλθε. Διηγήσατο δε
τούτο τοις φίλοις αύτού έν τή όδώ πορευόμενος, τό πώς είπεν ό δίκαιος τό
πρακτέον αύτώ, καί οί μεν έθαύμαζον, οί δε ήπίστουν, οί δε άπό δαιμόνων
λέγειν αύτόν ταύτα ένόμιζον. Ό δε Έπιφάνιος έθαύμαζεν έπί τή

2880 προγνώσει τοΰ άνδρός. Καί ό μακάριος 'Ανδρέας λέγει προς αύτόν d

"Ταύτη τή νυκτί είδον γυναίκα βασίλισσαν φορούσαν στέμμα βασιλικόν
καί μαργαρώδες έκ λίθων καί δικαζομένην τω παρελθόντι άρχονττ 'Πώς,'
φησι, 'μιάναι έτόλμησας τό παλάτιον μου, άθλιε; Ού κορέννη δι' όλης τής
έβδομάδος, ακόρεστε, ύλακτεΐν είς τήν έπιθυμίαν σου, άλλά καί τήν

2885 ήμέραν τήν άγίαν άπερισκέπτως εισπράττεις; Μά τον νυμφίον μου

Χριστόν, εί δευτερώσεις, ού τριτώσεις.' Καί τούτο ειπούσα άπέστη άπ'
αύτού. 'Εγώ δε τούτο θεασάμενος, τέκνον μου, έπόνεσα τήν καρδίαν μου 80ιΑ

2861 τέαφον: τεάφην Μ τέαφιν Ε II 2863 όπως ... εισέρχεται ε: τοΰ ... είσέρχεσθαι Κ
όπως μή έφάμαρτος (sic) β al. ζ II έφάμαρτος: -ον D έφαμάρτως ΚΕ al. ζ II 2866
έκεΐ ένδέχεται: έκεΐθεν (om. D) δέχεται δ al. ζ II 2867 στερούνται: ύστερούνται δ al. ζ
II 2869 add. num. 50 C 31 D 44 Ε num. carent rell. II add. tit. περί τοΰ πλουσίου C
π. τ. συμμιγέντος τή ίδιοι γυναικΐ τή κυριακή in marg. V π. τ. άμαρτήσαντος τήν άγίαν
κυριακήν in marg. D π. τ. μεγιστάνου άρχοντος Ε tit. carent βΚ II 2872 δε δ: om. β al.
ζ II προήρχετο δ: προσ- β al. ζ II 2877 έν ... πορευόμενος om. γ II 2878 αύτώ ΒΜΕ:
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maidservant, and committing the shameful act with her he heaped the debts
of his soul until the end. The end came, the dragon came, the holy angels
also came. They examined his case and when they found his piteous soul
defiled and rotten and stinking and smeared with dung and brimstone they
turned away, and the devil laid hold of him, exposing him to ridicule as he
liked. The priest must take great care lest he enter the holy sanctuary
stained with sin. If he is defiled when he enters, he not only is of no use but
on the contrary even incurs much condemnation, adding there further to his
sin. For because of him the Holy Spirit fails to descend, so that those who
have gathered there are deprived of its grace.

The courtier

This conversation between the righteous man and Epiphanios took place on
a Sunday morning. A courtier passed by on his way to the palace. Molested
by the fire of his flesh he had desired his wife and made love to her. As he
went to the palace he came near the righteous man. Blessed Andrew looked
at him and saw the act that he had performed on the holy Sunday. He said
to him, "Look at the fool who defiled the holy Sunday and is going to defile
the palace as well!"1 As the man heard this he was greatly amazed and
passed by with a smile. As he continued on his way he told his friends how
the righteous man had revealed what he had done, and some of them mar¬
velled while others refused to believe it and still others were of the opinion
that he was the mouthpiece of demons. But Epiphanios wondered at the
foreknowledge of the man. Blessed Andrew said to him, "This night I saw
a queen wearing an imperial crown set with pearls and jewels rebuke the
courtier who passed by. 'How,' she said, 'how did you dare to defile my
palace, you wretch? Is it not enough for you, insatiable man, to bark for lust
during the whole week? Do you also have to act recklessly on the holy day?
By Christ my bridegroom,2 if you do it a second time you will not do it a
third!' And with these words she departed from him. When I saw this, my
son, I was grieved in my heart and reviled him, and perhaps he will be re-

αύτοΰ LK loc. om. D al. ζ II 2880 ante άνδρός add. δικαίου δ II 2881 εΐδον ...

βασίλισσαν: τεθέαμαι, τέκνον μου, προ της νενομισμένης ώρας βασίλισσάν τινα κόρην
καλήν τω εϊδει σφόδρα ζ II γυναίκα L<5: -αν ΒΜ II φορούσαν BVE: -ούσα MLKD om.
C II 2882 και1 om. ε II έκ λίθων: και δια λίθων KD και διάλιθον Ε om. C II 2883 ού
κορέννη (-ένη codd.): οΰκ άρκεΐ σοι ζ
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κα! ώνείδισα αύτόν, και ϊσως σωφρονισθή. Ει δέ δευτερώσει, ού μή
τριτώσει, τοΰτ' έστιν έξαιτήσομαι δρέπανον κατ' αυτού και θερίσω αύτόν.

2890 Άφ' ού γαρ άποθάνη ό άνθρωπος, ούκέτι λοιπόν άμαρτάνει, ούτε δικαίως
εισπράττει, λυθείσης γαρ της ψυχής αύτοΰ εκ του σώματος κατάπαυσιν
κέκτηται."

"Εφη προς αύτόν ό Έπκράνιος- "Δέομαι σου, εΐ εύρον χάριν έναντίον σου,

άνάγγειλόν μοι ποταπή έστιν ή ψυχή τοΰ άνθρώπου· έπίσταμαι γαρ και β
2895 αύτός τά περί αύτής, άλλ'ού πληροφορούμαι έπί τοις έμοΐς στοχασμοΐς

όσον έχω πληροφορηθήναι έπί τοις παρά σοΰ μοι λεγομένοις θείοις
ρήμασι." Λέγει προς αύτόν ό μακάριος- "Τέκνον, ή ψυχή τοΰ άνθρώπου, τό
πάν έκείνη περίεστι. Τής γάρ σαρκός ταύτης τοΰ σώματος ήμών τού
πηλίνου αύτη έστιν είτε ζωή είτε και θεός, ϊν'ούτως εϊπω, και ούκ άλλο τι-

29οο ταύτη γάρ δέδωκεν ό θεός την δύναμιν ζωοποιεΐν και κυβερνάν και
θάλπειν και άναψύχειν αύτό διά τής θέρμης. "Ανευ γάρ ταύτης τά σώματα
ήμών πηλός και κόνις και τέφρα καθέστηκεν." "Εφη ό Έπκράνιος-
"Έπίσταμαι τά τοιαύτα και αύτός, άλλ' έρωτώ τίς ή τής ψυχής ούσία, c

ποταπή δέ ή ταύτης θεωρία μετά τό έξελθεΐν αύτήν έκ τού σώματος
2905 ποταπή τε ή άμαρτωλός και οΐόν έστι τής δικαίας ψυχής τό ένθεον

γνώρισμα." "Εφη προς αύτόν ό μακάριος- "Ή ούσία τής ψυχής νοερόν
έστι πνεύμα, έλαφρόν τε και σοφώτατον, πάνυ φρόνιμον πνεύμα και
λεπτότατον σφόδρα, γαληνόν τε και ήδύ και ήσυχον και πραότατον,
τετορνευμένον εις άόρατά τινα μέλη, ύπέρ διήγησιν ώραΐον και ήδιστον,

29ΐο πανευπρεπές και καταθύμιον λίαν τω θεώ και ταΐς χορείαις των άγίων
άγγέλων χρηματίζον. Κατ' άρχάς δέ πάντες οί άνθρωποι ύπέρ τον ήλιον
τρανότερον άπαστράπτουσιν, αύξανόμενοι δέ και τή ήλικίψ προβαί¬
νοντες, οίους αύτούς χρησόμεθα. Ούκ είσί δέ πάντων τών έν άρετή
βιούντων αί ψυχαί ϊσαι τή λαμπρότητι, άλλα καθώς έκαστος έσπούδασε

29ΐ5 λαμπρύνεται την έαυτοΰ ψυχήν δι' άγώνων θείων και έναρέτων. Τέως δέ, D

καθώς εϊρηκα, προς ό τις άγωνίζεται φαιδρύνεται, όσον έγγίζει θεώ

2888 καΐ2 om. δ al. ζ II 2890-1 δικαίως εισπράττει scripsi: δίκας εισπράττει β δικαίως
πράττει KD δικαιοπραγεϊ Ε δύναται καλόν ποιήσαι V om. C II 2891-2 κατάπαυσιν
κέκτηται scripsi: κατάπτωσιν κ. β κατάπαυσις γίνεται V (add. και D) κατάπαυσιν
δεξάμενος ε καταπαύσει άμφοτέρων Κ al. C II 2893 add. num. 51 C num. carent rell.
II add. tit. περί τής διαφοράς τής ψυχής V διδασκαλία τοΰ άγίου περί ψυχών Ε tit. carent
rell. II inc. R

7= £<5R (ζ = VC <5= Κε ε= DE)

2894 άνάγγειλόν: άπ- <5R διήγησαί ζ II 2900 ταύτη DR: -ην βΥΕ loc. om. CK II 2903 ή
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called to his senses. But if he does it a second time, he will not do it a third,
that is, Ί shall demand a sickle to use against him and reap him.'3 For from
the moment man is dead he will sin no more, nor do just works, for his soul
has been released from his body and come to rest."4

Questions and answers1

Epiphanios said to him, "I beg you, if I have found favour with you, tell me
what the soul of man is like, for although I too know her nature, I do not
trust my own assumptions as I will trust the divine words you speak to me."
The blessed man answered, "My son, the soul of man, she is everything.
She is the life or even, if I may say so, the god of this flesh of our earthly
body, and nothing else. For God gave to her the power of giving it life and
guiding it and quickening and refreshing it with her warmth. Without her
our bodies are mud and dust and ashes." Epiphanios said, "I know this too,
but I am asking what the essence of the soul is, what her appearance is after
she has left the body and what the sinful soul is like and what the divine to¬
ken is of the just soul." The blessed man answered, "The essence of the
soul is an intellectual spirit, light and most wise, an altogether intelligent
and very fine spirit, calm, pleasant, quiet, very gentle, worked as if with a
lathe into a kind of invisible limbs, beautiful and pleasant beyond descrip¬
tion, entirely comely and highly agreeable to God and the choirs of the holy
angels.2 At the beginning all men are shining clearer than the sun, but as we

grow up and advance in age, our persons change according to how we treat
them. The souls of those who live in virtue are not all equal in brilliance,
but each one becomes brilliant in his soul through divine and virtuous
struggles according to his endeavour. During this time, as I said, one be¬
comes shining according to one's struggles, and the closer one gets to God,

... ουσία CfR: ήν της ψυχής ή ούσία /3V loc. om. Κ II 2907-8 φρόνιμον ... λεπτότατον:
φρ. καν λ. Κ λεπτότατον τε και φρ. ζ om. D II 2909-10 ώραΐον ... καταθύμιον: ώραΐα
και ήδιστα, πανευπρεπη και καταθύμια <5R II 2911 χρηματίζον: -οντα <5R II 2912
άπαστράπτουσιν: -ουσαν εύθέτως την ψυχήν έκαστος κομιζώμεθα Ε II 2913 οϊους αυτούς:
οϊοις αυτήν (i.e. την ψυχήν) C οϊαις αύτάς Κ οϊαις αύταΐς DR ω οίος αύταΐς Ε
intellege: τοιούτοι γίνονται οϊους αυτούς II χρησόμεθα (-ώμεθα Β): add. πράξεσι, τοιαύτη
και φαίνεται- έάν μεν δι'άγώνων θείων και πόνων έσται καθαρά, εϊ δε δι'άμαρτιών, ζοφώδη
αυτήν άπεργαζόμεθα V, sim. C II 2915 λαμπρύνεται: λαμπρύνει R λαμπρΰναι νε
λαμπρύνειν Κ al. C II 2916 άγωνίζεται γ: -ίσηται β
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απαστράπτεται, όσον τις υπομένει θλίψεις και πόνους δια κύριον
άνάγεται, πλησιάζει θεώ, φωτίζεται, λαμπρύνεται, γίνεται τη μεθέξει θεός
κατά χάριν του αγίου πνεύματος. "Ωσπερ δε έστιν ό σίδηρος μέλας και

2920 ψυχρός, κείμενος δε ένδον του πυρός και χρονίζων λαμπρύνεται πλέον,
ούτως και οί άνθρωποι- πύρ έστι τό πνεύμα το άγιον, μέλας σίδηρος ημείς 804α

χρηματίζομεν, όσον δε έπιμένομεν τη νηστείψ, τή παννύχω στάσει, τη

προσευχή, τη δεήσει, τή έγκρατείψ, τοις νενομοθετημένοις ήμΐν ύπό τού
αγίου πνεύματος, τοσούτον φαιδρυνόμεθα, φωτιζόμεθα, λαμπρυνόμεθα.

2925 Τό αύτό δέ μοι νόει και έπι των έν άμαρτίαις ψυχών- τό κατ' αρχάς, οϊαν
ώραν δοθώσιν έν τοις σκηνώμασι τών βασταζομένων βρεφών έν τη γαστρί
τών ιδίων μητέρων, άσπιλοι χρηματίζουσιν, όταν δέ εις τον βίον
άπολυθώσι και άρξωνται άμαρτάνειν, σκοτίζονται, και όσον εις τό βάθος
εισέρχονται, έν τω βορβόρω της άμαρτίας κυλινδούμενοι, τοσούτον ώς οί

2930 μέλανες και ώς ή άσβόλη γίνονται. Νοητώς ταύτα ύπολάμβανε, ώ τέκνον,
είς νουθεσίαν της ψυχής σου, άνθ'ών εϊ φίλτατόν μου στρουθίον."

Ό δέ Έπκράνιος παραλαβών τον μακάριον Άνδρέαν έρχεται είς τον β

άγιον Άγαθόνικον, και πλησίον της αυτού φιάλεως καθεσθέντες δια τό
ήσυχον τού τόπου λέγει προς αυτόν ό Έπιφάνιος- "Είπέ μοι, ποίον

2935 δημιούργημα προ τών άλλων ό θεός έποίησεν- έπιποθώ γαρ άκούειν άπό
σοΰ ώς άπό πηγής τής βρυούσης γάλα και μέλι." "Εφη ό όσιος- "Ό μέν
θεός άεί έχρημάτιζε συν τω λόγω αύτοΰ και τω πνεύματι, και τό οίονοΰν
ποτε ουκ έχρημάτιζε τών άρτίως χρηματιζόντων, ήν τε έν σιγή και γαλήνη
έπι τό αύτό ό ύψιστος, ού γάρ ήν έτερος τις προσομιλήσαι, έξαγαγών τον

2940 λόγον και θεόν άπό τού νοερού αύτοΰ και πυρφόρου στόματος. Συνετώς,
τέκνον, άκουσον ίνα και τούς έτέρους ώφελήσαι δυνηθήση. Είτα
ένενόησεν ό ύψιστος τού συστήσασθαι τον κόσμον και έλάλησε- c

'Γενηθήτωσαν αιώνες,' και παραχρήμα παρέστησαν. Πρώτον είπε τον

λόγον, και ό γεννηθείς τό έργον έτελείωσεν. Ούτος δέ έστιν ό λόγος ό προ
2945 αιώνων έκ πατρός γεννηθείς υιός άρρεύστως. Τούτο γάρ λέγεται γέννησις

τού θεού λόγου, όταν γεννηθείς έκ πατρός πρώτος έτέθη θεμέλιος, και τό
τηνικαύτα έφ' έαυτώ τούς άπεράντους αιώνας έδράσας έτελειούρ-

2922 έπιμένομεν: έπιμείνωμεν γ II 2927 άσπιλοι: -αι CKE II 2928 βάθος: κακών add.
Janning (malim τών κακών) II 2929 τοσούτον om. γ II ώςοίΒ:ώσειΜΕ ώς ζ ώςυϊες
(ύες Ε) δ ώς σΰες R II 2930 μέλανες: μέλαιναι Ε αΐθίοπες μεμελανωμέναι
(μελανόμεναι V) ζ, in quo ψυχαί subiectum est II και om. ε II ώς ή: ώσει eR ώσπερ ζ
II άσβόλη: ζόφος κεκαυτηριασμέναι (-καυστ- C) ζ II 2932 Κ versioni ζ iungitur
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the more one flashes forth, and the more one suffers oppressions and hard¬
ships for the Lord's sake, the more one is lifted up, approaches God, turns
bright and brilliant, and becomes God through participation as a grace of
the Holy Spirit.3 In the same way as iron is black and cold but becomes
brighter the longer it stays in the fire, so it is with men: the Holy Spirit is
fire, we are the black iron, and as much as we persist in our fasting, our

standing in all-night prayer, our supplication and abstinence, which have
been imposed upon us by the Holy Spirit, so much we become illuminated,
beaming, radiant. Consider that the same applies to the souls living in sin:
at the beginning, at the moment they are laid down in the bodies of the em¬
bryos carried in the womb of their mothers they are stainless,4 but when
they are released into life and start to sin they grow dark, and the deeper
they sink, wallowing in the mire of sin, the more they become like the
black ones and like ashes.5 Take this in spiritual sense, my son, for the in¬
struction of your soul, because you are my very dear sparrow."

Epiphanios took the blessed Andrew and went to the church of St Aga-
thonikos.6 Since the place was peaceful, they sat down at the fountain. Epi¬
phanios said, "Tell me, what did God create before all other things? I long
to hear the answer from you as from a source flowing with milk and
honey."7 The holy man answered, "God always existed with his Word and
Spirit, although there was a time when nothing whatever existed of what
now exists, and the Most High, having brought forth the Divine Word from
his spiritual and fiery mouth, was silent and calm,8 for there was nobody
else with whom to converse. Listen carefully, my son, so that you can edify
others as well! Then the Most High thought of creating the world and said,
'Let there be aeons!' And they were there at once. First he uttered the
Word, and the Begotten accomplished the work.9 This is the Word, the Son
who was begotten by the Father without change before the ages.10 This is
what is called the generation of the Word of God, when the Word was be¬
gotten by the Father and laid as a first foundation11 and then accomplished

y=£eR(£=VCK e=DE)
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της συντέλειας του αιώνος V de Ε vide infra tit. carent /JDR II 2934 τόπου: add. num. 46
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γησε. Κείται ούν και θεμέλιος καΐ ένι προς τον πατέρα ό λόγος ούτος,
ό έπ' έσχατων δι' ημάς έκ της ύπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας γενόμενος

2950 άνθρωπος."
Έπιφάνιος είπε- "Παχύτερόν μοι λέξον τίς ή των αιώνων ύπόστασις" d

Και ό δίκαιος είπε- "Το μη έκλείπειν του είναι αυτών την παρέκτασιν, οίον
το διηνεκές των καιρών και των χρόνων τό άπειρον, ή δε ουσία αυτών
πνεύμα ένι πολύμορφον και θαυμαστότατον, έπτά σημείοις σταδιο-

2955 δρομούμενον. Έπί τούτοις έλαβον t νοί οϊ τε άγγελοι και οί άνθρωποι, και
οί μεν την άρχήν τού βαδίζειν έλαβον, ό γαρ κύριος αύτοΐς την ζωήν sosa

έχαρίσατο. Προτρέπουσιν ούν ήμάς άτε έκείνοις άνελλιπώς βαδίζειν τε
και πορεύεσθαι. Ή δε όδος αύτών και πορεία άρχήν κέκτηται και τέλος ού
παραδέχεται εις τον αιώνα. Έβάδισε γαρ ό πρωτόπλαστος άρχήν τών

2960 αιώνων τήν όδον τούτων, και ούπω ήδυνήθη ύπεξελθεϊν αύτούς δι' ήμάς,
επειδή γαρ ήμεϊς κάκεϊνος εν έσμεν δια τήν γονήν και τό αίμα, άκμήν γαρ
οί έπτά αιώνες τού κόσμου τούτου οί χρόνοις μετρούμενοι ού συνε-

τελέσθησαν. Μετά δε τό πλήρωμα αύτών, τότε άρει πνεύμα φοβερόν ό θεός
έπί πάσαν τήν γήν και συναχθήσονται τα όστά τών άνθρώπων, έκαστον

2965 προς τήν άρμονίαν αύτών, και έφαρμόσουσι και κολληθήσονται, και

άναβήσεται έπ' αύτά νεύρα και σάρκες, και δοθήσεται έκάστω σώματι ή
ψυχή αύτού άφθαρτος, άπολυθεΐσα τών σκηνών έφ' οίς νύν άποκέ- β
κλεισται. Και τότε σαλπίσει ό άγγελος φόβω και τρόμω, και άναστή-
σονται οί νεκροί έν ριπή οφθαλμού, και καταβήσεται ό κριτής και

2970 άποδώσει έκάστω κατά τά έργα αύτού. Και τηνικαύτα λοιπόν άρχήν
είσδέχεται ό όγδοος αιών καί, καθώς φησιν ό Σολομών 'δός μερίδα τοις
έπτά καί γε τοις όκτώ'. Πλήρωμα δε ούτος ό αιών ού κέκτηται, έξει δε τους

δικαίους έν άσυγκρίτω εύφροσύνη είναι καί έν κολάσει διηνεκεΐ τους

άμαρτωλούς. Οί γαρ άνθρωποι άφθαρτοι καί άθάνατοι έσονται μετά τήν
2975 έκ νεκρών άνάστασιν, διηνεκής τε ό παράδεισος καί ή κόλασις

άτελεύτητος και ό αιών άσυντέλεστος καί άπέραντος· αιών γαρ

έρμηνεύεται έκτεινόμενος ων άεΐ εις τάς άπεράντους καί άπαροδεύτους
κατοικήσεις, άκραν ή πλήρωμα μή κεκτημένος τό σύνολον." c

Είπε δε ό Έπιφάνιος· "Ποιόν έστι δεύτερον δημιούργημα τού θεού, έπεί
2980 οί αιώνες πρώτον αύτού κτίσμα πεφύκασιν;" "Εφη ό δίκαιος· "Αί άνω

2948 και ένι scripsi: ένι και ^VER ένι D al. CK II 2949 ό L^R: om. ΒΜ II 2952
έκλείπειν R: έκλεΐπον β€ε έλλεΐπον V έλλείπειν Κ II 2953-4 αύτών ... θαυμαστότατον
fR: τών αιώνων πολύμορφον καί θ. ζ om. β II 2955 νοί: νοεΐν R om. ζΕ II και2 om.
ζΚΕ II 2956 οί μεν ... έλαβον: του πορεύεσθαι καί βαδίζειν έπί της γης ζ II μεν: add. τού
(?) πορεύεσθαι, οί δε Ε II τού om. Ε II 2956-9 ό γαρ κύριος ... αιώνα om. CK II 2957
έκείνοις: -ους ε II 2959 άρχήν ante ό πρ. tr. Ε om. R II 2959-60 άρχήν ... όδόν:
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the endless aeons, founding them on itself. Thus this Word, which in the
last days became man through the most holy God-bearing Mary for our
sake, is both laid down as a foundation and is with the Father."12

Epiphanios said, "Tell me in simple words what is the substance of the
aeons!" The righteous man answered, "It is that their extension does not
cease, I mean the continuity of the times and the infinity of the eras, their
essence being a manifold and most wonderful spirit measuring seven
stades.13 During these, angels and men were conceived spiritually (?),14
while the aeons received the beginning of movement, for the Lord assigned
to them human life.15 They urge us to proceed and move on continually like
themselves. Their road and journey have a beginning but will never reach
an end. At the beginning of the aeons the first-formed16 began to proceed
along their road, and because of us he was never able to escape from them,
since he and we are one, as we are his offspring and share his blood, for the
seven aeons of this world, measured by years, have not yet been com¬
pleted.17 But after their fulfillment God will raise a fearful spirit over the
whole earth and the bones of men will come together, each to its own joint,
and they will unite and be fastened together, and sinews and flesh will
spring up on them,18 and to each body will be given its soul, imperishable,19
released from the bodies in which it is now enclosed. And then the angel
will sound the trumpet with fear and trembling, and the dead will rise in the
twinkling of an eye,20 and the Judge will descend and render to every man
according to his works.21 At that time the eighth aeon already takes its be¬
ginning and, as Solomon says, 'Give a portion to seven, and also to
eight.'22 This aeon has no completion, and it will keep the righteous in
gladness beyond compare and the sinners in eternal punishment. For after
the resurrection from the dead men will become imperishable and immor¬
tal, and paradise will be everlasting and punishment without end and the
aeon unfinished and infinite. For 'aeon' means being always ('aei on'23)
extended in its infinite and inaccessible dwellings, having no end or full¬
ness whatever."

Epiphanios said, "Which is God's second work, since the aeons are his
first creation?" The righteous man answered, "The heavenly hosts. Because

κατ'άρχάς την όδον των αιώνων ζ II τήν όδόν των αιώνων inv. Ε II 2960 τούτων την όδον
inv. R II αυτούς: -ήν R II 2961 γαρ1 om. R II 2963 άρει: άρη fR έγερεΐ ζ II 2966
άναβήσεται MLD: -ονται B£R (in ζ σάρκες solum subiectum est) Ε non legitur II 2971
και om. £ER II Σολομών: Γρηγόριος Κ ό θεολόγος Γρηγόριος V II 2972 έξει: άξει VKD
II 2973 είναι om. CKER II διηνεκεΐ MVR: -ή BL -ώς ε al. CK II 2975 διηνεκής
VKeR: -ώς β loc. om. C II 2976 άσυντέλεστος ε: άσυντελεστατος βΚ om. ζ II 2977
ων άει: άει ών R, quod malui om. ζ II 2979 num. 53 add. C II έπει: έφ'ήν Ce έφ'ω Κ II
2980 οί £ER: om. βΌ II πεφύκασιν: πεφήνασιν ζε II ante αί add. δεύτερον αύτοΰ
τελεσιούργημα ζ loc. om. ε
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στρατηγίαι πεφύκασιν έπειδή γαρ ασώματος έστιν 6 ύψιστος, έν πρώτοις
άσώματον, νοερόν τε και άϋλον τον περί αυτόν έδημιούργησε κόσμον."
Έπιφάνιος είπεν "Αί των ουρανίων δυνάμεων στρατηγίαι έκ μιας

παρήχθησαν εις τον κόσμον είναι, ή έν καθ' έν ώς ή κτίσις;" Ό όσιος
2985 είπεν "Ήδύνατο και ένί λόγω πάντας τους άνω λεγεώνας παραστησαι τω

φοβερώ θρόνω της δόξης αυτού της άστέκτου, άλλ' ώσπερ τού τηδε ο

κόσμου τά όρώμενα στοιχεία έν καθ' έν έδημιούργησεν, ούτω και τάς άνω
στρατηγίας τελεσιουργηθήναι γίνωσκε. Δημιουργήσας δε τό πολύμορφον
πνεύμα τών αιώνων άπ' αυτού έλαβεν, ώς άπό γης το σώμα, και τάς

2990 παναχράντους και παναγίας δυνάμεις τών ουρανίων ταγμάτων άπό
καταστάσεων έδημιούργησεν έν πρώτοις τά χερουβίμ, έπειτα τά σεραφίμ,
είτα τους θρόνους, τάς κυριότητας, τάς άρχάς, τάς έξουσίας, τάς
δυνάμεις, τους άγγέλους και τους άρχαγγέλους τών άνω άπειρων
δυνάμεων Μιχαήλ και Γαβριήλ, Ούριήλ και 'Ραφαήλ και τον Σαμαήλ,

2995 τους πρωτεύοντας τών άσωμάτων δυνάμεων. Ούτος γαρ ό Σαμαήλ έστιν ό
σατανάς ό ριφεις έκ τών ουρανών, οΰκ έπειδή ού προσεκύνησε τον 'Αδάμ, sosa

καθώς τίνες μυθολογοΰντες ύπειλήφασιν (ού γάρ ην έτι ό άνθρωπος
πλασθείς), άλλα δια τούτο έρρίφη ότι ένενόησε στήσαι τον θρόνον έν ταΐς
νεφέλαις και έσεσθαι όμοιος τω ύψίστω, ώστε την δόξαν κυρίου

3οοο παρεφθόνησε, και διά τούτο αύτόν ό θεός κατεκρήμνισεν άνωθεν κάτω
συν πάση τη στρατιά αυτού, μεθ' ων ταύτα έβουλεύσατο. "Οτε ούν τάξεις
μεγάλας ό θεός ύπεστήσατο μέτρω άνθρωπίνω μη άριθμουμένας (καθώς
είπεν ό μονογενής λόγος του θεού τω μακαρίω Πέτρω έν τω καιρώ τού
πάθους αύτού, ότι 'ήδυνάμην πλείους ή δώδεκα λεγεώνας παραστησαι

3οο5 άγγέλων'), όθεν αύτοί έξέπεσον, έκεΐσε ό χορός τών σωζόμενων άνάγεται,
όπως άναπληρωθή άπό τών άνθρώπων τό δωδέκατον τάγμα τών άγγέλων
τού θεού. Δήλον γάρ ότι δευτέρψ φορά αί άνω στρατηγίαι έτελεσιουρ- β

γήθησαν."
Έπιφάνιος είπε- "Τρίτον ό θεός τί έποίησεν;" "Εφη ό όσιος· "Έποίησεν

3οιο έρεβος και χάος, σκότος και ύδωρ, πύρ και όμίχλην και τά άφεγγή χωρία
τών καταχθόνιων. Τό δε ύδωρ ούκ ην έστώς, άλλά γε κλυζόμενον και

κινούμενον, 'πνεύμα γάρ θεού έπεφέρετο έπάνω τού ύδατος', ώς φησιν ή
γραφή, και εύθυφόρως έπήγαγεν αύτό εύθέτως και περιέθαλπε. Τό δε

2981 πεφύκασνν: πεφήνασιν C loc. om. ε II έπειδή γάρ: έπειδήπερ ζ II πρώτοις: add. γάρ
βΌ II 2982 άσώματον ... άϋλον γ: άσωμάτων, νοερών ... άύλων β II 2987 οϋτω (-ως
VC): add. ύποληπτέον ζΕ II 2988 τελεσιουργηθήναι: έτελεσιούργησε R II γίνωσκε om. γ
II 2989 τάς γ: om. β II 2990 παναγίας: -ους M£ II ταγμάτων: δυνάμεων ζΌ om. ER II
2990-1 άπό καταστάσεων scripsi: και άποκαταστάσεων β άποκαταστάσεων eR om. ζ
an leg. άπό καταστάσεως ? II 2992 έξουσίας: add. άπό τούτων ζΕ II 2993 δυνάμεις: add.
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the Most High is incorporeal, he first created an incorporeal, intellectual
and immaterial world to surround him." Epiphanios asked, "Were the hosts
of the heavenly powers brought forth at once to be in the world, or one by
one like the Creation?" The holy man answered, "To him a single word
would have been enough to draw up all the heavenly legions before the
awe-inspiring throne of his overwhelming glory, but as he created the vis¬
ible elements of this world one by one, know that also the heavenly hosts
were thus brought into being! Having created the manifold spirit of the
aeons, he took from it as when he created the body from earth and fash¬
ioned the wholly undefiled and holy powers of the heavenly orders rank by
rank: first the cherubim, then the seraphim, then the thrones, the domin¬
ions, the principalities, the authorities,24 the powers, the angels and the
archangels of the innumerable heavenly hosts, Michael and Gabriel, Uriel
and Raphael and Samael, who take precedence over all the incorporeal
hosts.25 This Samael is Satan who was cast out of heaven, not because he
refused to worship Adam, as some have assumed, telling mythic tales (for
man was not formed yet), but because he intended to set his throne in the
clouds and become like the Most High; thus he envied the Lord's glory,
and for this reason God threw him down headlong with all his army, with
which he had planned to do this.26 Now as God has made large orders that
cannot be counted with human measure (as the Only-Begotten Word of
God said to the blessed Peter at the time of his passion, Ί could raise more
than twelve legions of angels'27), the choir of those who are saved will be
brought up to the place from which these angels fell, in order that the
twelfth order of the angels of God might be filled up from among men.28 It
is therefore clear that in the second place the heavenly hosts were created."

Epiphanios said. "What was God's third work?" The holy man
answered, "He made Erebos and chaos, darkness and water, fire and mist
and the gloomy regions under the earth. The water was not calm but heav¬
ing and moving, 'for a spirit of God moved over the water', as the Holy
Writ says,29 and it made the water come forth straight and orderly, warming

μετά ταύτα V μετά τούτων CKE II άπειρων: add. μυριάδων και χιλιάδων των ουρανίων
CD, sim. VKE II 2994 τον om. γ II Σαμαήλ: Σαμαλαήλ C II 2995 τους ... δυνάμεων: οί
πρωτεύοντες τ. ά. δ. ε τ. ά. δ. οί έξάρχοντες ζ add. πεφήνασιν CE II γάρ om. γ II
Σαμαήλ: Σαμαλαήλ C II 2996-8 οϋκ έπειδή ... άλλά διά τούτο R: έπειδή ού διά τό μή
προσκυνήσαι τον 'Αδάμ, καθώς τίνες μυθολογοΰντες ύπειλήφασιν, έξέπεσεν άλλά γάρ και
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ούτοι γ II 3009 num. 54 add. C II 3011 άλλά γε: άλλά CKDR II 3012-13 έπάνω ...

ύδατος post γραφή tr. γ II 3013 εύθυφόρως BLR: εύρυφόρως Μ εύφόpωςCE εύθυπόρως
D loc. om. VK II δε post ούχί tr. β
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πνεύμα τούτο ούχί το πνεύμα το άγιον ήν, μή γένοιτο, ώς τίνες
3οΐ5 ύπειλήφασι, πνεύμα δε ήν και αύτο δημιουργηθέν, αφ' ού οί άνεμοι

έτελεσιουργήθησαν."
Έπιφάνιος είπε- "Πώς έστιν ό γεννήτωρ πατήρ και ό γεννηθείς υιός και c

τό πνεύμα το άγιον;" Ό όσιος ειπεν "Έκ τής τού άνθρωπου συνθέσεως
έστι το πάν κατοπτεύσαι- νούς γαρ ό πατήρ, λόγος ό υιός, πνεύμα εκείνη ή

3020 εύπνοια, δι' ης τον αιθέρα άναπνέομεν. Καθάπερ γαρ νούν τις ίδιον
κέκτηται, ό δε νούς λόγον, συστοιχούσί τε εις ένα συν τω σώματι
άνθρωπον (νοερά γάρ ή ψυχή και λογική και πνευματική κεχρημάτικεν,
άλλη τε ή τής ψυχής ύπόστασις, άλλη δε ή τού νοός, έτέρα ή τού λόγου,
ώς οίμαι, άλλα μία τών έκατέρων ή ούσία και μία ή φύσις, ώς πρόδηλον,

3025 ή αύτή και ή ένέργεια και εν αύτών τό θέλημα πάρεξ τού σώματος), κατά
ταύτα έρευνα και περί τής θεότητος, και εύρήσεις νούν τον πατέρα και

λόγον τον μονογενή αύτού υίόν και πνεύμα τό πνεύμα τό άγιον δια γάρ d
τών τριών τούτων ύποστάσεων εις θεός και όράται και κηρύσσεται
θεοπρεπώς."

3030 Έπιφάνιος έφη· "'Αρά γε τό θείον άνθρωπόμορφον ένι λογίσασθαι;"
Ό μακάριος έφη· "Μή γένοιτο, τέκνον, ού γάρ έστιν, ώς έφης, άνθρω¬
πόμορφον ούτε όμοιούταί τινι κτίσματι, άλλ' ούδέ γάρ έώρακεν αύτόν τις

ώς ένι, ίνα τήν αύτού μορφήν διηγήσηται. Όράται δε θεός πολλάκις τοις 809α

έκλεκτοΐς αύτού, σχηματίζων έαυτόν ώς ή δύναμις άπαιτεΐ τών βουλο-
3035 μένων ίδεΐν αύτόν."

Έπιφάνιος έφη· "Πώς έστιν ό Χριστός θεός και άνθρωπος, εν τε θεότητι
και άνθρωπότητι κεκτημένος μίαν ύπόστασιν, εις δε πάλιν υιός διπλαΐς
ταΐς φύσεσι προσαγορεύεται;" Ό όσιος έφη· "Ό λόγος τού θεού, καθώς
έφη 'Ιωάννης ό Θεολόγος, σάρξ έγένετο και έσκήνωσεν έν ήμΐν, ούκ

3040 άλλοιωθείς τού είναι θεός, άπαγε, άλλ' ών θεός ούτος ό λόγος και

άνθρωπος έν άληθείψ έγένετο, βροτείαν έχων φύσιν και θέλησιν,
φυλάττων σώαν τής θεότητος φύσιν και θέλησιν, μία τε ήν ή τών
έκατέρων ύπόστασις, δύο δε αί ούσίαι, έν δε πρόσωπον τής θεότητος αύτού
και τής άνθρωπότητος, έπειδή έκ τού θεϊκού λόγου έπάγη τό τής

3045 άνθρωπότητος αύτού σεβάσμιον πρόσωπον. Εις δε υιός ονομάζεται,
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it. This spirit was by no means the Holy Spirit, as some have supposed, but
a created spirit, from which the winds were made.30

Epiphanios said, "What is the relationship between the begetting Father
and the begotten Son and the Holy Spirit?"31 The holy man answered, "By
observing the synthesis of man you can discern it all.32 For the Father is in¬
tellect, the Son is speech and the Spirit that faculty of breathing, by which
we breathe the air.33 As we have our own intellect and the intellect has fac¬

ulty of speech and these two collaborate with the body to form one man
(for the soul is intellectual and capable of speech and spiritual, and the hy¬
postasis of the soul is one thing, the essence of the intellect another and that
of speech still another, I think, but evidently the essence of them all is one
and their nature one, and their energy is also one and their will one and the
same, the body excepted), so you should also explore about the Godhead,
and you will find that the Father is intellect and his Only-Begotten Son
speech and the Holy Spirit breath, for through these three hypostases the
one single God is both perceived and proclaimed in a way worthy of him."

Epiphanios said, "Can the Godhead be considered anthropomor¬
phous?"34 The blessed man answered, "By no means, my son! It is not an¬
thropomorphous, as you said, nor is it like anything created, nor has anyone
seen what it is like so that he can describe its form. Nevertheless God often
makes himself visible to his elect, appearing in a shape corresponding to
the capacity of those who want to see him."

Epiphanios said, "How can Christ be both God and man, having one and
the same hypostasis in his divinity and his humanity, and, the other way
round, be called one Son in spite of his two natures?" The holy man
answered, "As John the Theologian said, 'The Word of God became flesh
and dwelt among us'35 without any change in his divinity—do not blas¬
pheme! While remaining God this Word became truly man with mortal na¬
ture and will, keeping the nature and will of his divinity intact. The hypo¬
stasis of them both was one but their essences were two, and his divinity
and humanity constituted one person, because the venerable being of his
humanity crystallized from the Divine Word. He is called one Son because

ούτε γαρ ε ούτε £R II αύτόν (= θεόν): αύτό R II 3033 ένι eR: ένην β loc. om. ζ II
θεός om. BC II 3034 άπαιτεΐ: έγχωρεΐ ζ II 3035 αύτόν: add. καθώς έδήλωσεν ειπών 'έγώ
οράσεις έπλήθυνα και έν χερσί προφητών ώμοιώθην' (καθοράθη C) ζ, cf. Os. 12:11 II 3036
add. num. 56 C II 3037 διπλαΐς ζε: διπλούς βΚ II 3038 προσαγορεύεται: add. δύο
θελήματα έχων ζΕ II 3041 έχων: add. και ζΕ II 3042 φυλάττων ... θέλησιν: φ. σώαν (sic)
και μετά την ένανθρώπησιν της θεότητος αύτοΰ τα γνωρίσματα C sim. VKE om. DR II
3043 δε1: τε γ II δε2Κ:τεβζΕ om. D
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καθότι έκ μιας υποστάσεως ή άνθρωπότης αύτοΰ και ή θεότης β
χρηματίζουσι, καθάπερ πολλάκις και ή άπαλή φύσις τοΰ ύδατος
πεπηγώσα δύο προσηγορίας πλουτούσα, ώς ένδειξις· και γαρ ότε εστίν
ύδωρ Ιδιάζον, μίαν έχει προσηγορίαν, όταν δε εις πάγος μετενεχθή,

3050 έπάναγκες και άλλην προσλαμβάνει, τού καλεΐσθαι πάγος. Λοιπόν
τοιούτω τρόπιρ και ό θεός λόγος έως ότε έσαρκώθη, ήκουε θεός, μετά δε τό
σαρκωθήναι, και θεός λόγος και υιός άνθρωπου, ονομαζόμενος εις υιός
τοΰ θεού δια τό μοναδικόν ταΐς έπαλλήλοις ούσίαις ένυπόστατος."

Έπιφάνιος είπεν "Ό ουρανός ό όρώμενος, έπάνω αύτού τί έχει
3055 έπιστεγάζον;" Ό όσιος λέγει* ""Ωσπερ ύποκάτω τά νέφη τούτον

καλύπτουσιν, ούτω και έπάνω τη φορά των υδάτων έστέγασται. Λέγει γαρ c
ό Δαυίδ* "Ο στεγάζων έν ύδασι τά υπερώα αυτού', άπόκρισιν δε πάλιν δια
'την έπίβασιν' διδούς." Έπιφάνιος λέγει* '"Αρα πόσοι ουρανοί δοκούσιν
είναι; Είς κατά τον Μωϋσήν, ή και άλλοι;" Ό όσιος είπεν "Ό μεν

3060 Μωϋσής τοις έν τη σκιά Ίουδαίοις ταύτα έλεγε και τοις τω λύχνω
προσηλωμένοις, ότι έν άρχη έποίησεν ό θεός τον οΰρανόν τον φαινόμενον
και την γήν, ένα ούρανόν σημαίνων, ό δε μακάριος Παύλος, και αύτός
νομοθέτης ων της νέας χάριτος, κέκραγε λέγων* "Ο θεός οίδεν άρπαγέντα
τον τοιούτον άνθρωπον έως τρίτου ουρανού.' Εκείνος λέγει ένα ούρανόν,

3065 τον όρώμενον, ό δε άπόστολος και τον όρώμενον και τους μη βλεπο-
μένους. Χρή ούν πιστεύειν τω νέω νομοθέτη, τά γαρ της νέας χάριτος d

πληροφορίας άνάμεστα και πάσης άληθείας και σεμνότητος."
Έπιφάνιος είπεν* "Έν τω ούρανώ είσι τά νοερά στρατεύματα, και

έπάνω τούτων ό θεός έστιν* ύπεράνω δε τού θεού τί έστιν; Άνάγγειλόν μοι
3070 παρακαλώ." Ό όσιος λέγει* "Μα τον Ίησοΰν, ύψηλά και άνορμα λέγεις

έρωτών, πλην έρώ σοι και αύτό. Έπάνω πάντων τών νοερών δυνάμεών 8ΐ2Α
έστιν ό θεός, και έκ δεξιών αύτοΰ κάθηται ό Χριστός έπί θρόνου φοβερού,
ώς άστραπή χρηματίζοντος, άποφορά δε φοβερά φοβερού φωτός έν εύωδίςχ
γλυκύτητος άπ' αύτού έκπορεύεται, διατρέφουσα πάντα τά έπουράνια

3075 τάγματα. Υπεράνω δε τού θεού ένι άήρ ώσπερ ήλεκτρος, λευκός ώσεί
χιών, και αύτός ύπάγει είς ύψος άπλήρωτον, και έν αύτώ ή θεότης, και
πάλιν ύπάγει είς ύψος φοβερόν και άχανές πέλαγος ό άήρ έκεΐνος, και έν
αύτώ ή θεότης. Λοιπόν, τέκνον μου, πλήρωμα ούκ έστι τού ύψους έκείνου,

3046 ή1: ή τε ζΕ II 3047 τοΰ ύδατος γ: om. β II 3048 πεπηγώσα: -υϊα corr. KR add. εις
κρύσταλλον άνθυπόστατος ένι και δείκνυται ζΕ II ώς ένδειξις: ώς ή ένδειξις ε δείκνυται R
om. CK II έστίν: ένι γ II 3049 ύδωρ: τό ύ. ζΕ II 3050 άλλην: add. προσηγορίαν ζε II
3051 ότε: add. ούκ ζε II 3053 ένυπόστατος: -ον γ II 3054 num. 57 add. C tit. περί
ουρανών έρμηνεία et num. 48 add. Ε II ό2 γ: om. β II 3064 άνθρωπον om. £R II 3065
όρώμενον1 γ: φαινόμενον και την γήν, ένα οΰρανόν σημαίνων β II άπόστολος και γ:
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his humanity and his divinity consist of one hypostasis, in the same way as
the simple nature of the water is endowed with two names when it freezes,
as can be demonstrated: for when it is water proper it has one name, but
when it turns into ice it necessarily assumes another name and is called ice.
Now in a similar way the Divine Word was called God until it became
flesh, but after it had become flesh it was called both Divine Word and Son
of Man, named one Son of God enhypostatic in its successive essences be¬
cause of its oneness."

Epiphanios said, "The visible heaven, what is there to cover it?" The
holy man answered, "As the clouds cover it underneath, so it is roofed over
on the upper side by the flow of the waters. For David says, 'Who covers
his chambers with waters,'36 and he also gives an answer through the word
'foundation'."37 Epiphanios asked, "How many heavens are there supposed
to be? One as Moses says, or others also?" The holy man answered,
"Moses spoke to the Jews living in the shadow, to those attached38 to the
lamp, telling them that in the beginning God made the visible heaven and
the earth,39 meaning one heaven, but the blessed Paul, being himself a law¬
giver of the new grace, cried out, saying, 'God knows that this man was

caught up to the third heaven.'40 The former speaks of one heaven, the vis¬
ible one, but the Apostle refers both to the visible one and to those which
are invisible. One must believe the new lawgiver, for the new grace is full
of certainty and every kind of truth and dignity."

Epiphanios said, "The spiritual hosts are in heaven, and above them is
God, but what is above God? Please, tell me!" The holy man answered,
"By Jesus, you ask about high and unattainable things! But I shall tell you
this too. Above all the spiritual powers is God, and on his right side Christ
sits on an awe-inspiring throne, which is like a flash of lightning and from
which a terrible effulgence of terrible light accompanied by a sweet fra¬
grance issues forth, nourishing all the heavenly orders. Above God there is
air like amber, white as snow, extending into an infinite height, and the
Godhead is in it, and again the air extends into a terrible height and an im¬
mense sea, and the Godhead is in it.41 Thus, my son, there is no end to this

μακάριος Παύλος λέγει ένα οϋρανόν β II 3068 num. 58 add. C II νοερά: add. θεία γ II
3070 άνορμα: ανάρμοστα V II 3073 άποφορά γ: άπό φοβερά (sic) β II 3074 άπ' om. β
II εκπορεύεται eR: άποφέρεται β loc. om. ζ II 3075 άήρ ... ήλεκτρος: αίθήρ
γαληνόμορφος ζ II ήλεκτρος: ήλικτρος ε ήλυκτρος R II 3076-82 άπλήρωτον ...

θεότητα: άπειρον καΐ εις βάθη άπόρρητα και άκατάληπτα λήγων, ώς φημί, εις την
άπέραντον άβυσσον τών άβύσσων έπί πάσι τοιγαρούν τούτοις ή τής θεότητος αύρα
πλουσιοπαρόχως έφεδρεύουσα πρόσεστιν, και έτι άνωτέρω έάν έκτείνης τήν θεωρίαν, έκεΐ
εύρήσεις την τρισυπόστατον ένιαίαν δύναμιν τής άπροσίτου θεότητος ζ II 3076-8 και
πάλιν ... θεότης cR: om. β
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καν ένθεν ϊδης ή έκεΐθεν το αύτό, άκραν γάρ ποτε ούχ εύρήσεις του άέρος
3080 και της θεότητος· άβυσσος γάρ ή του άέρος άβυσσον ώς δούλη

έπικαλεΐται, την της θεότητος φοβεράν ούσίαν τε και άστραπήν και

έπαπόρρητον θεότητα." Έπιφάνιος λέγει· "Πόθεν ταύτα εν εύθύτητι β

γινώσκεις και λέγεις, ώς πάντοτε αυτά έπιστάμενος;" Ό όσιος άπεκρίθη·
"Ούτινος ό θεός τους νοερούς οφθαλμούς άποκαλύψει καΐ φωτίσει, πολλά

3085 βλέπει και όρά, άπερ και βλέπων έξίσταται."
Έπιφάνιος λέγει- "Τίνα λύσιν έχει τό ύπο τού κυρίου είρημένον

'εύχεσθε ίνα μη ή φυγή ύμών γένηται χειμώνος μηδέ σαββάτω';" Ό άγιος
εϊπεν "Επειδή ό μέγας οφθαλμός, ό προϊδών τά μέλλοντα, ώς προγνώστης
είδεν ότι μέλλει ή 'Ιερουσαλήμ παραδίδοσθαι εις χείρας τών 'Ρωμαίων εις c

3090 άπειρον έξάλειψιν δια τήν άπιστίαν αύτών, προείρηκεν αύτοΐς ταύτα ότι
εάν γένηται ή φυγή αύτών εν χειμώνι ή έν σαββάτω, κατά τό έθος αύτών
έν τοις σάββασιν έπί πρόσωπον κείμενοι και άναστήναι πώς μή έχοντες
και φυγείν, άρδην έμπεσούνται εις χείρας τών έχθρών τω δε χειμώνι οίμαι
διά τού κρύους και διά τό άοικον τών όρέων, ότι εί φύγωσι, πού έχουσι

3095 κρυβήναι, βίας ούσης πολλής τού χειμώνος έν τοις όρεσι; Τό δε άληθές
ήνίξατο, καθώς αύτοΐς προφητεύσας άπεφήνατο- είπε γάρ ότι λίθος επί.
λίθον ένταΰθα ούχ εύρεθήσεται. Και έγένετο ούτως· μετά τινας γάρ
καιρούς έλθών άπό 'Ρώμης Άντίοχος κατά τό ρήμα κυρίου πάντα αύτοΐς
τά δεινά έπετέλεσεν, όσα αύτοΐς ό δημιουργός προηνίξατο." D

3ΐοο Έπιφάνιος έφη· "Τί είπεν ό προφήτης· 'ήμέρα τη ήμέρςχ έρεύγεται
ρήμα, και νύξ νυκτί άναγγέλλει γνώσιν';" Ό μακάριος έφη· "Έγγισον τω

'Ιορδάνη και εύρήσεις τό ζητούμενον. Ήμέρα γάρ καθώς φώς ό πατήρ,
ήμέρα καθώς φώς ό υιός ό βαπτιζόμενος- ρήμα τό έν μέσω τό άγιον
πνεύμα, καθότι έν εϊδει περιστεράς έκεΐσε κατέβη, Παύλος γάρ ό 8ΐ3Α

3ΐο5 άπόστολος λέγει περί τού πνεύματος- 'και τήν μάχαιραν τού πνεύματος, ό
έστι ρήμα θεού-' νύξ δε ό Πρόδρομος ώς προς τήν θεότητα, νύξ
καταδεεστέρα και πάλιν προς τον Πρόδρομον 'Ιουδαίοι· γνώσις δε ή
άναγγελλομένη παρά 'Ιωάννου τοις Ίουδαίοις πίστις εις πατέρα και υΐόν
και άγιον πνεύμα."

3079 ή: καν R II 3080 της: add. άοράτου eR II ή τοϋ άέρος om. D II 3084 ούτινος: omvi
γ II 3086 num. 59 add. C tit. διδασκαλία έκ τού ευαγγελίου et num. 49 add. Ε II τού ζε:
om. βΚ II 3088 μέλλοντα: όρατά και τά άόρατα ε άόρατα R al. ζ II 3089 εΐδεν: ήδει
ante ό μέγας eR al. ζ II 3094 post διά1 inc. lacuna in Ε, qui folium inter folia 121 et 122
om.
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height, and whether you look in this or in that direction it is the same, for
you will never find the limit of the air and the Godhead. The deep of the air
calls to deep like a servant,42 to the fearful essence and lightning and ineff¬
able divinity of the Godhead." Epiphanios asked, "How do you know this
with certainty and how can you tell me, as if you had always known it?"
The holy man answered, "He whose spiritual eyes are opened and en¬

lightened by God, sees and perceives many things, the sight of which sends
him into ecstasy."

Epiphanios said, "What is the solution to the Lord's word, 'Pray that
your flight may not be in winter or on the sabbath'?"43 The holy man
answered, "Since the great eye,44 who foresees the future, through his fore¬
knowledge saw that Jerusalem would be delivered into the hands of the Ro¬
mans to be blotted out utterly because of its unbelief, He told them that if
their flight would be in winter or on the sabbath, when according to their
custom they were lying in prostration, unable to rise and flee, they would
all without exception fall into the hands of their enemies. 'In winter' I think
he said with regard to the cold and lack of houses in the mountains, for if
they flee, where can they find shelter, the severity of the winter being great
in the mountains? His hint came true, however, according to his prophecy
to them, for he said that there would not be found here one stone upon an¬
other.45 And so it came about, for after a few years Antiochos came from
Rome according to the word of the Lord and inflicted on them all the terri¬
ble things that the Creator had indicated to them in advance."46

Epiphanios said, "Why did the prophet say, 'Day to day utters speech,
and night to night proclaims knowledge'?"47 The blessed man said, "Ap¬
proach the Jordan and you will find the answer. The Father is day qua light,
the baptized Son is day qua light, and the Holy Spirit is the speech in the
middle, because it descended there in the shape of a dove, for the Apostle
Paul says about the Spirit, 'and the sword of the Spirit, which is the word of
God.'48 The Forerunner is night in relation to the Godhead, and again the
Jews are an inferior kind of night in relation to the Forerunner. 'Knowl¬
edge' is the faith in the Father and the Son and the Holy Spirit preached by
John to the Jews."

7=CDR (C=VCK)

3098 Άντίοχος: Τίτος και Ούεσπασιανός corr. R loc. om. ζ II 3100 num. 60 add. C II
3103-4 άγιον πνεύμα MLD: πνεύμα τό άγιον BR πνεύμα άγιον ζ II 3107 καί ... προς: ώς
προς R ώς D al. ζ
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3iio Έπιφάνιος λέγει- "'Αρα το ύδωρ το έκ των νεφελών βροχής χειμώνος

κατερχόμενον έκ τού ουρανού απορρέει, ή άλλοθεν έν ταΐς νεφέλαις
ανάγεται;" Ό άγιος είπε- '"Τό τόξον μου τίθημι,' φησΐν ό θεός, 'έν ταΐς
νεφέλαις'- τούτο ούν το τόξον προστάξει θεού συνάγει ύδατα θαλάσσης
ώσεί άσκός και τίθησιν έν ταΐς λαγόσι των νεφελών, και ότε νεύση ό θεός β

3ΐΐ5 δούναι τή γή άναδίδοται πνεύμα ήχφ σφοδρώ έκ της γαστρός τού τόξου,
και τό πνεύμα έκεΐνο θροηλόν και ταρακτικον και όσον ένδον διατρήση
τα νέφη, ποιούν έτοιμασίαν τού ύδατος, και διαχέει τούτο είς πλάτος της

νεφέλης, της δεχομένης φημΐ την τρήσιν έκείνην, διότι βρύουσι τά νέφη εις
έτοιμασίαν τού ύποδέξασθαι τά ύδατα. "Οτε ούν προέλθη τό πνεύμα της

3ΐ2ο βροντής τό πρώτον και παγιώση τά νέφη και διυγράνη αυτά, τότε πάλιν
άναδίδοται πνεύμα έτερον ύδατόρραντον, και αύτό βροντών, και
έμπίπλησι τάς νεφέλας τού ύδατος, ώσπερ σπόγγους πληρούν αύτάς. Και
μετά τούτο άνοίγεται έτερος θησαυρός έκ τών τό ύδωρ κατεχόντων και

προέρχεται τό πνεύμα τό έξ αυτού, μετά βροντής όδόν ποιούν τω έρχομένω
3125 ύδατι έπΐ τάς νεφέλας. Ούτως ούν οσάκις άνοίγεται θησαυρός ύδατόρ-

ρυτος, άκολούθως και βρονταΐ άκούονται, βροντή γαρ προπορεύεται τού
ύδατος. Πολλάκις δε και δίχα βροντής βρέχει- ούκ αύτά δε έκεΐνα τά c

στοιχεία άφ' έαυτών νάουσιν, άλλ' ό δεσπότης θεός τους άγγέλους αυτού
διευθύνοντας κατεστήσατο, καθώς και έπί πάντα τά στοιχεία τού

3ΐ3ο ουρανού."
Έπιφάνιος λέγει- "'Υπέρ τί ώνόμασεν ό Χριστός τον θεολόγον

Ίωάννην βροντής υΐόν;" Ό όσιος εΐπεν- "Οιμαι διά τό άρύσασθαι αυτόν
τά άπόρρητα νάματα τού ευαγγελίου έκ τής άθανάτου πηγής. Κύριος γάρ
έστιν ή άπόρρητος βροντή- αυτός γάρ άνέβη τω πνεύματι εις τους

3ΐ35 ουρανούς ώς άπόστολος (νοητοί γάρ ουρανοί οί άπόστολοι) και

έβρόντησε δι' αυτών τό εύαγγέλιον πάση τή κτίσει. Κύριος ούν έστι
βροντή, υιός δε βροντής ό Θεολόγος, φοβερώτερα γάρ αύτού άλλος

3110 num. 61 add. C II βροχής χειμώνος scrips!: βροχή στιμώνος Β βρ. στιμόνος Μ
βροχής τιμόνος L βροχής στημόνος Κ βροχής στήμονος C βροχής έπιμόνως V βροχής
τί μόνος D om. R II 3111 κατερχόμενον: έπί τής γής κεραννύμενον (κεράννυται VK) ζ
II απορρέει: άπορρέον VK II 3114 άσκός £R: άσκόν βΌ II 3115 δούναι: ύετόν δοθήναι
ζΌ, sim. R II πνεύμα ... σφοδρώ: ήχος πνεύματος σφοδρός ζ II τής γαστρός DR: τής γής
προ μ om. ζ II 3116 ταρακτικον και θροηλόν (θροητικόν V) inv. ζ II και ταρακτικον D,
cf. ζ: καταρακτικόν (-ρρ- Μ) άγαν β και παρακτικόν άγαν R II όσον: ώς ύπαρχων ζ
om. R II 3117 ποιούν KDR: ποιών VC ποιεί β II έτοιμασίαν: inc. Ε post lacunam (cf.
supra ad lin. 3094)

γ= £cR {ζ = VCK ε= DE)

τού ύδατος: τώ ύδατι ΚΕ II 3117-18 τής νεφέλης ... έκείνην: τών νεφελών βροντήν
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Epiphanios said, "Does the water which comes down from the rain
clouds in winter emanate from heaven, or is it brought up to the clouds
from elsewhere?" The holy man answered, "God says, Ί set my bow in the
clouds'.49 By order of God this bow gathers the waters of the sea like a
wineskin50 and puts them into the hollows of the clouds. When God signs
that it should be given to the earth a wind bursts forth with great thunder
from the stomach of the rainbow. This wind is terrifying and agitating and
perforates the interior of the clouds, making room for the water. It pours the
water into the width of the cloud, I mean the one which was perforated, for
the clouds swell in order to be prepared to receive the waters. When the
first thunderstorm appears, condensing the clouds and thoroughly soaking
them, then a second wind, also thundering, which is sodden, fills the clouds
with water, saturating them like sponges. After that another of the
storehouses51 containing water is opened and its wind comes out from it,
making way with thunder for the water which flows to the clouds. Thus
each time a storehouse abounding in water is opened corresponding thun¬
der is heard, for thunder precedes the water. Often it also rains without
thunder. Then, however, it is not just the elements that flow by themselves,
but it is the Lord'God who orders his angels to direct them, as he does with
all the elements of heaven."

Epiphanios said, "Why did Christ call John the Theologian the Son of
Thunder?"52 The holy man answered, "I think because he drew the secret
waters of the Gospel from the immortal well. For the Lord is the secret
thunder, and he himself, being an Apostle, ascended in spirit to the heavens
(for the Apostles are spiritual heavens53) and thundered through them the
Gospel to the whole Creation. Thus the Lord is thunder and the Theologian
a son of thunder, for no one could thunder more terribly than he, and by ex-
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βροντήσαι ούκ ϊσχυσεν, υιός έστι θεοΰ κατά έξαιρετωτέραν χάριν, ώς
άλλος τις ούκ έστι. Βροντή ούν έστι το πνεύμα το άγιον, υιός δε έστιν ό d

3ΐ4ο Ιωάννης τού αγίου πνεύματος, καθώς και ό κύριος τη ύπεραγίςχ θεοτόκω
έλεγεν έπί τού σταυρού κρεμάμενος- 'Γύναι, ϊδε ό υιός σου.' Και άνέβη
πάλιν εις ούρανούς ό κύριος μετά την έκ νεκρών έξανάστασιν και
έκάθισεν έκ δεξιών τού πατρός αύτού, και τότε έβρόντησεν έν ήχα> σφοδρω
τω άγίω πνεύματι, έξαποστείλας αύτο έν εϊδει πύρινων γλιοσσών έπί τους 8ΐ6Α

3ΐ45 άποστόλους. Κεφάλαιον δε έστι των εύαγγελιστών ό Θεολόγος, και

λευκός ίππος ονομάζεται και υιός βροντής."
Έπιφάνιος είπε- "Πόθεν ή αστραπή έξέρχεται, και τίς ή ταύτης ούσία;"

Ό όσιος είπεν- "Οί σίφωνες συνάγουσι και θαλάσσης και ποταμών και

λιμνών ύδατα, και γεμίζοντες έαυτούς άνέρχονται και κενούσιν έαυτούς
3ΐ5ο εις τάς τών θησαυρών αβύσσους, και όταν γεμίσωσι πάντας, διίστανται,

ότι μέρος εις τάς συστάσεις αύτών διαμένουσι πάγιοι. "Επειτα ή άστραπή
άσφάλειά έστι τών θησαυρών έκείνων, και συνέχει έν έαυτή όλον τό ύδωρ
και κατεσθίει αύτού πάσαν την άλμην και τον ρύπον, εί άρα έστιν άπό
θαλάσσης, και κατέρχεται άγγελος κυρίου και έμφανώς τω ξύλφ τού β

3ΐ55 τιμίου σταυρού καταγλυκαίνει τά ύδατα έκεΐνα. Και λοιπόν ή άστραπή
έκείνη προπορεύεται τής βροντής, τελούσα εις όρμήν τον έν νεφέλαις
άγωγόν και προκαθαίρει και προετοιμάζει καί, εί λάχη άραίωμα νεφελών,
συντίθησιν εις εύθύτητα. Πλειστάκις τε καί έκχέεται είς τον άέρα, έπί γης

αύγάζουσα καί φέγγουσα, πολλάκις τε, εί έστι πλουσία ή όρμή αύτη ς,
3ΐ6ο φαίνουσα φθάνει καί μέχρι τής γης, απαστράπτουσα καί πάν ει τι

έπιλάβηται δαπανά καί έμπιπρά' καύσεως γάρ δύναμιν έχει έν έαυτή
ύπερτέραν τού έπιγείου πυρός, ίσως, φημί, καί τής άσβέστου κολάσεως.
"Οτι δε ό θεός ταύτην την άστραπήν διά χρείαν βροχής παρήγαγεν, ούκ c

έμός ό λόγος, τέκνον, ό προφήτης γάρ λέγει περί αύτής- 'άστραπάς ό θεός
3ΐ65 είς ύετόν έποίησεν', καί έτερος προφήτης λέγει- 'ταΐς άστραπαΐς ό

κατευθύνων τά ύδατα καί ταΐς έπομβρίαις ό κατασπέρων είς βρόχθους
τών νεφελών τό όμβρημα'. "Εστι δε ή τής άστραπής ούσία έκ τού ούρανίου
πυρός- ώσπερ ούν ό ήλιος έχει τάς άκτΐνας απαυγάσματα αύτού, ούτως
καί ή άστραπή άπαύγασμά έστι τού αιωνίου πυρός, ήτοι τού έπάνω τού

3ΐ7ο στερεώματος χρηματίζοντος. Ούράνιον δε πύρ έκεΐνό μοι νόει, όπερ
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καταπαύσεις £ II αύτών: add. και ER II διαμένουσι πάγιοι om. ζ II 3152 άσφάλειά:
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ceptional grace he is a son of God like no one else. The Holy Spirit is thun¬
der and John is son of the Holy Spirit, as the Lord said to the most holy
Mother of God when he hung on the Cross, 'Woman, behold, your son!'54
And the Lord returned to heaven after his Resurrection from the dead and

sat down on the right hand of his Father, and then he thundered mightily
with the Holy Spirit, sending it out over the Apostles in the shape of fiery
tongues. The Theologian is the foremost of the Evangelists, and he is called
White Horse55 and Son of Thunder."

Epiphanios said, "Where does the lightning come from, and what is its
essence?" The holy man answered, "The siphons collect water from the
sea, the rivers and the lakes and filling themselves with it they ascend and
empty themselves into the deeps of the storehouses. When they have filled
them all they depart, for in part they remain solid in their structure. Further¬
more, the lightning is the guardian of these storehouses. Containing all the
water within itself, it devours all its saltness and dirt, if it comes from the
sea, whereupon an angel of the Lord descends and in an appearance sweet¬
ens the waters with the wood of the precious Cross.56 The lightning pre¬
cedes the thunder, in an onrush completing the channel in the clouds, clean¬
ing and preparing them, and if there happens to be a chink it seals them
again. Often it is also poured out into the air, shining and lighting upon the
earth, and sometimes when its energy is abundant it even reaches the
ground, shining and flashing, devouring and scorching everything that it
touches, for it possesses a power of burning surpassing that of earthly fire,
perhaps even, I think, that of the unquenchable fire of Punishment. That
God created the lightning for the sake of rain is not a statement of mine, my
son, for the prophet says, 'God made lightnings for the rain,'57 and another
prophet says, 'He who directs the waters with his lightnings and with his
rains pours rainwater into the throats of the clouds.'58 The essence of the
lightning comes from the heavenly fire. As the radiance of the sun is
reflected in its rays, so the lightning is a reflection of the eternal fire, that is
of the fire which is above the firmament. When you think of heavenly fire
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'Ηλίας προσευχή κατήγαγεν έπί τάς σχίδακας και τό ολοκαύτωμα και

τους ιερείς της αισχύνης και τους μηνυτάς της Ίεζάβελ- τούτου τοΰ πυρός
απαύγασμα πέφυκεν ή αστραπή ένυλόν τε και ένυπόστατον."

Έπιφάνιος εΐπεν '"Αρα άληθεύουσιν οί λέγοντες ότι ό προφήτης d
3ΐ75 'Ηλίας εστίν 6 τω άρματι βροντών και απαστράπτων εν ταΐς νεφέλαις και

ότι δράκοντα καταδιώκει;" Ό άγιος λέγει- "Οΰχί, τέκνον, μη γένοιτο,
εσχάτης γαρ άνοιας τούτο έστι και άκοή παραδέξασθαι- άνθρωποι γαρ

φρενοβλαβείς έξ οικείας διανοίας ταύτα συνεγράψαντο, ώσπερ και τό 'τα
στρουθία ό Χριστός εναντίον τών 'Ιουδαίων έκ πηλού διαπλάττων εις τον

3ΐ8ο άέρα άπέρριπτεν έμφυσών, και έπέταντο,' και πάλιν- 'ό χιών άλευρος
έχρημάτιζεν'- ώσπερ γάρ ταΰτά έστι ψεύδος, ούτως και αύτό ψεύδος
καθέστηκεν. "Ω πόσα οί αιρετικοί νοθεύσαντες έδογμάτισαν αλλόκοτα, 8πα

ίνα έπίστασαι, και χρή πάς χριστιανός τών τοιούτων άποστρέφεσθαι.
'Ηλίας ούν εις ούρανούς ούκ ένι, μη γένοιτο, άλλ' ούτε έπί άρματος

3ΐ85 καθέζεται, χάριν δε έχει έπί τών ύετών τού παρακαλεΐν τον θεόν, όπως έν
καιρώ άνύδρω δίδωσι τή γή ύετόν, έπεί ούδείς άναβέβηκεν εις τον

ούρανόν εί μή ό υιός τού ανθρώπου ό ών έν τω ούρανώ- ζή δε έν σαρκί και
έστιν έπί τής γής, ζή δε και Ένώχ και έν μέσω πολλών αναστρέφεται και

ούδείς έστιν ό γινώσκων αύτόν, ζή δε και 'Ιωάννης ό Θεολόγος και έστιν
3ΐ9ο είς τον κόσμον, ώσπερ μαργαρίτης έν μέσω βορβόρου αφεθείς τού είναι έν

σαρκί έπί τής γής άντιπρόσωπον 'Ιησού Χριστού, τού έξιλάσκεσθαι τάς
ήμών άμαρτίας και τού άποστρέφειν την δικαίαν αύτού οργήν την καθ' β

ήμών, 07τηνίκα πληθυνθή τα ήμών παραπτώματα τού άπαλεΐψαι ήμάς δια
τάς άμαρτίας ήμών- πολλοί ούν τών δικαίων έθεάσαντο αύτόν, άλλ' ούκ

3ΐ95 έφανέρωσαν αύτόν δια την άπιστον και περίεργον γνώμην τής
ανθρωπινής κακίας. Οί τρεις ούν ούτοι ζώσι μέχρι τής συντέλειας, και
μετά τού αντίχριστου παλαίσαντες νικώσιν αύτόν, και ούτως τον τού
μαρτυρίου στέφανον άναδήσονται παρά Χριστού τού θεού. Ταύτα μεν

ούτως- περί δε τού καίειν δράκοντα ή αστραπή ούκ άμφιβάλλω- αληθές
32οο γάρ έστιν- άλλ' ούχ ό άγιος 'Ηλίας ό άστράπτων έστίν, άλλ' ό άγγελος c

κυρίου ό αεί είς τούτο τεταγμένος. Δράκων δε έκεΐθεν γίνεται- θεωρεί ό
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you should think of that fire which Elijah brought down with his prayer to
the firewood and to the burnt-offering and the priests of shame and the
prophets of Jezabel.59 The lightning is a material and enhypostatic reflec¬
tion of this fire.

Epiphanios said, "Are they right who say that it is the Prophet Elijah
who thunders and flashes in the clouds with his chariot and that he pursues
a dragon?"60 The holy man answered, "No, my son, by no means! It is utter
folly even to listen to such stories, for they are fabrications of crazy men,
like the following: 'Christ moulded the sparrows out of clay in front of the
Jews, breathed on them and threw them up into the air, and they took
flight,'61 and again, 'The snow was meal.'62 Just as this is a lie, so are the
stories of those men. Remember how many corrupt and alien doctrines the
heretics have taught! Every Christian must shun such things. Elijah does
not live in heaven, not at all, nor is he seated in a chariot, although with re¬

gard to the rains he has the privilege of beseeching God to give the earth
rain in a time of drought, for no one has ascended into heaven except the
Son of man, who is in heaven.63 He lives in the flesh and is on earth, and so

does Enoch, moving among many, although nobody recognizes him, and
John the Theologian also lives and is in the world, like a pearl in the mud 64
left to live in the flesh on earth, facing Jesus Christ to atone for our sins and
avert his just wrath against us, when our trespasses are multiplied so that he
wants to blot us out because of our sins.65 Many of the righteous have seen
him,66 although they did not reveal him because of the wickedness of the
faithless and inquisitive human mind. These three will live until the end,
when they will fight with Antichrist and overcome him and so be crowned
with the crown of martyrdom by Christ our God.67 This is how these mat¬
ters stand. But the statement that the lightning burns a dragon I do not dis¬
pute, for it is true. However, it is not St Elijah who flashes, but the angel of
the Lord, who is forever assigned to this task 68 A dragon is formed in the
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δαίμων τους όφεις, και δπου άρεσθή εισέρχεται και γίνεται σύμφυτος
αύτω και συνανάτροφος και συγκακούργος, και προβαίνοντος του καιρού
απεργάζεται ό δαίμων τον όφιν φαντασμον μέγαν και φοβερόν και

3205 θρασύν και κακόν σφόδρα, και ού χωρίζεται αύτού τό σύνολον, άλλα
μένει έν αύτω βλάπτων μεγάλως- έντεύθεν ό όφις δράκων γίνεται, θηρίον
πικρον και έξωλέστατον, ούκ έν τω ύπάρχειν αύτό μόνον κακόν, άλλ'
ενδύεται και τον διάβολον, και γίνεται διπλούν τό κακόν κατά τον

λέγοντα- 'εύρεν ό σατανάς τον διάβολον'. "Οταν ούν διανοηθή ό διάβολος
32ΐο ό έν τω όφει τοΰ έξελθεϊν έκ τού φωλεού αύτού και βλάψαι ή άδικήσαί d

τινα, θεωρεί ό θεός άνωθεν, και μή θέλων γενέσθαι κακόν νεύει τω

άγγέλω της αστραπής, και εύθέως άρχεται κατά τού δράκοντος βροντάν
και αποστέλλει τον σίφωνα της άστραπής και κατακαίει αύτόν. Ό δε
διάβολος ό έν τω όφει ύπερασπιζόμενος αύτού αίρει αύτόν έν τω αέρι και

32ΐ5 φεύγει άπό τού φοβερού φόβου και τρόμου της αστραπής. Φεύγων δε
αγωνίζεται εις άνθρωπον άποκρεμασθήναι, όπως ό θεός φειδόμενος τού
άνθρωπου άφεθή κάκεΐνος. Άλλ' είδώς ό τά απόρρητα έπιστάμενος θεός 82οα
τον σκοπόν τοΰ ματαίου έδωκε σημεΐον τω άγγέλφ τής άστραπής, φήσας·
'άρον φίλον συν έχθρω', τούτ' έστιν ότι 'καν εις άγιον καταφύγη, καύσον

3220 αύτόν συν αύτω, και έγώ τον δούλόν μου πλείονος παραμυθίας
άξιώσομαι'. Λοιπόν όπου καταλάβη αύτόν, καν έπί δένδρου, καν έπΐ
κάμπου, καν έν οίκίςχ, καν έν πλοίω, καν έν άνθρώπω προσφύγη, έκεΐ
αύτόν πατάσσει και τεφρώνει και τήν φύσιν αύτού διαφθείρει. Τον δε
σατανάν δεσμοΐς άλύτοις κατακαίων τή αστραπή ύποβάλλει μέχρι τής

3225 συντέλειας τής πληρεστάτης άνταποδόσεως."
Έπκράνιος λέγει* "Ό χιών ό φερόμενος έκ τοΰ ούρανοΰ, πόθεν β

λευκαίνεται ή πώς πήγνυται εις χιόνα μετατρεπόμενος;" Ό όσιος είπε·
"Πρόδηλόν έστιν ότι τού ύδατος έν ταΐς νεφέλαις χρηματίζοντος έξέρχεται
έκ τού στερεώματος πνεύμα λευκόν ώς έριον προστάξει θεού, και αύτό

3230 έπιπίπτει ταΐς νεφέλαις, έτι τού ύδατος άναμέστοις χρηματιζούσαις, και
λευκαίνει τό ύδωρ άγαν, όν τρόπον και τον κηρόν δρόσος. Κατερχόμενον

... όφις εR (de variis lectionibus v. infra): δράκων δέ πόθεν γίνεται; ό όφις, τοΰ διαβόλου
όργανον ών (τό άρχαΐον όργανον τοΰ διαβόλου C), δράκων συνίσταται· ώσπερ (add. και C)
ό άνθρωπος δαίμονι ληφθείς ούκέτι άνθρωπος κυρίως λέγεται, άλλα δαιμόνων και

παρατετραμμένος, ούτω δή και ό όφις ζ ό γαρ β II 3203 αύτω R: αύτοΰ D om. Ε II
συγκακοΰργος Ε: συνκακούργος R συνκάκουργος D II 3204-5 φαντασμον ... κακόν D:
εις φαντασίαν μεγάλην και φοβεράν και θρασεΐαν και κακήν R non clare legitur Ε II
3205 αύτοΰ ER: αύτω D II 3206-9 εντεύθεν ... διάβολον om. ζ II 3207-9 ούκ έν ...

διάβολον om. R II 3207 αύτό: -όν Ε II μόνον om. ε II 3212-13 και εύθέως ... άστραπης
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following way. The demon looks at the serpents and enters one with whom
it is pleased, cleaving to him and becoming his companion and fellow evil¬
doer. As time passes the demon turns the serpent into a huge, terrifying,
bold and very evil phantom. It does not leave him for a moment but stays in
him, hurting him sorely. In this way the serpent becomes a dragon,69 a
fierce and pernicious beast, not only because it is evil in itself but also be¬
cause it puts on the devil, so that the evil becomes double according to him
who said, 'Satan found the devil.'70 Now when the devil in the serpent in¬
tends to leave its den to hurt or wrong somebody God sees it from on high,
and as he does not want anything evil to happen he nods to the angel of the
lightning, who at once starts to thunder against the dragon, sending out its
jet of lightning and burning it. The devil, trying to defend the serpent in
which he dwells, lifts it up into the air and flees from the terrible fear and
trembling caused by the lightning. During his flight he struggles to attach
himself to a human being so that when God spares the man he too will be
saved. But God, who knows the secrets, knowing the purpose of the Fool¬
ish One has given the angel of lightning a sign, saying, 'Away with friend
and foe alike!' That is, 'Even if he takes refuge with a saint, burn them both
together, for I shall give my servant still greater compensation.' Therefore,
wherever God finds him, he strikes him, burning him to ashes and destroy¬
ing his nature,71 no matter whether he takes refuge in a tree or a field or a
house or on a ship or in a human being. He burns Satan with the lightning
and puts him in indissoluble chains until the end that is brimfull of retribu¬
tion."

Epiphanios said, "How does the snow which comes down from heaven
become white? How does it become firm and turn into snow?" The holy
man answered, "Obviously, when there is water in the clouds, by God's
command a spirit, white as wool, comes out from the firmament and falls
on the clouds, which are still filled with water, making the water white in
the same way as dew whitens wax. While the water, very white and sweet,

ε, sim. ζ: om. βΚ II 3214 αύτού ER: αυτόν βΌ τοϋ ιδίου σκεύους ζ II αΰτόν γ: om. β II
3215 άστραπης: add. καΐ κατακαίει αΰτόν β, cf. supra, lin. 3213 II 3217 άφεθη κάκεϊνος:
άφήσει κάκεΐνον R al. ζ II 3219 άρον scripsi: άρα Ε άρα BMR άρε D άραςί άμα
VK om. C II φίλον D: -ος β -ω fER II έχθρώ: add. έπαμύνασθε C II καταφυγή:
προσφυγή D προσφεύγει Ε al. ζ II 3221 δένδρου ER: -φ β -ον D φυτού ζ II 3222
προσφύγη: -φεύγει D al. ζ II 3226 ό1: ή corr. VCR II ό φερόμενος: φερομένη VCR II
3227 πήγνυται: πήσσεται εR om. ζ II μετατρεπόμενος: -πεμπόμενος D -βάλλεται ζ om.
R II είπε: num. 65 add. C II 3228-31 πρόδηλόν ... άγαν: συνεχόντων των νεφελών (νεφών
Κ) τού ούρανοΰ εν έαυτοΐς τοΰ βρέξαι πνεύμα δυνάμεως παρά τοΰ ύψιστου λευκαίνει τά
ύδατα £ II 3230 έτι Ε: έπί βΌΚ II άναμέστοις scripsi:-μέστους D -μέστου Ε -μέσον βΚ
II χρηματιζούσαις: -ας ε II 3231 δρόσος: ή δρ. γ
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δέ τό ύδωρ δια του άέρος λίαν λευκόν και γλυκύ πήγνυται εις χιόνα έκ της

βίας του κρύους τού άέρος. Ούχ οίον δέ έπί της γης φθάνει λεπτότατον,
τοιούτον έκ τού ύψους έκείνου κατέρχεται άλλα μεγεθέστερον, κατερχό-

3235 μενον δέ εις πολλά τμήματα μερίζεται διαχεόμενον. "Ορα δέ θεού φρικτήν
δύναμιν πώς, ότε δόξη αύτόν, ποιεί την βροχήν ώσπερ κόκκον στρογγυ-
λοειδή έπί της γης κατέρχεσθαι, όν χάλαζαν καλεΐν είώθαμεν, ότε δέ δόξη c

αύτόν, ποιεί αύτην φύσει άπαλήν, την χιόνα ώσπερ έριον, και ούτως αύτό
καταφέρεται έπί της γης· πάλιν κελεύει, και μετατρέπεται το ύδωρ εις

3240 πάγον, και πάλιν ό πάγος εις ύδωρ· θαυμαστός γάρ έστιν εις ταύτα ό
κύριος."

Έπιφάνιος είπε- "Τί έρμηνεύει 'ότι ποτήριον έν χειρί κυρίου, οίνου
άκρατου πλήρες κεράσματος, και έκλινεν έκ τούτου εις τούτο, πλην ό
τρυγίας αύτού ούκ έξεκενώθη, πίονται πάντες οί άμαρτωλοί της γης';" Ό

3245 άγιος είπεν "Ό κύριος ημών εϊρηκεν "Ο διψών έρχέσθω πρός με και
πινέτω.' Νοητόν γάρ έστι τό νόημα- ποτήριον γάρ έστιν 'Ιησούς ό κύριος ό d

τέλειος άνθρωπος, οίνος άκρατος ό λόγος της θεότητος· διπλούς γάρ ην

θεός και άνθρωπος ό κύριος 'Ιησούς, ποτήριον ή άνθρωπότης αύτού, οίνος
άκρατος και άδολος ή θεότης αύτού, άνευ γάρ άγγείου ό οίνος ού

3250 κατέχεται- ούτως ούν άνευ σαρκός τού θεού ή σοφία άνθρώποις
προσομιλήσαι άόρατος ούσα ούκ ήνέσχετο. Έν χειρί ούν τού πατρός ό
υιός τού άνθρώπου, αύτός γάρ είπε- 'Πάτερ, εις χεΐράς σου παρατίθημι τό
πνεΰμά μου.' Τό δέ 'πλήρες κεράσματος'· όλη αύτού ή θεότης τό γλυκύ 82ια

κέρασμα τό εύφραΐνον τάς καρδίας ημών τών εις αύτόν πιστευόντων,
3255 πλήρης θεότητος άκράτου ήγουν άδολου ή άνθρωπότης αύτού. Τό δέ

'έκλινεν έκ τούτου εις τούτο'· ήλθε σαρκωθείς εις τό έθνος τών 'Ιουδαίων,
ίνα διά της ένανθρωπήσεως γνωρίση την ένδον άκρατον θεότητα- έκεΐνοι
ήπίστησαν. Έποίησε σημεία και τέρατα έμπροσθεν αύτών έκεΐνοι
ύπέλαβον έκ μαγείας αύτόν ταύτα πεποιηκέναι. Είτα ίδών ό πατήρ, ότι

3260 άπιστούσι τω μονογενεΐ αύτού υίώ και ότι έθανάτωσαν αύτόν, αύτός ό έν
τη χειρί αύτού τό ποτήριον κρατών την χάριν αύτού έκ τού έθνους τών
'Ιουδαίων άφείλετο, τά πάντα γάρ ήρε τών 'Ιουδαίων και 'Ρωμαίοις β

3232 πήγνυται: πήσσεται fR μετατρέπεται ζ II 3234 κατέρχεται supplevi: τοΰ φοβερού έκ
τού άέρος κατέρχεται D sim. Ε om. rell. II 3235^41 δρα ... κύριος: βλέψον δέ θεού
σοφίαν και συνέσεως δύναμιν, εις όσα αύτός τούς σταλαγμούς (add. τοΰ άέρου C) άλλοιοΰ
αϊρει της θαλάσσης τό ύδωρ άλμυρόν και γλυκύ (-ύν CK) αύτό άποκαθίστησιν, και ταϊς
νεφέλαις στημονίζων τούτο τη οικουμένη κεραννύς έπομβρίζει· άλλοτε πάλιν χάλαζαν αύτό
εύχερώς άποδείκνυσι (άλλοτε πάλιν είς χιόνα αύτό μεταπλάττει, και πάλιν εις χάλαζαν
αύτό εύχερές έναποδείκνυσιν C), και όταν κελεύση είς πάχνην μετατρέπεται, και ήνίκα
(έφηνίκα C; cf. infra ad a 84) θέληση είς πάγος και κρύσταλλον μεθίστησιν (μεθίσταται C,



Text and Translation 223

falls through the air, it is forced to coagulate into snow by the cold of the
air. As it falls down from on high it is not as thin and light as it is when it
reaches the earth, but larger; on its way down, however, it dissolves and
splits into numerous pieces. Consider the awe-inspiring power of God:
when he wants, he makes the rain come down on the earth in the form of
round grains, which we usually call hail, and when he wishes, he gives it a
soft character, transforming it into wool-like snow, and in this shape it falls
down on the earth; sometimes he commands the water to turn into ice, an¬

other time he commands the ice to become water, for the Lord is wonderful
in these things."

Epiphanios said, "What is the interpretation of the word, 'For there is a

cup in the hand of the Lord, full of drink of unmingled wine, and he tilted it
from this into that, but the dregs have not been wholly poured out: all the
sinners of the earth shall drink them'?"72 The holy man answered, "Our
Lord said, 'Let him who is thirsty come to me and drink.'73 The sense is
spiritual, for the Lord Jesus the perfect Man is a cup and the Word of the
Godhead unmingled wine. The Lord Jesus was at the same time both God
and Man, and his humanity is a cup, his divinity unmingled and unadulter¬
ated wine, for unless contained in a vessel the wine does not stay. Thus
without flesh the wisdom of God, being invisible, could not associate with
men. The Son of man is in the hand of the Father, for he himself said,
'Father, into thy hands I commit my spirit.'74 The phrase 'full of drink'
means: his whole divinity is the sweet drink that delights the hearts of us
who believe in him, his humanity being full of unmixed, i.e. unadulterated,
divinity. The words 'He tilted it from this into that' mean: he took on flesh
and came to the nation of the Jews in order that through the Incarnation
they should discover his inner unmixed divinity; they did not believe. He
worked signs and wonders before them; they assumed that he made them
with magic. Then as the Father saw that they did not believe in his Only-
Begotten Son but killed him, he who held the cup in his hand took away his
grace from the nation of the Jews. He took everything from the Jews and

post quod add. πάλιν πνεύση τό πνεύμα αυτού και ρυήσονται ύδατα)· όντως μέγας ό θεός
ήμών και μεγάλη ή ισχύς αυτού, και της συνέσεως αύτού ούκ έστιν άριθμός ζ II 3236
αύτόν: -ω DR II 3237 της om. BL II όν: ό DR II 3238 αύτόν: -φ fR II την om. ε II
3239 καταφέρεται:-φέρει fR II 3240 πάγον:-ος fR II ό πάγος: τό π. εR II 3242 num. 66
add. C II 3243 πλήρες: -ης fCK II 3253 δε γ: om. β II πλήρες EVR: -η β -ης CKD II
3255 πλήρης iR: -η β loc. om. ζ II 3257 ενανθρωπήσεως: add. αύτού γ II άκρατον eCR:
άκρον β άκήρατον VK II εκείνοι D: έκ. γαρ β άλλ'έκ. ζ έκ. δε R ήν έκ. Ε II 3258
ήπίστησαν ... έκεΐνοι om. β II 3262 άφείλετο ... 'Ιουδαίων: ήρεν D II άφείλετο:
έξέκλινεν ζ έκλινεν ER, post quod add. εις τά έθνη VK εις τό έθνος φημί των έλλήνων CE
sim. R



224 The Life ofAndrew the Fool

παρέδωκε, πλην ό τρυγίας αύτοΰ οΰκ έξεκενώθη. "Εκλινε το εύαγγέλιον
αύτού έκ των Ιουδαίων εις τά θεοφρούρητα έθνη, ομοίως τούς τε

3265 αποστόλους και το πανάγιον πνεύμα και άπασαν την χάριν και την

γνώσιν των θεοπνεύστων γραφών έκένωσεν εις ημάς, πλην ό τρυγίας
αύτού οΰκ έξεκενώθη· ώς ή τρυγία τού οίνου έν τω πίθω ουκ έκκενοΰται,
ούτως τό γράμμα το νομικον άνενέργητόν έστι και άνωφελές, τρυγίας γαρ
ή έλπίς τών 'Ιουδαίων έστίν έτι γαρ έν πάση τη γη σκορπισθέντες

3270 πίνουσιν έν τή τρυγίςχ την πλάνην, προσδοκώντες τον άντίχριστον."
Έπιφάνιος λέγει- "Είπε μοι, παρακαλώ- ποταπήν έρμηνείαν έχει c

βεβαίαν και τούτο- 'Κτηνώδης έγενήθην παρά σοί, κάγώ δια παντός μετά
σού';" Ό μακάριος είπεν- "Έκ προσώπου τού Χριστού τούτο λέγει ό
προφήτης, δια τό γενέσθαι άνθρωπον τον συν πατρί όντα άΐδιον λόγον και

3275 θεόν- άνθρωπος γαρ ονομάζεται κτήνος θεού λογικόν. Έπεί ούν ό υιός τού
θεού έγένετο άνθρωπος, λέγει προς τον πατέρα- ΈΙ και άνθρωπος,' φησίν,
'έγενήθην παρά σού έπ' έσχάτων τούτων τών ημερών, άλλα τη θεότητι
ειμί δια παντός μετά σού'."

Έπκράνιος ειπε- "Τί έρμηνείαν έχει τό ρηθέν ύπό τού κυρίου- 'Μη
3280 βαττολογήσητε έν ταΐς προσευχαΐς';" Ό μακάριος λέγει- "Βαττολογία d

έστίν, όταν έστώς εις προσευχήν ού λέγεις- 'Κύριε, ήμαρτον, συγχώρησόν
μοι και έλέησόν με' και τά τούτοις όμοια, άλλ' αντί τούτων λέγεις τω θεώ-
'

Κύριε, μερίμνησόν μοι φαγεΐν και πιεΐν και πλούτον, ίνα χαίρωμαι εις
τον τήδε κόσμον, σωματικώς άπολαύων της σαρκικής ήδονής-' τούτο έστι

3285 βαττολογία και τά τούτοις όμοια. Ό δε θεός ούκ αγαπά ούτως ήμάς
προσεύχεσθαι άλλα ζητεΐν πρώτον την βασιλείαν τού θεού και την

δικαιοσύνην αύτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται ύμΐν."
Έπιφάνιος λέγει- "Τί περισσόν κέκτηνται οί δαίμονες έν τή φύσει 824α

αύτών ύπέρ τούς άγγέλους τού θεού;" Ό άγιος είπεν- "Οία έστίν ή ούσία
3290 τών άγγέλων τού θεού, τοιαύτη και τοις δαίμοσιν ύπάρχει- έν δε μόνον

χωρίζει αύτούς άπ' αλλήλων, ότι οί άγγελοι τού θεού είσιν άσπιλοι και

καθαροί, μικρού δεΐν και άναμάρτητοι, οί δε δαίμονες αχρείοι, μαύροι,
ζοφώδεις, άμαρτωλοί και έπικατάρατοι. Οί άγγελοι άστράπτουσιν, οί δε
δαίμονες ζοφώνουσιν. 'Εκείνοι φώς, ούτοι σκότος. "Οπερ διαφέρει

3295 άμαρτωλός δικαίου, τούτο διαφέρει και δαίμων άγγέλου."

3264 τά ... έθνη: ήμάς τούς έξ έθνών ζ II θεοφρούρητα: θεοφόρητα eR II τούς τε: τούς
DR καΐ τούς Ε al. ζ II 3267τφοπι. γ II 3271 num. 67 add. C II 3279 num. 68 add. C
II 3283 πλούτον: malim πλουτεΐν II 3288 num. 69 add. C II 3288-95 multo brevius et

aliis verbis expressit ζ II 3289-90 οϊα ... θεού om. εR II 3290 τοιαύτη: τοιαύτα R II
3294 ζοφώνουσιν: ζοφόζουσιν D έζόφωνται R II όπερ: εϊτι ε δ δε R
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gave it to the Romans, except that the dregs have not been wholly poured
out. He tilted his Gospel from the Jews to the nations that he guards, like¬
wise pouring the Apostles and the Most Holy Spirit and all the grace and
insight of the Scriptures, inspired by God, over us, except that the dregs
have not been wholly poured out. As the dregs of the wine in the jar are not
wholly poured out, so the letter of the law is inefficacious and useless, for
the hope of the Jews is dregs. Still scattered all over the world they are
drinking their mistake in the dregs, awaiting Antichrist."75

Epiphanios said, "Please, tell me the correct interpretation also of this
saying: Ί was born like a beast before thee, yet I am continually with
thee'!"76 The blessed man answered, "The prophet says this on behalf of
Christ, because the invisible Word and God who is with the Father became
Man, man being called God's rational beast. Now since the Son of God be¬
came Man, he says to his Father, 'Although you let me be born a man in the
last of these days, yet through my divinity I am continually with thee."'

Epiphanios said, "What is the interpretation of the word of the Lord,
'Do not heap up empty phrases in your prayers'?"77 The blessed man
answered, "To heap up empty phrases is when you are standing in prayer
and do not say, 'Lord, I have sinned, forgive me and have mercy on me'
and the like, but instead of this say to God, 'Lord, take thought how to
bring me food and drink and wealth, that I may rejoice in this world, and
with my body enjoy the pleasures of the flesh:' this and similar prayers are

empty phrases. God does not want us to pray like this but to 'seek first the
kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be yours
as well.'"78

Epiphanios said, "What do the demons have in their nature that the
angels of God do not have?" The holy man answered, "Such as the essence
of God's angels is, such is also that of the demons. Only one attribute sepa¬
rates them from each other: that the angels of God are spotless and pure,
one could almost say even free from sin, whereas the demons are useless,
black, dark, sinful and accursed. The angels flash like lightning, the de¬
mons darken. The former are light, the latter darkness. The same that dis¬
tinguishes a sinner from a just man distinguishes a demon from an angel."
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Έπιφάνιος εΐπεν "Ai ψυχαι των δικαίων, πού είσιν άρτίως;" Έφη ό
άγιος· "Αί ψυχαι των δικαίων έν τω παραδείσφ είσί και βλέπουσιν ά
μέλλουσιν αγαθά κληρονομεΐν μετά την φρικτήν έκείνην των σωμάτων
έξανάστασιν. 'Εάν δε μή έγερθώσι τά τίμια αυτών σώματα, αί ψυχαι

33οο μόναι άπολαύσαι ου δύνανται τών έκεΐ ήτοιμασμένων." β

Έπιφάνιος είπε- "Τί έρμηνείαν έχει το 'Κύριος έκτισε με άρχήν όδών
αύτοΰ εις έργα αυτού'; 'Εν ταύτη γαρ τη ρήσει άπώλετο ό "Αρειος, κτίσμα
είναι ύπολαβών τον υίον τού θεού." Ό άγιος έφη· "Ή άνθρωπότης τού
υιού τού θεού τούτο λέγει τη σοφίςκ Σολομώντος. Κύριον δε καλεί τον

3305 προάναρχον πατέρα και θεόν, <καί άρχήν όδών> φησι δι' έαυτού και

μάλα. Κύριος γάρ, φησιν, έκτισέ με εις άνθρωπον έπ' εσχάτων τών
χρόνων, κατέστησεν άρχήν όδών νέων τής χάριτος της νέας και

νομοθέτην. Και γάρ αύτος ό Χριστός άρχή σωτηρίας ύπάρχει, άρχή
έλεημοσύνης, άρχή άγάπης, άρχή σημείων τών έν τη νέςχ χάριτι, άρχή τε c

33ΐο διδαγμάτων, νομοθετημάτων, πραότητος, ταπεινότητος και ειρήνης- αύτός
ό κύριος και θεός και άνθρωπος, άρχή έγκρατείας και πάσης άρετής και

σεμνότητος· πάσα γάρ αρετή όση εισάγει εις τον παράδεισον όδος
ονομάζεται παρά τής θείας γραφής. Άρχή ούν πάσης όδοΰ νοητής ό
Χριστός κατά τήν ανθρωπότητα πέφυκεν, ώσπερ και άλλαχού κεφαλή τής

33ΐ5 εκκλησίας ονομάζεται, έπειδή αύτός πρώτος πάσαν όδόν έδειξε τήν
άγουσαν εις τον παράδεισον ώς νομοθέτης ήδύς και πανωραΐος. Και τούτο
μεν τό 'κύριος έκτισέ με άρχήν όδών αύτού', τό δε 'προ τού αιώνος d

έθεμελίωσέ με' πρόσεχε. Ένθάδε τήν άχρονον γέννησιν ύποσημαίνειν
ήνίξατο, και ότι προ πάντων αιώνων έκτίσθη. "Εχει θεμέλιον τού πατρός

3320 τον λόγον πρώτον μεν έγεννήθη έκ τού πατρός αύτού ό μονογενής υιός
και λόγος τού θεού και έτέθη θεμέλιος, και τότε ό αιών έπί τω θεμελίω
έκτίσθη. Πρόδηλον ούν ότι ό λόγος τού θεού τους αιώνας συνέχει- ει μή 825α

γάρ αύτός έτέθη θεμέλιος, ούδαμού εΐχον σύστασιν τά κτίσματα πάντα.

3296 num. 70 add. C II 3297 δικαίων: άγίων εζ II 3296-7 πού ... δικαίων R, sim. εζ: om.
β II 3298 κληρονομεΐν: add. ό άγιος λέγει β II 3299 δε: γάρ £ER om. D II έγερθώσι:
έγερθη γ II 3301 num. 71 add. C II 3305 και άρχήν όδών addidi II 3305-6 φησι ...

μάλα: φημι ... μάλα ε τον αυτόν ζ om. R II 3306-17 έπ'έσχάτων ... όδών αύτού:
τούτ'έστιν μετ'έμού της σοφίας αύτοΰ πάσαν έπιστήμην (έπιστήμην: όδόν επιστήμης εύθέως
C) έκαινούργησεν έγώ τής άρχής ή αιτία, τών πάντων άπαρχή έγενόμην, δι'έμοΰ ό πατήρ
έκτισεν και δι'έμοΰ έγένοντο (-ετο C) και άπ'έμοΰ ήρξαντο πάσαι αί όδοΐ τού πατρός και
πάντα τά έργα αύτοΰ. εΐ δε ούχ ϊστησι ταύτα τήν τών πολλών (τών πολλών τήν V)
πολυπραγμοσύνην, άκουσάτωσαν πώς διπλούς ταΐς φύσεσι, ταΐς ένεργείαις και (και om. V)
τη ούσίζχ και τοις θελήμασιν ό σεσαρκωμένος λόγος τού πατρός λέγει· κύριος ό πατήρ έκτισε
τήν έμήν ανθρωπότητα, άλλ'ούχι τήν θεότητα, έκτισέν με υΐόν άνθρώπου και έχρισε (έκτισεν
C) και άπέστειλεν εις τον κόσμον τού άρχειν (add. όδόν C) ένθέου βίου και άρετής έν τοις
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Epiphanios said, "The souls of the righteous, where are they now?" The
holy man answered, "The souls of the righteous are in paradise, contem¬
plating the good things they will inherit after the fearful resurrection of the
bodies. If their precious bodies do not resurrect, their souls alone cannot
enjoy the things which have been prepared for them there."79

Epiphanios said, "What is the interpretation of the saying, The Lord
made me the beginning of his ways for his works'?80 For Arius perished
because of this passage, thinking that the Son of God is a creature."81 The
holy man answered, "The humanity of the Son of God says this through the
wisdom of Solomon. By 'the Lord' he means the Father and God who was
before eternity, and 'the beginning of his ways' he says about himself, with
reason. For the Lord, he says, made me Man at the end of times, he made
me a beginning of the new ways of the new grace, and a lawgiver. Christ
himself is the beginning of salvation, the beginning of mercy, the begin¬
ning of love, the beginning of the signs of the new grace, the beginning of
instructions, laws, meekness, humility, and peace; the Lord, being himself
both God and Man, is the beginning of self-control and every kind of virtue
and holiness, for every virtue that leads to paradise is called a 'way' by the
Holy Scripture. Thus Christ in his humanity is the beginning of every spir¬
itual way, as elsewhere82 he is called head of the Church, because he was
the first to show every way that leads to paradise, being a kind and most
beautiful lawgiver. This being the meaning of 'The Lord made me the be¬
ginning of his ways', give heed to the word 'Before the aeon he founded
me'! Here he alluded to and hinted at his non-temporal generation and the
fact that he had been brought into being before all the aeons. By 'founda¬
tion' he means the Word of the Father. First the Only-Begotten Son and
Word of God was born from his Father and laid down as a foundation, and
then the aeon was created thereon. It is obvious that the Word of God holds

the aeons together, for if he had not been laid down as foundation, the
whole Creation would have no coherence anywhere. When the Apostle

ιδίοις έργοις, τοΰτ'έστιν έν τοις άνθρώποις καταφυτεΰσαι την άλήθειαν ζ II 3307 χάριτος
... νέας: νέας χάριτος eR II 3312 παράδεισον: add. τους άνθρώπους eR II 3313 άρχή ούν
R: άρχή δε Ε om. βΌ II 3314-15 και ... έκκλησίας: κεφαλή και της άλλαχοΰ εκκλησίας
D και κεφαλή της έκκλησίας άλλαχοΰ Ε και τής έκκλησίας κεφαλή άλλαχοΰ R II 3315
ονομάζεται: έτοιμάζεται D II έδειξε: έτεμεν eR II 3316 άγουσαν: άπάγουσαν eR II
3317 τό2: malim τω II 3318-32 πρόσεχε ... Χριστός: και προ πάντων βουνών γεννά με'
(Prov. 8:25) προ τοΰ γενέσθαι τό οίονοΰν ό θεός λελάληκε και έγένετο- (έγένοντο· C) ό λόγος
τοιγαροΰν έκεΐνος θεός ων είπε και έγένοντο (έγένετο V) πάντα έκ τοΰ μή όντος. υιός δε
αύτοΰ (αύτοΰ om. C) πέλων έν τω γεννηθήναι αυτόν έτέθη θεμέλιος, μήτε βουνού τηνικαΰτα
ύπάρχοντος άλλ'ούτε άλλου τινός δημιουργήματος, τεθείς ούν πρώτος θεμέλιος, πρώτος
συνέχει και τά τελούμενα, ούτος ούν λοιπόν εύδοκίςχ πατρός και (και om. C) υιού και άγίου
πνεύματος τούς τε αιώνας και πάσαν τήν κτίσιν έδημιούργησεν ζ II 3318 ύποσημαίνειν:
-ων Ε II 3319 έχει: add. δε eR
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Λέγει γάρ ό απόστολος Παύλος ότι έν αύτω και εις αυτόν τα πάντα
3325 έκτίσθη καί δι' αυτού- τό μεν 'έν αύτω' λέγει αύτον θεμέλιον, τό δε 'δι'

αύτού' σημαίνει ότι λόγος ών τού πατρός έξ αύτοΰ τοΰ πατρός προήρχετο
άρρεύστως καί των κτισμάτων την ποίησιν είργάζετο, ώστε αύτός ήν καί
θεμέλιος καί κτίζων έπί έαυτοΰ τα σύμπαντα, αύτός γάρ έστιν ή σύστασις
τών ορατών καί αοράτων. Δια τούτό φησι 'προ τού αιώνος έθεμελίωσέ με'.

3330 Καί ό απόστολος φησιν- "Έκαστος δε βλεπέτω πώς έποικοδομεΐ- θεμέλιον
γάρ παρά τον κείμενον έτερον κτίσαι ού δύναται, ός έστιν 'Ιησούς
Χριστός'." Έπιφάνιος λέγει- "Πώς καί έν τούτω ό "Αρειος διεστράφη;" Ό β

άγιος εΐπεν "Άκούων ό άθλιος τό 'κύριος έκτισέ με' ούκ ένόησεν ότι περί
της άνθρωπότητος τού υιού τού θεού λέγει, άλλ' ένενόησεν ότι περί της

3335 θεότητος αύτού τούτο έλέχθη. Καί οίμαι συναπαχθείς τη φρενοβλαβείς
τών δαιμόνων εις άνοιαν έξέπεσεν, ού γάρ έφρόνει τον Χριστόν διπλούν
είναι θεόν καί άνθρωπον, άλλά μοναπλούν τούτον στοιχήσας καί δεινά
φαντασθείς είς κτίσμα καί ποίημα τό θείον κατήγαγεν."

Έπιφάνιος είπε- ""Ο θεός, έν τω ονόματι σου σώσόν με' τί λέγει 'καί
3340 έν τη δυνάμει σου κρίνεις με';" Ό μακάριος έφη- "Ή ρήσις αύτη καθο¬

λική έστι πάσης άνθρωπότητος, μάλλον δε της έκκλησίας ύπάρχει προς c

τον θεόν ή παράκλησις. Βοά γάρ αύτη προς τον ύψιστον λέγουσα- "Ο
θεός, δίκην έχω μετά τού διαβόλου καί τών ειδώλων αύτού, καταπονεί γάρ
τυραννών με τη πονηρίς αύτού- αλλ' έλθέ σαρκωθείς, όνομάσθητι

3345 'Ιησούς Χριστός καί πιστεύω τω ονόματι σου καί έν τω ονόματι σου
σώσόν με- πλήρωσόν σου πάσαν οίκονομίαν, θανατώθητι δι' έμέ,
έγέρθητι, άναλήφθητι, κάθισον έκ δεξιών τού πατρός- πέμψον μοι τον

παράκλητον διά τών αποστόλων σου καί λύσας την δίκην μου κατάβαλε
καί τά είδωλα- συντρίψεις τους βωμούς, κωλύσεις τάς αίσχράς θυσίας,

3350 άποδώσεις μοι τά έθη τά έπουράνια καί έν τη δυνάμει σου κρίνεις με-

διακρίνεις μοι άγαθά, διακρίσει γινώσκειν σε καί τάς έντολάς σου τηρεΐν ο
καί φυλάσσειν με τά ζωηρά σου προστάγματα.' "Ονομα ούν 'Ιησούς
Χριστός, δύναμις τό πνεύμα τό άγιον, ζητεί ή έκκλησία προς τον πατέρα
λέγουσα- "Ο θεός, έν τω Χριστώ 'Ιησού σώσόν με καί τω πνεύματί σου τω 828α

3355 άγίω διάκρισίν μοι δώρησαι.' Ή γάρ διάκρισις δεικνύει τω άνθρώπω
πάσαν όδόν άγαθήν και ούκ ές αύτόν έν όδώ πονηρά ύποσκελίζεσθαι.
Πρωτεύει γάρ πασών τών άρετών αύτη- έκ ταύτης γάρ γεννάται ή αγάπη,

3326 προήρχετο: έξήρχετο ε II 3331 κτίσαι: κτισθήναι ε τεθήναι R II 3333-8 hoc
responsum multo brevius reddunt CK II 3334 θεοΰ LVeR: add. τούτο BM II ένενόησεν:
ένόησεν Ve al. CK II 3335 έλέχθη McR: ήλέχθη BV λέχθη L II οίμαι ε: οϊμοι V ό
μεν β om. R II 3337 μοναπλούν: -όν ER II στοιχήσας: νομίσας R II 3339 add. num. 73
C add. tit. περί διακρίσεως Ε II τί λέγει ante ό θεός tr. VDR, quod malim, post κρίνεις με
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Paul says that in him and to him and through him all things were created,83
'in him' refers to him as foundation, whereas 'through him' means that be¬
ing the Word of the Father he proceeded from the Father himself without
change and performed the act of creation, so that he himself was both foun¬
dation and built all things on himself, for he is the coherence of the visible
and the invisible. Therefore he says, 'Before the aeon he founded me.' And
the Apostle says, 'Let each man take care how he builds upon it. For no
other foundation can any one lay than that which is laid, which is Jesus
Christ.'"84 Epiphanios said, "How did Arius become perverted in this par¬
ticular matter?" The holy man answered, "When the wretched man heard
the saying 'The Lord created me' he did not understand that it refers to the
humanity of the Son of God but thought that it was said about his divinity. I
think he lapsed into this folly because he was led astray by the madness of
the demons, for he did not understand that Christ is both God and Man at
the same time, but claiming that he had only one nature and nursing dan¬
gerous fantasies he reduced the Godhead to something created and made."

Epiphanios said, "What is the meaning of the saying 'Save me, ο God,
by thy name, and judge me by thy might'?"85 The blessed man answered,
"This prayer refers to all mankind, or rather it is the entreaty of the Church
to God, for she cries to the Most High, saying, 'God, I am in litigation with
the devil and his idols, for he oppresses me with his wicked tyranny. Come,
let yourself be incarnated, assume the name Jesus Christ, in which I shall
believe, and save me in your name! Fulfil all your plans for my salvation:
be killed for my sake, be raised, be taken up into heaven, be seated on the
right side of the Father, send me the Paraclete through your Apostles, put
an end to my trial and throw down the idols! Break the altars, put a stop to
the shameful offerings! Restore to me my heavenly way of living and judge
me by thy might! Discern good things for me, that through discernment I
may recognize you and keep your commandments and observe your

lifegiving ordinances!' Thus the name is Jesus Christ, the might is the Holy
Spirit, and the Church entreats the Father, saying to him, 'God, save me

through Jesus Christ, and with your Holy Spirit endow me with the power
of discernment!' For discernment shows man every good road, not letting
him slip on the bad road. It is the first of all virtues, for from it love is born

tr. ECK II 3340-65 hoc responsum multo brevius reddunt CK II 3342 αύτη: add. δια
στόματος τού προφήτου eW II 3344 έλθέ VDR: έλθε Ε ήλθες β II όνομάσθητι fR: ώ
νομάσθης β om. V II 3345'Ιησούς Χριστός post πιστεύω tr. V II πιστεύω: πιστεύσω Ve
πιστευσάτω R II τω όνόματί σου και om. VD II 3346 σου eR: μου βν al. CK II 3348
λύσας: λύσης vel λύσεις fVR II 3348-9 κατάβαλε και: καταβαλεΐς eVR II 3351
διακρίνεις: -κρίνεις VR II 3352 με om. VR II 3354 έν om. eR II 3357 πασών R: πάντων
β\ε(εί. supra, lin. 1972, app. crit.)
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έκ δέ της άγά7της ή έλεημοσύνη, ώστε ή διάκρισις φυτεύει πάσαν
άγαθοεργίαν, προχέουσα πρώτον καρπον την εύποιίαν, έπειτα την

3360 άκακίαν καί την είρήνην και την πραότητα. Ή διάκρισις γαρ νους έστι
του αγίου πνεύματος, καί όταν χωρηθή εις διάνοιαν ανθρώπου του μένειν,
ήδυτέρως αύτην ποιεί τοις αίσθητηρίοις τοις νοητοΐς διακεΐσθαι. Τί δέ;
"Εστι διάκρισις άπαν νόημα ζυγοστατοΰσα, καί όσον υγιές αίρει καί
δίδωσι κατέχειν την διάνοιαν καί ποιεΐν, όσον δέ σαθρόν έκτρέπει της β

3365 διανοίας καί σφενδόνος δίκην μακράν απορρίπτει."
Έπκράνιος είπε· "Τί λέγει ό άγιος Παύλος ότι 'Πάσα άμαρτία εκτός

τοΰ σώματος έστιν ό δέ πορνεύων εις τό ίδιον σώμα άμαρτάνει';" Ό
άγιος είπε- "Πάσα άμαρτία ψυχική έστιν, ή δέ πορνεία σωματική εστίν έκ
γαρ τής πλευράς τού 'Αδάμ ώκοδομήθη ή γυνή, ώστε οί δύο εν σώμά είσι.

3370 Πάσα γάρ άμαρτία έκτος τού σώματος έστι, τούτ' έστιν, ού τώ σώματι
πράττεται ή συντελείται άλλά τη ψυχή καί τώ νοί καί τώ πνεύματι, ώς
προέφην. Καί γάρ ούκ έκ σώματος την ήδονήν καρπούται ό ψεύστης ή ό
έπίορκος ή ό κατάλαλος ή ό έτέραν τινά άνομίαν έργαζόμενος, μόνος δέ ό c

πορνεύων τω ίδίω σώματι συντελεί την άμαρτίαν. "Ωσπερ χοίρος έάν
3375 κυλισθή έν βορβόρω ού τα ένδον αύτού μολύνει άλλά την έξω αύτού

πάσαν δοράν συχαντήν καί βρωμώδη απεργάζεται, ούτω καί ό πορνεύων
κοίταις καί άσελγείαις έαυτόν άναμιγνύων συχαντον αύτού τό σώμα καί
την ψυχήν άπεργαζόμενος ούτως πορεύεται, γέλοιον τοις άοράτοις
έχθροΐς καί δαίμοσιν αναφαινόμενος. Λοιπόν εις τό ίδιον σώμα

3380 άμαρτάνει, μιαίνων αύτό- ούκ αύτό δέ μόνον άλλά γε καί τό τής γυναικός
εις ό περιπλέκεται- άνήρ γάρ γυναίκα έχων, καί γυνή νόμιμον άνδρα
έχουσα, ούκ έχουσι τά έαυτών σώματα ίδια- τού ανδρός γάρ τό σώμά έστι
τής γυναικός αύτού καί τής γυναικός έστι τού άνδρός αύτής, ώστε ούκέτι d
είσι δύο άλλά σαρξ μία. Έάν ούν ή γυνή πορνεύση, είς τό σώμα τοΰ

3385 άνδρός άμαρτάνει, έάν δέ ό άνήρ άμάρτη, είς τό ίδιον σώμα τής γυναικός
άμαρτάνει. Ούτως ούν είς τά έαυτών σώματα άμαρτάνουσιν, όπηνίκα ούχ
έαυτών έρώνται άλλά τών αλλότριων, ώς άμφότεροι την ιδίαν κοίτην
μιαίνοντες. Καί δια τούτο πάσα άμαρτία έκτος τού σώματος έστιν, ό δέ
πορνεύων είς τό ίδιον σώμα άμαρτάνει, ό δέ μη έχων γυναίκα καί

3390 πορνεύων, ώσπερ χοίρος έν κόπρω κυλινδούμενος, γίνεται αύτού τό σώμα
συχαντον καί όζόμενον καί ή ψυχή αύτού μαύρη ώσπερ δαίμονος. Καί

3359 πρώτον καρπον eR: προ τών καρπών β\ II άκακίαν και: add. την ΰψοποιόν
ταπείνωσιν VeR (cf. VBaslun, fol. 75v) II 3360 και om. VDR II 3361 χωρηθή: χωρεθη Ve
II 3361-2 εις ... ποιεί τοις VeR: om. β II 3362 αύτην R: αύτη Ε αύτού VD II
αίσθητηρίοις VfR: θηρίοις β II 3363 αίρει καί: εύρη VDR II 3365 σφενδόνος: -όνης R
II 3366 add. num. 74 C hoc caput brevius reddit ζ II 3368 ή δέ ... έστιν (έστιν om. R) eR:
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and from love mercy, so that discernment engenders all kinds of good
deeds, bringing forth as its first fruit the doing of good, then innocence,
peace and meekness. Discernment is the reason of the Holy Spirit, and
when room is made for it in the mind of man so that it can stay there, it sets
the mind at ease thanks to its spiritual senses. Thus discernment weighs
every thought and takes what is sound and gives it to the mind for it to keep
and to realize, but what is unsound it turns away from the mind, throwing it
far away as with a sling."

Epiphanios said, "What does St Paul mean when he says, 'Every other
sin is outside the body, but the fornicator sins against his own body'?"86
The holy man answered, "Every other sin is of the soul, but fornication is
of the body, for woman was fashioned from the rib of Adam, so that the
two are one body. Every sin is outside the body, that is, it is not committed
or performed with the body but with the soul and the mind and the spirit, as
I said. It is not from the body that the liar gains his pleasure, or the perjurer
or the slanderer or he who commits some other wicked act; only the forni¬
cator commits his sin with his own body. As a swine that wallows in the
mire, although it does not soil its inside, makes its whole skin stinking and
disgusting on the outside, so the fornicator who devotes himself to de¬
bauchery and licentiousness87 makes his body and soul disgusting and
walks about in this state, exposing himself to the laughter of the invisible
enemies and demons. Thus he sins against his own body and defiles it, not
only his own but also his wife's body which he embraces, for a man having
a wife and a woman having a lawful husband do not possess their own
bodies, but the body of the man belongs to his wife and the body of the
wife belongs to her husband,88 so that they are no longer two but one
flesh.89 Therefore, if the woman commits adultery, she sins against the
body of her husband, and if the man sins, he sins against his wife's own
body. Thus they sin against each other's bodies, when they do not love
each other but those who belong to others, since they both defile their own
bed. For this reason every other sin is outside the body, but the fornicator
sins against his own body, and when an unmarried man fornicates, wallow¬
ing in ordure like a swine, his body becomes disgusting and stinking, and

om. β !l 3369 είσι DR: έστι βΕ II 3370 γαρ: ούν eR II 3374 συντελεί eR: συντελείται β
II χοίρος: ό χ. eR II έάν: όταν DR ήνίκα Ε II 3376 συχαντην ΒΜ: συγχ- L συνχ- Ε
σιχ- DR II ούτω: -ως fR II 3377 έαυτόν fR: αυτόν β II συχαντόν ΒΜ: συγχ- L συνχ-
Ε σιχ- DR II 3378 ούτως: ούτος D II 3379 έχθροΐς καί om. eR II 3385 άμάρτη:
άμαρτήση DR om. Ε II 3390 έν ... κυλινδούμενος fR: έγκυλινδούμενος β II
κυλινδούμενος: add. και fR II 3391 συχαντόν ΒΜ: συγχ- L συνχ-Ε σιχ-DR
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πάσα μεν αμαρτία δεινώς την ψυχήν ζοφώνει, ή δε πορνεία δυσώδες και

αισχρόν το σώμα απεργάζεται."
Έπιφάνιος λέγει- "Τίνα λέγει τό εύαγγέλιον μαμωνάν;" Ό δε λέγει- 829α

3395 "Μαμωνάς έστιν ό ών τελώνης και άρπαξ και πλεονέκτης, ό κατεσθίων
τάς οικίας τών χηρών και ορφανών άδίκως, καταδυναστείςχ τούτοις
έπεμβαίνων. Και μαμωνάς λέγεται ό της πλεονεξίας δαίμων ό εις τό πάθος
τούτο έγκεχειρισμένος "

Έπιφάνιος λέγει- "Τί έστι τό είρημένον- 'Οί υιοί σου ώς νεόφυτα
34οο έλαιών κύκλω της τραπέζης σου';" Ό μακάριος έφη- "Βλέψον, άγαπητέ

μου, εις τά άγια θυσιαστήρια έν τη ώρψ της φρικτής λειτουργίας και
θεάσασθαι έχεις κύκλω της τραπέζης τους υιούς τού θεού μετά λαμπάδων
έστώτας ώς νεόφυτα έλαιών έν άμπελώνι, τους νεοφώτιστους λέγω, έν τη

ώρψ της ιερουργίας ώσπερ ώραία φυτά μεταφυτευθέντα άπό σκότους εις
3405 φώς. Τούτους γάρ έχων κατά νοΰν ό προφήτης ταύτα εϊρηκε περί αύτών "

Έπιφάνιος είπε- "Τί έρμηνείαν έχει τό ύπό τού Ήσαΐου είρημένον- 'Οί β
δε νεκροί ζωήν ού μη ϊδωσιν, ούδέ ιατροί ού μη άναστήσουσιν'; 'Ισχυρώς
γάρ ήμΐν πείθουσιν αιρετικών παίδες λέγοντες μη είναι άνάστασιν
νεκρών." Ό μακάριος λέγει- "Ό Ζευς και ό 'Απόλλων και ό Έρμης και ό

3410 Κρόνος, ή "Ηρα και ή "Αρτεμις και πάς ό κατάλογος τών ειδώλων νεκροί
ονομάζονται και τυφλοί. Τούτους γάρ νεκρούς άποκαλεΐ ό προφήτης-
λίθοι γάρ και χρυσός και άργυρος, ούτε έζησαν ούτε ζήσονται τό
σύνολον, άψυχα γάρ ταύτα και νεκρά πεφύκασι. Διό και "Ελληνες ώς
ίατροΐς ούσι τό δοκεΐν πλανώμενοι τούτοις προσήρχοντο, θυσίαις αύτούς

34ΐ5 σπένδοντες. Αύτό ουν βλέπων ό προφήτης, τό άψυχον και άναίσθητόν
φημι τών ειδώλων, οίς ώς ΐατροΐς προσεπέλαζον τά πλανώμενα έθνη, ούτω c

περί αύτών τροπωσάμενος εΐπεν- 'οί δε νεκροί ζωήν ού μη ϊδωσιν', τούτ'
έστιν οί θεοί τών Ελλήνων οί λίθινοι και ξύλινοι και άργυροι και χρυσοί
και όστράκινοι και χαλκοί, ύλη νεκρά όντες, 'ούτε ιατροί' — οί αύτοί

3420 ζώδονες ύπό Χριστού συντριβέντες — 'ούκέτι άναστήσονται'."
Έπιφάνιος είπε- "Τί έρμηνεύεται- Άίθον, όν άπεδοκίμασαν οί οίκοδο-

μούντες, ούτος έγενήθη είς κεφαλήν γωνίας';" Ό άγιος είπεν "Ό λίθος
ούτος ό Χριστός έστιν, άπεδοκιμάσθη δε ύπό γραμματέων και πρεσβυ¬
τέρων τού λαού τών 'Ιουδαίων και έγένετο κεφαλή της έκκλησίας τών

3425 έθνών, ήτις λέγεται γωνία. Γωνία δε λέγεται, ότι ού τό πάν τού κόσμου είς d

3392 δυσώδες: συγχαντον L ζοφώδες Ε II 3394 num. 75 add. C? (pars folii excisa est) II
3396 καταδυναστείςχ: κατά δυναστείαν fR al. ζ II 3398 έγκεχειρισμένος D:
έγκεχωρισμένος Ε έγκεχειρημένος β προκεχειρισμένος R al. ζ II 3399 num. 76 add. C
II 3402 θεάσασθαι έχεις: θέασαι γ II 3406 num. 77 add. C hoc caput brevius reddit ζ II
3408 ήμΐν: ημάς corr. ER II 3409 Ζευς: Δίας ε II 3413 Έλληνες: οί Έ. cR II 3414
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his soul becomes as black as that of a demon. Every sin darkens the soul
terribly, but fornication makes the body foul-smelling and ugly."90

Epiphanios said, "Whom does the Gospel mean by mammon?"91 He
answered, "Mammon is the one who is a tax collector and is rapacious and
greedy, who unjustly devours the houses of the widows and orphans, op¬

pressing and trampling upon them.92 Mammon is also the name of the de¬
mon of greed who is entrusted with this passion."

Epiphanios said, "What is the meaning of the saying 'Thy children as

young olive-plants round about thy table'?"92 The blessed man answered,
"My dear friend, look at the holy altars at the time of the awe-inspiring lit¬
urgy and you will see the sons of God standing with candles around the
table like young olive-trees in a vineyard, I mean the newly baptized, at the
time of the Eucharist transplanted like beautiful plants from darkness to
light. Speaking about the sons of God the prophet had the neophytes in
mind."

Epiphanios said, "What is the interpretation of the words of Isaiah, 'The
dead shall not see life, neither shall physicians by any means rise again.'?94
For the heretics try with all their might to convince us that there is no resur¬
rection of the dead." The blessed man answered, "Zeus, Apollo, Hermes,
Kronos, Hera, Artemis, and the whole catalogue of idols are called dead
and blind. The prophet calls them dead because they are stones and gold
and silver; they have never lived nor will they ever live at all, for these
things are lifeless and dead. Therefore the Hellenes approached them in the
mistaken belief that they were doctors, offering up sacrifices to them.
When the prophet saw this, I mean the lifelessness and senselessness of the
idols to whom the deceived nations turned as if they were doctors, he spoke
metaphorically about them in this way, saying, 'The dead', that is the gods
of the Hellenes, being dead matter made of stone and wood and silver and
gold and clay and copper, 'shall not see life, nor shall the doctors'—those
same statues that have been destroyed by Christ—'rise again'95

Epiphanios said, "What is the interpretation of the saying, 'The stone
which the builders rejected has become the head of the corner'?"96 The
holy man answered, "This stone is Christ, who was rejected by the scribes
and elders of the people of the Jews but became the head of the Church of
the Gentiles, which is called the 'corner'. And it is called the 'corner' be¬
cause not the whole of the world accepted the Christian faith, but scarcely

θυσίαις αυτούς: θυσίας αϋτοΐς eR II 3415 αυτό: αυτών eR II 3419-20 ούτε ... ζώδονες:
οϋδέ ιατροί φημι oi μιερεΐς (μιαροί ιερείς V) αυτών ζ II 3419 αυτοί: αυτών D II 3420
ζώδονες: ζώδοντες Μ vox dubia II άναστήσονται: αυτούς άναστησαι δυνήσονται ζ II
3421 num. 78 add. C
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τον Χριστόν πεπίστευκεν, άλλα μόλις τά έπίμονα, γωνίςχ άπεικασμένα,
των 'Ελλήνων έθνη, οϊτινές έσμεν ήμεΐς οί Χριστιανοί."

Έπιφάνιος είπε· "Τί έρμηνεύει- "Εκεί έξανατελώ κέρας τω Δαυίδ,
ήτοίμασα λύχνον τω χριστώ μου';" Ό μακάριος λέγει- "Κέρας μεν ό θεός 832α

3430 έξανέτειλε τω Δαυίδ πρόδηλον εκ της αγίας Θεοτόκου τον Χριστόν, λύχνον
δε ήτοίμασεν ό πατήρ των οίκτιρμών τω Χριστώ και υίώ τον μακάριον
'Ιωάννην τον Πρόδρομον."

Έπιφάνιος είπε- "Τί λύσιν έχει το "Η μαρτυρία κυρίου πιστή, σοφί-
ζουσα νήπια';" Ό άγιος έφη- "Το πνεύμα τό άγιόν έστι τό μαρτυρούν περί

3435 τοΰ κυρίου 'Ιησού Χριστού. Αύτός γάρ ό κύριος λέγει τοις μαθηταΐς
αύτού- "Όταν έλθη ό παράκλητος, όν έγώ πέμψω ύμΐν παρά τού πατρός,
το πνεύμα της άληθείας, ό ό κόσμος ού δύναται λαβείν, ότι ού θεωρεί
αύτό, έκεΐνος μαρτυρήσει περί έμού'. Δήλον ότι ή μαρτυρία κυρίου τό
πνεύμα τό άγιόν έστι. Τό αύτό έστι νοήσαι και τό έν τω 'Ιορδάνη β

3440 μυστήριον, έκεΐ γάρ ό παράκλητος τον υίόν έμαρτύρησεν, ώσαύτως και έν
τω Θαβωρίφ. Έπεί ούν ή μαρτυρία κυρίου τό πνεύμα τό άγιον
ονομάζεται, έξεστι νοήσαι νήπια τους άποστόλους, οϊτινες προ τοΰ
δέξασθαι τό πνεύμα τό άγιον νήπιοι ταΐς φρεσίν έτύγχανον δια τό άτελεΐς
τούτους ύπάρχειν. "Οτε δε έν τω ύπερώω μετά την σωτήριον άνάληψιν

3445 έκαθέζοντο οί άπόστολοι, κατελθών ό παράκλητος τους πρώην άγραμ-
μάτους και άλιεΐς ύπάρχοντας σοφωτέρους ρητόρων και άπάντων τών έν
φρονήσει θαυμαζομένων ύπέδειξεν, ούδέν παρ' αύτών εις άντιμισθίαν
δεξάμενος ή πίστιν είλικρινεστάτην και πόθον. Δύναται δε ό λόγος ούτος
και είς τά νήπια έκεΐνα άναφέρεσθαι, άπερ και μετά βαίων ύπαντώντα

3450 τον κύριον εύφήμουν και έδόξαζον, και γάρ οί σοφοί και οί γραμματείς ού c
συνήκαν ποιήσαι τούτο τό ελάχιστον <τό> τοϊς νηπίοις ύπό τοΰ άγίου
πνεύματος σοφισθέν."

Ταύτα τού μακαρίου 'Ανδρέου μετά τού Έπκρανίου όμιλήσαντος,
έσπέρας ούσης ήδη βαθείας, άφ' έαυτών έχωρίσθησαν. Καί ό μεν

3455 Έπιφάνιος εις τον οίκον αύτού έπορεύθη, φρίττων καί ξενιζόμενος την
σοφίαν καί την σύνεσιν την έξελθοΰσαν έκ τών χειλέων τού μακαρίου —

έλεγε γάρ- "Έπ' αληθείας ούδείς δύναται ταύτα ούτως έν εύθύτητι
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the steadfast nations of the Gentiles, which are compared to a corner and
made up of us Christians."

Epiphanios said, "What is the interpretation of the saying, There will I
cause to spring up a horn to David: I have prepared a lamp for my an¬
ointed'?"97 The blessed man answered, "God caused a horn to spring up to
David, that is, he caused Christ to spring up from the Holy Mother of God,
and the Father of mercies98 prepared the blessed John the Forerunner as a
lamp for Christ His Son."

Epiphanios said, "What is the explanation of the saying, 'The testimony
of the Lord never fails, instructing the infants'?"99 The holy man answered,
"It is the Holy Spirit bearing witness to the Lord Jesus Christ. For the Lord
himself says to his disciples, 'When the Paraclete comes, whom I shall
send to you from the Father, the Spirit of truth, whom the world cannot re¬
ceive because it does not see him, he will bear witness to me.'100 It is clear
that the testimony of the Lord is the Holy Spirit. The mystery at the Jordan
should be understood in the same way, for there the Paraclete bore witness
to the Son, in like manner as on Mount Tabor. Since the testimony of the
Lord is called the Holy Spirit one may understand the infants as the
Apostles, who before they received the Holy Spirit were infants in their
thinking because they were unaccomplished.101 When after the salvation-
bringing Ascension the Apostles were sitting in the upper room,102 the
Paraclete descended and made those who until then had been illiterate fish¬
ermen wiser than teachers of rhetoric and all others who are admired for
their insight, receiving nothing in return from them but the most sincere
faith and love. However, this word can also refer to the simple who went
out to meet the Lord with branches of palm trees, praising and glorifying
him,103 for the wise men and the scribes did not understand enough to do
this, the least of all deeds, which had been devised for the simple by the
Holy Spirit."

When blessed Andrew had discussed these questions with Epiphanios it
was already late evening and they parted from each other. Epiphanios went
home, trembling and marvelling at the wisdom and insight which issued
from the lips of the blessed man—for he said, "Truly no one can speak like

σοφισθέντες τω άγίω πνεύματι έπλήρωσαν (έκπεπλήρωκαν VK) ζ II 3451 τό1 om. D II
έλάχιστον ... νηπίοις: των έλαχίστων (-ιστοτάτων D) νηπίων DR al. Ε II τό2 addidi II
3452 σοφισθέν: σοφισθέντων DR al. Ε hie desinit R
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λαλεΐν, έάν μή f| ό θεός μετ' αύτοΰ" —, ό δε μακάριος 'Ανδρέας πάλιν ο
κατά το σύνηθες έν τοις της νυκτός άγώσιν έπησχολεΐτο, τα εξ έθους

3460 έργαζόμενος.

Έν μιά ούν των ημερών έν τώ περιπάτω παίζοντος αύτού, έν τώ έμβόλω
τω λεγομένω τα Μαυριανοΰ, έτυχε του γενέσθαι αύτόν έπί την λιθίνην 833α

πόρταν, έκνεύσαντα έκ της δημοσίας στράτας- ην δε ή ημέρα καθ' ην τού
μεγαλομάρτυρος Θύρσου ή δια κύριον έπετελεΐτο άθλησις- ώς ούν εϊρηται

3465 ότι πλησίον της λιθίνης πόρτης έγένετο, όρά, και Ιδού άνθρωπος τις έκ τού
μαρτυρίου τού άγίου ύποστρέφων άπηει εις την οίκίαν αύτού. Έν δε όλος
μέλας και ζοφώδης τω δικαίφ αύτοΰ και νοερώ όμματι φαινόμενος,
πλήθος τε δαιμόνων έμπροσθεν και όπιθεν πορευόμενοι κατέλεγον
τραγωδίαν τινά περί αύτού όρχούμενοι και λέγοντες- "Ούτος τέως ημών

3470 έστι!" Και πάλιν έλεγον ότι ""Ομοιος ήμών έστιν!" Οί δε λοιποί
άνταποκρινόμενοι προς την κατάλεξιν έλεγον "'Ιδού κερδαίνομεν αύτόν
όλόσωμον και όμότροπον και ούκ έστιν άντίρρησις περί αύτοΰ παρ'
ούδενός- όλος γαρ ήμών έστι και τού πατρός." Ταύτα έλεγον περί αύτού
και άλλα πολλά, ά ούκ έξόν γράφειν, και ειλκον τον έλεεινόν

3475 εύφραινόμενοι- γνώσαντες γαρ ήσαν τή αύριον έκδημεΐν αύτόν έκ τού β

σώματος και δια τούτο ηύφραίνοντο εις την άπώλειαν αύτοΰ. Ό δε
μακάριος έστώς ώς είδε ταύτα, έν λύπη μεγίστη έγένετο- ήδει γαρ ότι άπαξ
κερδαίνουσιν αύτόν, ώς έξ αύτής τής νέας ήλικίας πορνοκάπηλος ην,

αίμομιξίαις και άσελγείαις σχολάζων πάντοτε. Και γαρ ήν μή γνωρίζων
3480 έκκλησίαν, μήτε κοινωνίαν μήτε εύχήν, ούτε τι τών πνευματικών

έπίστατο, άλλα όλα σαρκικά, όλα δαιμονικά- πάντα γαρ τα αύτοΰ άσωτα c
και δεινά και σατανικά έχρημάτιζον. Πάντα τον βίον αύτοΰ μετά πορνών
και μεθυόντων και κιθαρωδών άνήλισκε, τούτοις τερπόμενος. Ώς δε
έπορεύετο ό δείλαιος έπί την οίκίαν αύτοΰ, ήκουλούθησεν ό δίκαιος

3485 όπιθεν, θέλων ίδεΐν πού μένει. Ώς ούν έμαθε, τή έπαύριον πάλιν ήλθεν έπί
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this with certainty, unless God is with him"—, whereas blessed Andrew ac¬

cording to his habit resumed his nocturnal struggles, doing his usual work.

The blasphemer

One day as he was playing in the colonnade, in the portico called Ta Mau-
rianou, he happened to turn off from the public street and come to the Stone
Gate.1 It was the day on which the martyrdom for the Lord's sake of the
great martyr Thyrsos was celebrated.2 When he thus approached the Stone
Gate, as I said before, he looked up, and behold, a man returning from the
shrine of the saint was going home to his house.3 To his just spiritual eye he
appeared black and dark all over,4 and a multitude of demons walked be¬
fore and after him, dancing and chanting in chorus a kind of song about
him, shouting, "This man at least belongs to us!"5 And again they cried,
"He is like us!" The others answered their singsong, shouting, "Behold, we
are gaining him body and all, for he is similar to us and no one will gainsay
our right to him! He belongs altogether to us and our father."6 This and
many other things which cannot be written down they shouted, pulling the
piteous man in exaltation, for they knew that he would depart from his
body the following day, and for this reason rejoiced at his perdition. While
the blessed man stood looking at this he was filled with great sorrow, for he
knew that they were gaining him once and for all, because from his early
youth he had been a whoremonger, always devoting himself to incest and
licentiousness. He would have nothing to do with either Church or com¬
munion or prayer, nor did he understand anything spiritual, but all he knew
was of the flesh and things demonic. All his acts were reckless, awful and
satanic. He spent all his life among whores, drunkards and guitarists, en¬

joying their company. As the wretch went home, the righteous man fol¬
lowed him, wanting to know where he lived. Having discovered the where¬
abouts of his house he returned there the following day, placing himself at
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την οίκίαν, πόρρωθεν έστώς βουλόμενος ίδεΐν τά συμβαίνοντα αύτω. Εύρε
δε αυτόν έν τη παγίδι του θανάτου ζωγρηθέντα και κείμενον καί τινα

άσχημα έθη είσπράττοντα. Ήσαν δε έκεΐ πλείστοι των οικείων αύτοΰ
χάριν επισκέψεως έληλυθότες, και έτεροι πολλοί ιστάμενοι έθρήνουν

3490 αυτόν, έπειδή τινα δεινά έκεκράγει καί αισχρά, ούκ αυτός, άλλα ό
κερδήσας αυτόν διάβολος. Έθεώρει γαρ ό δίκαιος τον σατανάν ώσπερ
μύν, ποτέ δε ώς όφιν ή ώς έχιδναν είσιόντα και έξιόντα έκ τού στόματος d
αύτού καί κράζοντα δια των οργάνων του έλεεινού, ποτέ μέν ώς κάτα,
ποτέ δέ ώς κύων ή ώς χοίρος. Άπηει δέ την χείρα έν τω άφεδρώνι αύτού

3495 καί της κόπρου αύτού άπογευόμενος, άπό γαρ τού πολλού κλόνου
ήρήμωνε, τη τού θανάτου προσεγγίζων τομή. Ούτως ούν ό ταλαίπωρος
παραδειγματιζόμενος καί αισχύνη τοις πάσι φανείς πικρον το τέλος
άπηνέγκατο. Καί γαρ ούκ έξένευσεν ή ψυχή αύτού πώποτε, αλλ'
όρθοβατούσα προς τον πυθμένα του ψδου παρεγένετο, έν τω αΐωνίω 836α

35οο σκότει, έκεΐσε δεσμευθεΐσα οξύτατα.
Ταφέντος ούν τού σώματος αύτού καί τίνων παραγενομένων προς την

γυναίκα αύτού χάριν παραμυθίας καθεζόμενοι έκίνουν λόγον περί τού
βίου αύτοΰ, όποιος ην χαλεπός. Καί οί μέν έλεγον περί αύτοΰ ότι φλύαρος
ην καί γλώσσαλγος καί μοιχός σφόδρα, άλλοι έλεγον ότι όπου γυναίκα

3505 έθεάσατο, είτε άγαμον είτε παλλακίδα είτε καί ύπανδρον, εύθέως ού
διέδρα άπό τών χειρών αύτού μέχρις αν τού διαβόλου την έπιθυμίαν
είργάσατο. Ή δέ γυνή αύτοΰ διηγήσατο περί αύτοΰ τάδε ότι "'Αφ' ού
συνεζεύχθην αύτω, ούδέποτε έκκλησίαν έγνώρισεν, ούτε προσηύξατο ούτε Β

σταυρόν είς τό πρόσωπον αύτοΰ έποίησεν άλλ' ούτε έκοινώνησεν, άλλα
35ΐο διανυκτερεύων άπηει είς τά πορνεία. Εί δέ ένθάδε έγένετο, εί άπαξ τι

έλάλησα, τήν ράβδον έκ τού άτυχεστάτου σώματος μου ούδ' όλως
κατέφερεν. "Απαντα δέ δεινά μοι κατειργάζετο. 'Εν οίς τη προχθές
κατανυγέντος αύτοΰ καί έν τή κλίνη μου γεγονότος πρός με ήμερωθείσης
της ψυχής αύτού, ώς έκαθεύδομεν, ήρξάμην νουθετεΐν αύτόν, κάκεΐνος

35ΐ5 έφη μοι- 'Καί τί θέλεις ποιήσω; είπέ μοι.' 'Εγώ δέ λέγω αύτω- 'Θέλω ίνα
τήν αύριον άπέλθωμεν καν είς τον άγιον Θύρσον, καθότι έστίν ή μνήμη

3486 συμβαίνοντα: συμβάντα γ II 3488 οικείων: Ιδίων γ II 3490 δεινά ίε: άλλόκοτα
ζ om. ΒΜ II άλλα: άλλ' γ II 3492 έχιδναν: έχενδραν Κ έχεντραν C II 3493
τών οργάνων Μίε: τοΰ οργάνου Β του στόματος C om. VK II κάτα: κάτος
CK II 3494 άπηει (sic scripsi: άπίει βΌ, sed cf. infra, lin. 3771) ... άφεδρώνι αύτοΰ:
καί αυτός εκείτο έν τω άφεδρώνι την χείρα έκτείνων Ε εκείτο γάρ την Ιδίαν χρείαν
(sic) άπλώνας επί τον άφεδρώνα αύτοΰ Κ εκείτο γάρ έπί τού άφεδρώνος αύτού C
καί την χείρα αύτοΰ άπλούντα έπί τον άφεδρώνα αύτού V II 3495 καί om. CD II
3504 γλώσσαλγος: γλωσσώδης ζΌ II μοιχός σφόδρα: μάχιμος ζΈ II 3509 άλλ'om. ε al.
ζ II 3509-10 άλλά ... πορνεία: ένυκτήρευέν τε έκάστοτε όρθρίζων τα> διαβόλφ και τοις
άγγέλοις (τη πομπή C) αύτοΰ, φοιτών τοις μοιχοστασίοις καί τοις πορνοκαπηλείοις
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a distance, wishing to see what would happen to him. He found him caught
in the trap of death, lying in bed and practising unseemly things. A great
many of his friends had come to visit him, and also many others stood there
wailing over him, because he was crying terrible, shameful things, not he
himself but the devil who had gained him. The righteous man saw Satan
going in and out of his mouth, appearing sometimes as a mouse, sometimes
as a serpent or a viper, and crying through the organs of the hapless man,

sounding sometimes like a cat, sometimes like a dog or a pig. He put his
fingers in his anus and tasted his own excrement, for in his great agitation
he emptied his bowel as he approached the stroke of Death.7 Thus being
held up to ridicule and put to shame in front of all the poor man came to a
bitter end. For his soul never changed its course but went straight on to the
depth of hell,8 to the eternal darkness, where it was speedily put in fetters.

When his body had been buried some people came to his wife to console
her. Sitting down they engaged in conversation about his way of life and
how difficult he had been. Some of them described him as gossipy and gar¬
rulous and as an unrestrained adulterer. Others said that whenever he

caught sight of a woman, no matter whether she was a virgin or a concu¬
bine, or even a married woman, from that moment she was unable to es¬

cape from his hands until he had satisfied his devilish desire. His wife re¬
vealed that, "From the day 1 married him he never went to church, he nei¬
ther prayed, nor made the sign of the cross on his forehead, nor even re¬
ceived the Eucharist but went away to spend the night in the brothels. If I
happened to say something when he came home, he never let his stick rest
from beating my unfortunate body.9 He did all sorts of terrible things to me.
At last the day before yesterday he felt compunction and came to my bed,
his soul having softened. As we lay there I began to admonish him, and he
said to me, 'What do you want me to do? Tell me!' I answered, Ί want at
least that tomorrow we go to St Thyrsos, as it is his feast day, and attend

(sic V: -καπηλίοις Κ -καπήλοις C) οξύτατα ζ II 3510 άπηει Β: έποίει Μ έπίει L om. ε
fort. leg. ήν II 3511 έλάλησα: add. αύτω ML II 3511-12 έκ ... κατέφερεν: locus dubius
II 3511 μου σώματος inv. ε al. ζ II 3512 άπαντα δε: άλλα πάντα ε al. ζ II 3514αύτόν:
add. έως πότε, άδελφέ, του πονηρού σκοπού ούκ ένδίδομεν; ούκ ιδού όψέ ποτε ώς οι λοιποί
των άνθρώπων θανάτω προσομιλήσομεν; καΐ τίς λοιπόν ημάς έξαιρήσεται της κολάσεως
εκείνης; βλέψον γάρ καθότι έκκλησίαν ϊδεΐν ούκ άνέχη, πένητι παρασχεϊν τό οίονοΰν ούκ
έβουλεύσω ποτέ, λόγον άγαθόν ούδέποτε έξηρεύξατο ή καρδία σου (cf. Ps. 44:2), άλήθειαν
ουδέποτε λελάληκας ώς οία χριστιανός, τη άγίςχ και φρικτή κοινωνίςχ ούδέποτε προσελθεΐν
ήβουλήθης. μετά τούτων άπάντων ούδέ των κακών άπέχη. βλέπε, άδελφέ, τί ποιείς, ότι ό
θάνατος κλέπτης έστΐν και καιρόν ούκ έχει, ού παιδίου φείδεται, ού νεωτέρου ήλικίαν έλεεΐ,
ούκ αιδείται γέροντα, άλλά πάντας έπί τον τάφον έλκει ζ II 3516 την: τη ε om. ζ II κάν
om. γ
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αύτοΰ, και ϊνα μείνωμεν έκεϊ τη ocyigt λειτουργία δπως κοινωνήσαντες των

άγιων τού Χριστού μυστηρίων και φωτισθέντες άγιασθώμεν, ταπεινέ, και

γενήση χριστιανός καν μίαν ήμέραν, και ίσως κύριος ό θεός έμβαλεΐ σοι c
3520 τον φόβον αύτού, και σπουδάσεις άπαλλαγήναι των προημαρτημένων σοι

και κτήση έργα δικαιοσύνης, και ούτως δυνησόμεθα εις την ζωήν
εϊσελθεΐν.' Ό δε συνέθετό μοι ούτω ποιήσαι.

"Πρωίας δε γενομένης έπορεύθημεν έν τω πανσέπτω ναώ τού άγίου
μάρτυρος Θύρσου. Και ως είσήλθομεν ένδον, έμού προσευχομένης αύτος

3525 ϊστατο μυκίζων και ούτε την κεφαλήν έκλινεν εις τό γόνυ τού
προσκυνήσαι τω άγίω μάρτυρι αλλ' ούτε σταυρόν έποίησεν έν τω d

προσώπω αύτού ή τήν εικόνα τού άγίου ήσπάσατο, άλλ' ϊστατο
κεχαλασμένας έχων τάς χείρας και μυκίζων τους προσευχομένους θεώ.
Ώς δε έτέλεσα τήν εύχήν, στραφεΐσα λέγω προς αύτόν 'Τί ϊστασαι ώσπερ

3530 ζωδιον άψυχον, ταλαίπωρε, και ού ποιείς κάν σφραγίδα τού δεσπότου
Χριστού έν τω προσώπω σου άλλά παντελώς έματαιώθης, έλεεινέ, και
ϊστασαι ώσπερ 'Ιουδαίος; Ού φοβή σύ τον θεόν, κάν τούς άνθρώπους
αίσχύνθητι και πορεύθητι, πρόσευξαι ώς εΐπόν σοι.' Λέγει μοι έκεΐνος·
'Τίνι προσεύξομαι; δεΐξόν μοι.' Έγώ δε έδειξα αύτώ τού άγίου μάρτυρος 337α

3535 τήν εικόνα, καί φησν 'Και τίς ή ταύτης δύναμις περίεστιν, άψύχου ούσης
και άναισθήτου; Αϊ ματαία πλάνη τών άναισθήτων τί γαρ ώφελεΐ αύτη;
Σοι λέγω, τοίχε, βοήθησόν μοι.' Τούτο εΐρηκώς ό πανάθλιος και θροηθεϊς
δρομαίως της έκκλησίας έξήει. Έγώ δε φοβηθεΐσα τήν εις τον άγιον
βλασφημίαν ήρξάμην παρακαλεΐν τον άγιον φείσασθαι τού μιαρωτάτου

3540 της άναισθησίας και μη άποδούναι αύτώ διά τήν βλασφημίαν αύτού. Και
έγένετο αϊφνης ώσπερ άρπαγέντος τού νοός μου ώς προς την εικόνα τού
μάρτυρος άκούω λεγούσης αύτής πρός με- "Εγώ μεν συμπαθώ, άλλ' ό
θεός ώργίσθη αύτώ και ούκ άνέχεται- αύριον γαρ έκέλευσε ριζοτομηθήναι
αύτόν και έξολοθρευθήναι έκ γης τό μνημόσυνον αύτού, και γνώσεται έν β

3545 τω άσβέστφ πυρϊ ότι άληθής έστιν ή δόξα τών τού θεού γνησίων φίλων τε
και μαρτύρων.' Μετά δε τήν της θείας λειτουργίας άπόλυσιν ένδον
γενομένης μου, εύρον αύτόν λάβρω πυρετώ συνεχόμενον και έν τή κλίνη
κείμενον, ώς έωράκατε." Τούτο της γυναικός αύτοΰ είρηκυίας τρόμος
έλαβε πάντας τούς έκεϊ εύρεθέντας και έλεγον ""Οντως θεός ού

3517 μείνωμεν έκεΐ: παραμείνωμεν ζ II 3519 γενήση: γένη VCE γένη ς D γένηται Κ II
3521 και κτήση: έπικτήση δέ καί γ II 3522 ούτω: -ως ε loc. om. ζ II 3525 μυκίζων:
μωκίζων D μουκίζων Ε (quod malim) έκμυκτηρίζων V μυκτηρίζων Κ έπιμεμφόμενος
C II 3528 μυκίζων: μωκίζων D μουκίζων CE (quod malim) μυκτηρίζων Κ μουκίζων
και μυκτηρίζων V II 3530 ζωδιον ML: ζωδίον Βε άγαλμα ζ II 3531 παντελώς ε: πάντως



Text and Translation 241

holy service there so that by partaking of the holy sacraments of Christ we

may be enlightened and sanctified and you, my poor husband, may become
a Christian at least for one day. Perhaps the Lord God will inspire you with
fear of him so that you will hasten to rid yourself of your previous sins and
acquire works of justice, so that we shall thus be able to enter into life.'10
He agreed to do this.

In the morning we went to the most sacred church of the Holy Martyr
Thyrsos. As we entered I did my prayers while he mocked me, neither
bending his head to his knees in obeisance to the holy martyr nor even

making the sign of the cross on his forehead or kissing the icon of the saint.
Instead he stood with hanging arms, mocking those who prayed to God.
When I had finished my prayer, I turned to him and said, 'Why do you
stand there like a lifeless statue, you miserable man? Why do you not even
seal your face with the seal of the Lord Christ? Have you become a com¬
plete fool, you hapless man, standing there like a Jew? Even if you do not
fear God, at least feel shame before men and go and pray as I told you!' He
answered me, 'To whom shall I pray? Show me!' When I showed him the
icon of the holy martyr he said, 'What is the power of this picture, inani¬
mate and senseless as it is? Alas for the vain deceit of the senseless! Of
what help can it be? I say to you: wall, help me!'11 Having uttered these
words the wholly wretched man became afraid and left the church in haste.
Alarmed at his insult to the saint I began to implore him to forgive my most
abominable husband his madness and refrain from punishing him for his
blasphemy. Suddenly it was as if my mind was carried off towards the icon
of the martyr and I heard it saying to me, Ί for my part feel sympathy for
him but God is angry with him and does not endure him. He has ordered
him to be extirpated tomorrow and his memorial to be blotted out from the
earth.12 In the unquenchable fire he will know that the glory of God's genu¬
ine friends and martyrs is true.' When I came home after the end of the di¬
vine service I found him lying in bed with a high fever, as you have seen."
After his wife had finished her story trembling came upon all who were
gathered there, and they said, "Certainly, God is not mocked,13 for his judg-

β ούτως ζ II 3533 πορεύθητι: πορευθείς ε om. ζ II 3537 ante θροηθείς add. ώσπερ ζΕ
II 3538 έγώ ... φοβηθεΐσα: έμέ δε συνέσχεν τρόμος άδιήγητος και φόβος πολύς δια ζ II
3540 δια: κατά ζ om. D II την βλασφημίαν: τά έργα ζ II 3546 μαρτύρων: add. ταύτα
μεν έγώ ήκουσα έν έκστάσει γενομένη κατέναντι της τού άγίου εικόνος Ε sim. ζ II 3547
λάβρω scripsi: λαύρω βε al. ζ II 3548 ώς έωράκατε: και τη έπιούση ήμέρςχ, καθάπερ και
έωράκατε, την έλεεινην αύτοΰ ψυχήν λυγρώς άπορρίψας τέλει τού βίου έχρήσατο ζ, sim. Ε
II 3549 έκεϊ: έκεϊσε γ
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3550 μυκτηρίζεται, καΐ γαρ αδιάψευστα είσιν αύτού τα δικαιώματα και αυτός

αποδώσει έκάστω κατά τά έργα αύτοΰ."
Ταύτα ούν, αγαπητοί, ού μόνον από τού μακαρίου έκείνου στόματος

τού δικαίου ήκουσα άλλα και άπό της γυναικός τού ταλαιπώρου έκείνου.
Και γαρ ώφελείας χάριν ταύτα διηγεΐτο άπασιν και ένεκεν τού φοβεΐσθαι

3555 τον κύριον και φεύγειν άεί την πορνείαν και την μοιχείαν και την μέθην c
και ζητεΐν έν νυκτί τε και ήμέρςχ την παρά τού θεού βοήθειαν και μη

καταφρονεΐν τών τού θεού μαρτύρων και των αγίων λειψάνων αύτών και
των σεπτών εικόνων.

Ποτέ δε περιπατοΰντος τού όσίου έν τω δημοσίω φόρω πλησίον τού κίονος,
3560 όν ό έν μακαρίψ τη μνήμη Κωνσταντίνος ό έν άγίοις βασιλεύς έστησεν,

ός, φασι, και τους τιμίους ήλους τους έν τω ζωοποιώ Χριστού σώματι
έμπαρέντας έν τω έπάνω ίσταμένω άνδριάντι άφιδρύσατο προς δόξαν μεν
θεού, σκέπην δε και φυλακτήριον της βασιλευούσης πόλεως, και ιδού
γυνή τις τιμίω πνεύματι φαιδρυνομένη διανοιγέντων τών ψυχικών αύτής d

3565 ομμάτων όρά τόν μακάριον περιπατούντα μέσον τού πλήθους ως στύλον
πυρός έξαστράπτοντα και ως βολίδα πυρός εις τόν άέρα έπαρθέντα και

αύγάζοντα. Τινές δε μωροί έδίδοσαν αύτω κόσσους κατά τού τραχήλου,
άλλοι κατά τού αύχένος έτυπτον. Και πολλοί βλέποντες αύτόν άηδιζό-
μενοι έλεγον "Κύριε, μηδέ έχθρόν έάν έχομεν ίνα ούτως αύτω συμβέ-

3570 βηκε." Τινές δέ ζοφώδεις δαίμονες έπακροώμενοι όπιθεν περιπατούντες
έλεγον "Ναί, ό θεός είσακούσεται τής εύχής ύμών και μή έγείρη εις τόν «4οα

αιώνα άλλον τοιούτον, ούδεΐς γαρ κατέκαυσεν ημών τάς καρδίας ώς ό
άκαμάτης ούτος· μή βουλόμενος γάρ έκδουλεύειν τω κυρίφ αύτού μωρόν
έαυτόν προφασισάμενος παίζει τόν κόσμον." Ταύτα μέν ούτοι έλεγον.

3575 Έώρα δέ ή γυνή ότι τούς τύπτοντας τόν δίκαιον έσημειοΰντο οί ζοφώδεις
δαίμονες εκείνοι και έλεγον "Κάν τούτο τό κρίμα έχομεν εις παραμυθίαν,
ότι άδίκως αύτόν τύπτουσι και έχουσιν άμαρτίαν πάντως γάρ άπό τής

3550 δικαιώματα: add. και τά κρίματα ε add. και αί κρίσεις ζ II αυτός: add. κατά τόν
' Ησαίαν ή ελεημοσύνη αύτοΰ έν ζυγώ και σταθμώ δίδοται ζ (cf. Isa. 28:17) II 3554 ταύτα
... άπασιν VK, sim. Ε: ταύτα διηγησατο C om. βϋ II 3557 τού θεού: άγιων 7 II άγιων:
τιμίων γ II 3557-8 αύτών ... εικόνων: και τάς ένθέους αύτών μορφώσεις και σεβάσμιους
εικόνας V και τάς ένθέους αύτών εικόνας C και τών ένθέων αύτών μορφώσεων και
σεβασμίων εικόνων Κ II 3559 add. num. 83 C II add. tit. περί της θεασαμένης τόν όσιον
7: π. τ. γυναικός της θεασαμένης την όπτασίαν V (in marg.) Κ π. τ. βλεπούσης τόν όσιον ώς
στύλον πυρός Ε tit. carent βΌ II φόρα>: φ. της πόλεως VK τόπω C II κίονος LVKDE
κιόνος BMC II 3561 ός, φασί scripsi: ώς φασι β δς φησιν D έν ω ώς φασιν Ε έν ω ζ
II 3562 έμπαρέντας: έμπαγέντας V II άφιδρύσατο VE: δν άφιδρύσατο Κ έφαιδρύνατο D
είσηκείσατο (sic) C om. β II 3563 δέ: τέ CD II βασιλευούσης πόλεως: προκαθεζομένης
πασών τών πόλεων ζ II 3564 τιμίω πνεύματι: add. θεού D τιμία, θεού πνεύματι Ε
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ments are without deceit and he will render to every man according to his
works."14

This, dear friends, I have heard not only from the blessed mouth of the
righteous man but also from the wife of this wretch. For she told this to all
for their spiritual benefit and in order that they should fear the Lord and al¬
ways shun fornication, adultery and drunkenness, night and day seeking the
help that comes from God, and never despise the martyrs of God and their
holy relics and venerable icons.

A woman's vision of Andrew

One day when the holy man was walking in the public square near the col¬
umn erected by Emperor Constantine of blessed memory, now among the
saints,—he also, they say, took the precious nails which had pierced
Christ's life-giving body and built them into the surmounting statue for the
glory of God and as a protection and a talisman for the imperial city1—, be¬
hold, a woman, infused with divine spirit, her soul's eyes being opened,
saw how the blessed man walked amidst the crowd flashing like a fiery pil¬
lar and how he was lifted up into the air, dazzling like a beam of fire.2
Some foolish people slapped him on the neck, others hit him on the back of
his head. Many who saw him said in disgust, "Lord, may not even our ene¬
mies meet with such misery!" But some dark demons, walking behind him,
heard their comments and said, "Yes, may God listen to your prayer and
never again let such a man arise, for nobody has burnt our hearts like this
idler!3 Not wanting to serve his master he pretends to be mad and mocks
the world!" Thus they spoke. But the woman noticed that the dark demons
marked those who hit the righteous man, saying, "At least we can console
ourselves with this fault, that they strike him unjustly, making themselves

πνεύματι άγίφ ζ II φαιδρυνομένη: add. έν έκστάσει γενομένη ζΌ II 3566 βολίδα: -ας γ
II έπαρθέντα: έπαφιέντα ε άποπέμποντα ζ II 3566-7 καν αϋγάζοντα om. ζ II 3567
μωροί: των πολιτών μωραίνοντες ζ II έδίδοσαν ... κόσσους: έρράπιζον αυτόν καν
έκόσσιζον ζ II κόσσους ε: κόνσους β II κατά ... τραχήλου om. γ, fort, recte II 3568
έτυπτον: add. αυτόν, ό δε όσιος έθη και σχήματα παρά τό καθήκον έπεδείκνυτο (έδείκνυεν
Κ), λανθάνειν τους πολλούς πειρώμενος ζ add. ποιοΰντος αυτού ώσπερ τινά άσχημα έθη Ε
II 3569-70 συμβέβηκε: συμβή V συμβή παραδειγματίζεσθαι ύπό τοσούτων C συνέβη
παραδειγματίζεσθαι Κ, post quod add. μηδέ τη άναισθησίςχ ταύτη περιπέση τις των
άνθρώπων ζ II 3570 ζοφώδεις δαίμονες: ζοφώδεις μέλανες D μέλανες και ζοφώδεις Ε
αΐθίοπες ζ II όπιθεν: όπισθεν V πόρρωθεν CK II 3572 τοιούτον: add. έπί της γης ε add.
τύραννον καθ'ήμών έπί της γης ζ II γάρ: add. ούτως ζ II 3573 άκαμάτης: έπιθέτης CK
έπιθέτης και άκάματος (sic) V II βουλόμενος: θέλων ζ II έκδουλεύειν ... κυρίω: κάμνειν
τά έργα τού κυρίου ε ύποτάσσεσθαι τω κυρίω αύτοΰ και έκτελεΐν τά έργα ζ II 3573-4
μωρόν ... κόσμον: έτροπεύσατο τού είναι ώς εις των πεφυρμένων και ώς δήθεν έξηχος
γενόμενος έμπαίζει τον κόσμον όλον ζ II 3576 δαίμονες om. γ
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τοιαύτης προφάσεως καταδικάζομεν αυτούς έν τη ώρςχ τού θανάτου
αυτών, δτι έκλεκτόν θεού έτυπτον αδίκως, και ουκ έστι σωτηρία έν

3580 τούτοις." Άκούων δε ταύτα ό μακάριος πνεύματι θείφ έλυεν αύτών τα

σημειώματα, δυνάμει θεού κραταιή φερόμενος, και έδικάζετο αύτούς
λέγων "Ούκ έξεστιν ύμΐν σημειούσθαι τούτους- έγώ γαρ παρεκάλεσα τον β

φοβερόν δεσπότην μου μη ήγεΐσθαι αύτοΐς εις άμαρτίαν τούτου ένεκα
ύπέρ όσον με τύπτουσιν ούκ οϊδασι γαρ τί ποιούσι και ή άγνοια τόπον

3585 αύτοΐς απολογίας δίδωσιν."
Ώς ούν ταύτα ήκουσεν ή γυνή ομιλούντα τον δίκαιον μετά τών

σκοτεινών εκείνων, όρά εις τό ύψος, και ιδού ώσπερ πύλη άνειργώσα τού
ουρανού και έξ αύτής έξιόν πλήθος χελιδόνων τερπνών μέσον δε αύτών
ήν περιστερά ώς χιών μεγάλη σφόδρα και κατήει άμα ταΐς χελιδόσιν έπΐ

3590 τον μακάριον, κάρφος έλαίας άνθος χρυσίου στίλβοντος έχον
βαστάζουσα έπί τού στόματος αύτής και άνθρωπίνως διαλεγομένην τω

μακαρίω και λέγουσαν- "Δέξαι τούτο τό κάρφος, ότι ό παντοκράτωρ c

πατήρ και υιός Σαβαώθ αύτός σοι έκ τού παραδείσου αύτό άπέσταλκε
γνώρισμα δια τό είναί σε οικτίρμονα και φιλάνθρωπον, όν τρόπον

3595 οίκτίρμων και ελεήμων εκείνος καθέστηκεν. 'Ιδού γάρ δοξάσει σε κύριος
έτι και έτι και ύψωθήσεται τό όνομα αύτοΰ τό άγιον έπΐ σοί, άνθ' όσον
έκρινας τού μή έχειν άμαρτίαν τούς καθ' έκάστην σε τύπτοντας " Ταύτα
εΐρηκυϊα έκαθέσθη έπΐ τήν κεφαλήν αύτού- και ήν όλη περιηργυρωμένη
και τά μετάφρενα αύτής έν χλωρότητι χρυσίου, οί δε οφθαλμοί αύτής ώς

36οο μαργαρΐται τίμιοι, και οΐ πόδες αύτής ύπήρχον βαφή βασιλική βεβαμ-
μένοι, και σταυρός άπό άνθέων έπΐ τήν κεφαλήν αύτής, και ήν κύκλω
αύτής πολύς τών χελιδόνων κελαδισμός. d

Ταύτα όρώσα ή γυνή έκείνη ή θεοσεβής έξεπλήττετο σφόδρα έν έαυτή
γενομένη και έλεγε- "Βαβαΐ τής τού θεού άγαθότητος- οίους φωστήρας

3605 έχει έπΐ γής και ουδείς έπίσταται." Πολλάκις ούν ήβουλήθη τά όραθέντα
αύτή τισι διηγήσασθαι και παραχρήμα θεία τις δύναμις έκώλυεν αύτήν
εις τρόμον άγουσα, και λοιπόν έκούσα τό θαύμα άπέκρυπτεν. "Οθεν έν μιά
συναντά αύτή ό δίκαιος και λέγει αύτή- "Φύλαττέ μου τό μυστήριον έν τω

τέως, Βαρβάρα," (τούτο γάρ ήν όνομα αύτή) "και μηδενΐ αύτό έξείπης 84ια
3610 άρτι, έως ου έλεύσομαι έν τόπω σκηνής θαυμαστής έως τού οίκου τού

3580 θείω: add. κατ'αύτών κινούμενος ζ add. κατ'αύτών ώσεΐ φλόγα γενόμενος Ε II 3581
δυνάμει ... φερόμενος om. ζ II κραταιά φερόμενος Le: κρ. άφαιρόμενος Β κραταιούμενος
Μ II αύτούς: αύτοΐς KD om. C II 3582 τούτους: τούτοις ε ταύτα CK II 3582-3 τον
... δεσπότην: τω φοβερω δεσπότη ε τω δεσπότη CK II 3583 αύτοΐς: αύτούς CE ταύτα
VK II 3583-4 τούτου ... τύπτουσιν: ύπέρ τών σκανδαλιζόντων (-ομένων Κ) εις έμέ και
τυπτόντων με ante μή ήγεΐσθαι ζ II 3584 ούκ ... ποιούσι om. ζΤ) II άγνοια γ: άγνοια μ
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guilty of sin! At the moment of their death we shall surely be able to con¬
demn them on the ground that they have stricken one of God's elect unjust¬
ly, and in their case there will be no salvation." When the blessed man
heard this he was filled with mighty power from God and wiped out their
marks with divine spirit. He rebuked them and said, "You are not permitted
to mark these men, for I have besought my terrible Lord not to reckon as a
sin that they strike me. They do not know what they are doing, and their ig¬
norance gives them ground for defence."4

When the woman heard the righteous man utter these words to the dark
demons she looked up towards heaven, and behold, a gate, as it were,
opened in heaven, and from it a multitude of delightful swallows came out.
In their midst there was a dove, white as snow and very large. Together
with the swallows it descended towards the blessed man, carrying in its
beak an olive twig5 with a flower of gleaming gold. It spoke to the blessed
man with a human voice, saying, "Take this twig, for the Almighty Father
and Son Sabaoth6 himself has sent it to you from paradise as a token be¬
cause you are merciful and benevolent in the same way as he is merciful
and compassionate. See, the Lord will glorify you again and again, and his
holy name shall be exalted thanks to you because you decided that those
who strike you every day should be without guilt." With these words it
settled on his head. It was completely covered with silver, and its breast
with yellow gold;7 its eyes were like precious pearls, its feet were dipped in
imperial dye, a cross of flowers was upon its head, and on all sides of it
there was the loud chirping of the swallows.

When the pious woman came to herself after this vision she was greatly
amazed and exclaimed, "How wonderful God is in his goodness! What lu¬
minaries he has on earth, and nobody knows it!"8 Often she wanted to tell
some people what she had seen, but immediately a divine power prevented
her, throwing her into a trembling so that henceforth she kept the miracle
secret voluntarily. One day the righteous man met her and said, "Keep my
secret for the time being, Barbara,"—that was her name—"and do not re¬
veal it to anybody until I have come to the place of the wondrous taber-

II 3586-7 μετά ... σκοτεινών: μ. τοις σκοτεινοΐς D τοις σκοτεινοΐς Ε at. ζ II 3587 εις:
προς ζ II τό om. ε II 3588 οϋρανοΰ: στερεώματος ζΕ add. άνήρ ώς είδος έωσφόρου
ϊστατο επάνω C, sim. VK II έξιόν πλήθος ε: έξιόντος πλήθους (πλήθος Β) β έξήει πλήθος
ζ II τερπνών: add. κελαδισμόν έμποιούντων ζ II 3589 ήν om. γ II 3590 άνθος: ώς είδος
CK II 3590-1 έχον βαστάζουσα scripsi: έχων βαστάζων β έχουσα ζ βαστάζουσα ε II
3591 έπί ... στόματος: έν τω στόματι γ, cf. Gen. 8:11 II 3593 υιός: κύριος Ε (quod malim)
om. D al. ζ II 3596 άνθ'όσον: άνθ'ών ζΌ II 3604 γενομένη ζΈ: γεναμένη βΌ add. άπό
της θέας εκείνης γ II 3606 αύτην ε: έαυτην β al. ζ II 3607 άπέκρυπτεν ML: άπέκρυβεν γ
(Β non legitur) II 3610 έλεύσομαι: διελ- γ
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θεού." Ή δέ προς αύτόν άπεκρίνατο- "Κακώς καί ού θέλω■ εί δε και

θελήσω τινϊ διηγήσασθαι, ού δύναμαι, τίμιε φωστήρ και έκλεκτέ κυρίου
πανθαύμαστε- κωλύομαι γαρ άοράτφ δυνάμει και εισέρχεται τρόμος είς
τά όστά μου καί έν έμοί ή ισχύς μου ταράττεται."

36ΐ5 Τούτοις τοις τεραστίοις τού θαυμασίου 'Ανδρέου διαπρέποντος συνέβη τω β

Έπκρανίω πόλεμος χαλεπός της πορνείας- φθονήσας γαρ αύτόν ό
έπικατάρατος σατάν έκατόνταρχον δράκοντα άπέστειλεν αύτω, όπως τη
λύπη άφανίση καί έξάρη έκ γης τό μνημόσυνον αύτού. Ό ούν Έπιφάνιος
άγαν δαχθείς άηδώς είχε, πικρώς συνεχόμενος, καί τί δράσαι μη έχων δια

3620 τό έπελθόν αύτω καί συνταράσσον λίαν, άναζητήσας εύρε τον μακάριον
Άνδρέαν, καί άπαντα αύτω άναθέμενος παρεκάλει άπαλλαγήναι της
πικρίας τού διαβόλου καί μη παντελώς παροραθήναι τού μη εΐσελθεΐν είς
πειρασμόν, δεινώς γάρ έλεγεν πάσχειν άπό τής τού δράκοντος προσβολής.
Ό δέ μακάριος όντως καί έν άληθείςχ ηδύς τε καί συμπαθέστατος c

3625 οίκτείρας αύτόν ώς άτε γνήσιον τέκνον λέγει προς αύτόν "Τέκνον μου

γλυκύτατον, έπαρσις ήμΐν έγένετο καί διά τούτο άπελύθη καθ' ημών ό
δράκων, ϊν' όπως γνωσόμεθα την έαυτών εύτέλειαν καί ότι ούδέν έστιν ή
ισχύς ήμών προς αύτόν τον σατανάν καί τήν πονηρίαν αύτού άλλά τό
πάν τού φοβερού θεού έστιν- είτε νίκη είτε άνδρεία είτε προσευχή είτε

3630 νηστεία είτε τι έτερον εύρεθή έν ήμΐν, πάντα θεού δωρεαί πεφύκασι, καί ή
προθυμία ήμών. Αύτός γάρ εΐπεν ότι "Άνευ έμοΰ ού δύνασθε ποιεΐν
ούδέν', καί ότι 'Πάσα δικαιοσύνη άνθρωπου ώς ράκος άποκαθημένης
ένώπιον κυρίου'. Νύν ούν, τέκνον μου, έγώ διατάττομαί σοι καί ή ύπακοή
σου έργον άνύσεν αύριον γάρ πρωί είτε τό δειλινόν πορεύθητι έν τω ναώ

3635 τού μεγαλομάρτυρος Άκακίου έν τω Έπτασκάλφ- έκεΐσε γάρ έλεύσομαι d

κάγώ τω πνεύματι προς αύτόν καί λοιπόν άμφότεροι δεηθησόμεθα μετά

3611 και1 om. ε al. ζ II 3614 aliud caput, quod inscriptum est De praedicto Epiphanii, hie
inseruit ζ, vide infra, appendicem c II 3615 add. tit. περί τοΰ πειρασμού τού Έπιφανίου Ε
π. τ. έπενεχθέντος πειρασμού τω Έπιφανίω V in marg. π. τ. πειρασμού τοΰ έπινεχθέντος
(sic) τω Έπιφανίω Κ tit. carent /)CD II 3615-16 τού θαυμασίου ... Έπιφανίορ:
διαπρέποντος τού Έπιφανίου συνέβη αύτω ζ (cf. infra, appendicem c) II 3617 σατάν ML:
σατάν Β σατανάς ε δαίμων £ II 3619 δαχθείς: δηχθείς VKE πειρανθείςΟ διδαχθείς
D II δράσαι Βε: δράση ML al. ζ II 3620 άναζητησας: hinc cod. Ρ denuo adhibeo (cf.
supra ad lin. 1217)

γ=Ρζε(ζ= VCK ε=ΟΕ)

3622 τοΰ2 ... εΐσελθεΐν: ϊνα μη είσέλθη Ρ loc. om. ζ II 3624 καί1 om. PD ante όντως tr.
Ε loc. om. ζ II συμπαθέστατος: add. ων Ρ II 3626 ήμΐν ΡζΌ: ύμΐν βΕ II ήμών LP£T):
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nacle, to the House of God!"9 She answered, "Unfortunately I do not want
to. And even if I want to tell somebody, I cannot, honourable luminary and
wholly marvellous elect of the Lord, for I am prevented by an invisible
power, and trembling enters my bones and my strength is troubled within

Epiphanios' temptation

While the admirable Andrew excelled in these marvellous deeds Epi¬
phanios happened to be exposed to a sore temptation to commit fornica¬
tion, for the accursed Satan envied him and sent him a centurion dragon to
grieve him and blot out and take away his memorial from the earth.1 Epi¬
phanios, much afflicted, felt ill at ease and bitterly distressed. As he was at
a loss what to do with his affliction and great trouble he looked for blessed
Andrew. Having found him he laid everything before him, begging him to
rescue him from the bitter treatment of the devil and not allow him to be

completely exposed to temptation, for he suffered terribly from the assault
of the dragon, he said. The blessed man, being really and truly pleasant and
most sympathetic, had compassion on him as on a genuine son and said,
"My sweetest child, we have become proud and therefore the dragon has
been let loose against us, that we may become aware of our worthlessness
and realize that our strength is of no avail against Satan himself and his
wickedness, all depending on the fearful God. No matter whether victory or
courage or prayer or fasting or some other virtue is found in us, all such
things are gifts of God, even our willingness, for he himself said, 'Apart
from me you can do nothing,'2 and 'Every righteous deed of man is like a
rag of a woman menstruating before the Lord.'3 Therefore, my son, I com¬
mand you and your obedience will yield result: tomorrow, either in the
morning or in the afternoon, you shall go to the church of the Great Martyr
Akakios at Heptaskalon.4 I too shall go there in my spirit to see him. Then
we shall both implore him with bitter tears that he may speak to the benev-

ύμών BME II 3627 ϊν'όπως: ϊνα όπως Κ ή όπως V ϊνα Ε όπως PD II γνωσόμεθα Ρε:
έπιγνωσόμεθα CK έπιγνώμεν V γνώση β II έαυτών ζ: αυτών D έαυτοΰ βΕ αύτοΰ Ρ
II 3628 αυτόν ... αϋτοϋ: την πονηρίαν τοΰ σατανά Ρε al. ζ II 3630 εϊτε τι Ε: εϊτε PD ή
τι β al. ζ II έτερον: έτερον τι Ρ II εύρεθή om. Ε II 3631 Αυτός ... εΐπεν: αυτός έστιν,
είπεν γαρ Ρ II 3632 άποκαθημένης ζε: -μένη βΡ
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πικρών δακρύων, δπως συντύχη ύπέρ τούτου τω φιλανθρώπω και άγαθώ
δεσπότη. Και οΐδα ότι ού μή άποτύχη, μεγάλην γαρ παρρησίαν έχει ό
καλλιμάρτυς προς τον κύριον δια την γενναίαν αυτού άθλησιν και δια το

3640 τίμιον αίμα, ό ύπέρ της αγάπης αύτού προθυμίςχ έξέχεε, και γίνεται ημών
τό καταθύμιον παρ' αύτού και άναπαυόμεθα. "Οταν δε γένη προς αύτόν, 844α

μή χρήση τινί βαττολογίψ, άλλα πνεύματι συντετριμμένα) και τεταπει-

νωμένη καρδίψ και δάκρυσι και βαθέοις στεναγμοϊς και λόγοις θλιβεροΐς
αύτόν έξιλέωσαι, και εύ οίδα ότι εύθέως όψει την δόξαν τοΰ θεού. Ναί,

3645 τέκνον μου, ούτως ποιήσεις και έσται σοι όν τρόπον εϊρηκα ή έκβασις."
Ταύτα άκούσας ό Έπκράνιος πεσών εις τους τίμιους αύτού πόδας και

άσπασάμενος τω άγίω φιλήματι άνεχώρησε.
Πρωίας δε γενομένης έπορεύθη ό Έπιφάνιος έν τω ναώ τοΰ τιμίου

'Ιωάννου τού Βαπτιστού και έκεΐσε τη λειτουργίς* έσχόλασε. Περί δε τό β
3650 δείλινόν άπήει έν τω ναώ τού αγίου Άκακίου. Ήν δε ώρα έβδομη και αί

πύλαι τού ναού ύπήρχον ήσφαλισμέναι. Έν δε τω νάρθηκι προσεδρεύων
δάκρυσι θερμοΐς ήντιβόλει τον μάρτυρα μή κενόν άποστραφήναι. Τοΰ δε
ξύλου κρούσαντος τοΰ έσπερινοΰ ύμνου και τοΰ ναού άνεωχθέντος,
πρώτος είσήει αύτός, στένων και όδυρόμενος και τη δεήσει συγκιρνών τα

3655 δάκρυα. Ώς δε ήγγισε τη θήκη τού μάρτυρος, τοιαύτα προς αύτόν τω

πνεύματι άπεφθέγγετο- "Φωστήρ άγιε, άγαπητέ τοΰ κυρίου, πανθαύμαστε,
μεμυρισμένε, μάρτυς κυρίου ήγιασμένε, έλέησόν με τον άσθενή και

ταλαίπωρον, κακώς έχοντα άπό πλήθους πταισμάτων και σκληρών και

πονηρών έργων δράματος σατάν διαβόλου, θεράπευσον τά έλκη,
3660 άπόσμηξον τά τραύματα, ϊασαι τους μώλωπας και τών πόνων τά c

στίγματα- ϊδε τον κύνα, θέασαι τον όφιν, πρόσσχες τω λύκφ, τω άρκτω, τω
λέοντι τω κατ' έμού τοΰ ταπεινού φρυαττομένφ έξαλείφειν πάμπαν, τη βίςχ
της φύσεως εις παραφύσιν έκτρέποντν μή βραδύνης, ό ηδύς, μή
παραβλέψη τά αισχρότατα δάκρυα, ό μελίρρυτος, άλλά άπέλασον άπ'

3665 έμού τη φοβερά της πρεσβείας σου σφενδόνη· δύνασαι γάρ οία θαυμαστός
στρατιώτης τού 'Ιησού τοις αιτούσι παρέχειν τά καταθύμια." Ταύτα
είρηκώς ό Έπιφάνιος μετά δακρύων προς τον της αληθείας μάρτυρα
εύθέως όρά ώς είδος αστραπής έξελθούσης άπό της θήκης τού άγίου και

3637 φιλάνθρωποι ... άγαθώ Le: φ. θεώ και ΒΜ άγαθώ και φ. Ρ κοινώ ήμών και φ. ζ II
3638 ού μή: οϋκ Ρε al. ζ II 3640 προθυμίςχ: προθύμως PD om. ζ II 3643 βαθέοις ε:
θείοις βΡ om. ζ II 3648 add. tit. Περί. της θέας τοΰ μάρτυρος Άκακίου Ε, cf. infra ad lin.
3683 II 3649 έσχόλασε Με:-ζε BLP al. ζ II 3651 ήσφαλισμέναι Β: έσφαλισμέναι Μίε
κεκλεισμέναι Ρζ II 3652 θερμοΐς: θλιβεροΐς Ρε om. ζ II 3656-7 πανθαύμαστε ...

ήγιασμένε: ήγιασμένε μεμυρισμένη μάρτυς κυρίου (τοΰ Χριστού Ε) πανθαύμαστε ε

θαυμαστέ προστάτα της βασιλίδος τών πόλεων ζ II 3659 δράματος ... διαβόλου om. Ρ II
δράματος: δράγματος D (Ε non legitur) al. ζ II 3661-2 ϊδε ... λέοντι: έπιτίμησον τω
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olent and good Lord about this matter. And I know that he will not fail—
for thanks to his brave struggle and the precious blood which he shed read¬
ily as a token of his love the eminent martyr enjoys great freedom of access
to the Lord—and that our wishes will be fulfilled through him so that we

may come to rest. When you come to him, do not use empty phrases but
propitiate him with a contrite spirit and a lowly heart and with tears and
deep sighs and words of distress, and I am certain that you will see the glo¬
ry of God at once.5 Yes, my son, if you proceed like this the outcome will
be according to what I have said." Hearing this Epiphanios fell at his pre¬
cious feet, whereupon he gave him the holy kiss and went away.

When morning came Epiphanios went to the church of the venerable
John the Baptist and attended service there.6 In the afternoon he went to the
church of St Akakios. It was the seventh hour of the day and the doors of
the church were closed. While he waited in the narthex he besought the
martyr with hot tears not to let him return home empty-handed. When the
sounding board struck for the evening hymn and the church was opened, he
was the first to enter, sighing and wailing and mixing his prayer with tears.
Approaching the tomb of the martyr he uttered in his spirit, "Holy lumi¬
nary, the Lord's beloved, you who are wholly marvellous, fragrant, the
Lord's sanctified martyr! Have mercy on my weak and miserable person,
for I suffer from a multitude of sins and of hard and evil works contrived by
Satan the devil! Heal my sores, clean my boils, cure my wounds and the
scars of my sufferings! Look at the dog, behold the serpent, observe the
wolf, the bear, the lion raging against my humble self to destroy me com¬

pletely, trying with the help of the natural urge to turn me into a state con¬

trary to nature!7 Do not delay, sweet martyr! Do not neglect my shameful
tears, you who are flowing with honey, but drive him away from me with
the terrible sling of your intercession! As a wonderful soldier of Jesus you
can grant those who beg what they desire." As soon as Epiphanios had said
this with tears to the Witness of the truth he saw lightning, as it were, com-

βεβήλω τυραννώ ζ II 3662-3 κατ'έμοΰ ... έκτρέποντι: έξαλείφενν την θάλασσαν
έπαπειλοΰντι (ήπειληκότι VK), μηδέν δε δυναμένω, κατ'έμοΰ δε κεκινημένω και

φρυαττομένα) καθέλκειν τη βίςχ της φύσεως εις τό παρατραπηναί με τοϋ μολύναι τό σώμα
καί την ψυχήν μου ζ II 3662 πάμπαν BL: πάντα Μ άπαντα Ρ άπαν D άπαξ Ε II
3663 εις ... έκτρέποντι om. Ρ II παραφύσιν βΌ\ τά παρά φύσιν Ε II 3663-4 μη βραδύνης
... μελίρρυτος: μη οΰν απόρριψης με τον άνάξιον άπροστάτευτον άπό τοϋ προσώπου σου ζ
II 3663 ante ηδύς add. γλυκύς, μη άναβάλ(λ)η (-ης D) ό ε II 3664 παράβλεψη: -ης LD
add. μου Ρε II 3665 σφενδόνη LVK: -όνι (cf. supra, lin. 3365) BMPCE δρεπάνη D add.
τον άλλόφυλον ζ II 3668 όρψ: όρώ Ρ II έξελθούσης: -ούσα Ρ -οϋσαν CD έξελθών V
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αύτόν περικύκλωσαν. 'Ην δέ ηδύ και λίαν θερμότατον ήν γαρ θερμή του d
3670 αθλοφόρου ή προς αύτόν ευεργεσία έπιφοιτήσασα. 'Ορά ούν πάλιν, και

ιδού έκ της θήκης έξήει εύωδία ώσπερ κρίνων και ρόδων και ώς μύρου
πολυτίμου παραπλήσια, και φωνή γέγονεν αύτω λέγουσα- "'Ήκουσα τής
δεήσεώς σου, και γαρ και προ σου ό δια κύριον παίζων δια σε μοι

ένέτυχεν- άπιθι ούν, κάγώ περί τούτου τω ποιητή και θεώ δεηθήσομαι-
3675 άψομαι γαρ των τιμίων ιχνών αυτού και οίδα, ού παραβλέψηταί μου τήν

δέησιν." Και ευθέως άπέστη ή φωνή. Ό δέ Έπιφάνιος θαυμάσας τήν τού
άγίου ένέργειαν ίκέτευεν αύτόν τού έτηταχύναι τήν δέησιν- "Θέλω γάρ," 845α

φησι, "μεγαλομάρτυς τού Χριστού ήγαπημένε, ίνα το πάν μέχρι
μεσονυκτίου κατεργάση τω δούλω σου και ϊδω σου το γλυκύτατον

3680 πρόσωπον καν εν όράσει, τήν χαράν μοι και τήν άντίληψιν κομιζόμενον."
Ταύτα εΐρηκώς και άσπασάμενος τήν θήκην τού άγίου μάρτυρος
άνεχώρησεν.

Ώς δέ είσήει έν τω κοιτώνι αυτού, έτέλεσε τήν ένάτην ώραν τής
νυκτός, και μικρόν άφυπνώσας όρά ευθέως όχλον τινά έπιστάντα έν τω

3685 κοιτώνι αυτού, λευκοφόρους και έτέρους κόκκινα φοροΰντας. Μέσον δέ
αύτών ήν ό μάρτυς Άκάκιος, ώσπερ μαργαρίτης άστράπτων, νέου
φαιδρότητα έχων μεσήλικος και τήν γενειάδα άρτίως καταστέφουσαν τον β

τίμιον πώγωνα, καί φησι προς τον Έπιφάνιον- ""Ηκουσα τής φωνής σου
και είπον τω δεσπότη περί ού έδεήθης μοι καί εϊρηκέ μοι ποιήσαι μετά σοΰ

3690 όσα αν βούλωμαι, καί δι' έμού ό κύριος βοήθειαν παρέχει σοι, καί πτήξει
ό θλίβων σε δράκων." Ό δέ φησι- "Ναί, κύριέ μου." Καί ευθέως όρά
σκεύος χρυσούν προσενεχθέν αύτω, έχον εικόνα τού δεσπότου καί τής
θεομήτορος, έκατέρωθεν δέ χερουβΐμ καί σεραφίμ. "Καί εΐδον έν τω σκεύει
εΐδός τι ώς πυρρακίζον εύώδες σφόδρα." Καί ώσπερ έν άγιάσματι τούτο

3695 μίξας καί λύσας δέδωκε πιεΐν τω Έπιφανίω, είρηκώς αύτω- "Ειρήνη σοι."
Καί άνεχώρησε σύν πάση τή συνοδίςχ αύτού. Σπασθείς ούν ό Έπιφάνιος
έξυπνος έγένετο, καί κατανοήσας τα όραθέντα αύτω εύρε τό στόμα αύτού c

ώς μέλι γλυκύ, καί έκτείνας τάς χείρας αύτού προς τό ύψος τού ούρανού
ηύχαρίστει τω οίκτίρμονι καί τω άγίω μάρτυρι.

3669 περικύκλωσαν: -ώσασα Ρ -ώσασαν ε περιοδεύσασα C περιοδευσάσης Κ II ήδύ
... θερμότατον: τό είδος λίαν θ. PD θερμόν τό είδος καί λίαν ήδύτατον Ε loc. om. ζ II ήν
γάρ θερμή: ή γάρ θέρμη PD ήν γάρ ή θέρμη Ε loc. om. ζ II 3670 αύτόν ευεργεσία:
εύεργεσίαν D εύεργεσίαν αύτού Ρ εύεργεσίαν τού Έτηφανίου Ε II 3673 διά ... παίζων:
τω πρωτοκλήτω (τού πρωτοκλήτου Ε) συνώνυμος, φημί των άποστόλων ζΕ II διά σέ: διά
σού D περί σού Ρ ένεκα σού ζΕ II 3675 οίδα ού: ϊδω εί Ρε ούκ ζ II παραβλέψηταί:
-βλέψει Ρ -βλέψεται Ε al. ζ II 3680 χαράν: χάριν Ρ II μοι om. Ρε loc. om. ζ II
κομιζόμενον: κομίζων ε add. μοι D II 3683 add. tit. Περί της θέας τού άγίου Άκακίου
VD, cf. supra ad lin. 3648 II 3684 άφυπνώσας: -ώσαντος Ρε al. ζ II 3685 λευκοφόρους:
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ing out from the tomb of the saint and encircling him. It was pleasant and
very hot, for it was the victorious martyr's warm benefit to him that came
to him. He looked up again, and behold, from the tomb there flowed a fra¬
grance as from lilies and roses and almost like the perfume of very costly
ointment, and a voice was heard, saying to him, "I have heard your prayer,
for before you he who plays the fool for the Lord's sake spoke to me of
you. Go therefore, I shall pray to the Creator and God about this. I shall
grasp his precious feet, and I know that he will not despise my prayer."
And immediately the voice disappeared. Epiphanios, marvelling at the
power of the saint, besought him to pray for him as soon as possible. "Dear
great martyr of Christ," he said, "I want you to carry out all this for your
servant before midnight, letting me see your most pleasant face at least in a
vision, bringing me your joy and help." With these words he kissed the
tomb of the holy martyr and departed.

He went into his room where he stayed awake until the end of the ninth
hour of the night.8 Then he fell asleep for a moment. At once he saw a
crowd entering his room, some of them wearing white, and others red gar¬
ments. The martyr Akakios was in their midst, flashing like a pearl, having
the appearance of a radiant youth of medium height, whose precious chin
had just been crowned by a beard. He said to Epiphanios, "I heard your
voice and talked to the Lord about your prayer to me, and he told me to do
with you as I liked. Through me the Lord is bringing you help, and the
dragon which oppresses you will cower for fear." Epiphanios answered,
"Yes, my lord." And immediately he saw a golden vessel being brought to
him, having an icon of the Lord and the Mother of God surrounded by
cherubim and seraphim. "And I saw in the vessel something red and very

fragrant, as it were." Mixing it as if with holy water and dissolving it he
gave it to Epiphanios to drink, saying, "Peace be with you." And he de¬
parted with all his company. Awe-struck, Epiphanios awoke. As he con¬
sidered what he had seen he discovered a sweet taste as of honey in his
mouth,9 and stretching out his arms towards the height of heaven he
thanked the Merciful One and the holy martyr.

ήσαν δέ λευκοφόροι ζΕ II έτερους ... φορούντας: έτεροι άληθινά φοροΰντες ε έτεροι
άληθινοφοροΰντες Ρ al. ζ II 3686 ήν om. γ II 3687 μεσήλικος: μεσηλιξ Ρ ήλίκων D
σχήμα έχων εΰήλικον Ε om. ζ II 3691 όρςι: όρώ D II 3692 εικόνα: εικόνας PD
έγκαυστάς (sic) εικόνας ζΕ II 3693 εΐδον: ήν Ε al. ζ II 3694 ώς πυρρακίζον: λευκότερον
χιόνος £ II 3695 λύσας BV: κλύσας MLPCKE κλάσας D II 3696 ό Έπκρό:νιος om. χ
II 3698 γλυκύ: γλυκάζον ζΕ (cf. Ez. 3:3) II 3699 οίκτίρμονι BMP: οί. θεώ LE θεώ τω οί.
D θεώ ζ (cf. supra, lin. 3625 οϊκτείρας αυτόν)
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3700 Ούτω δέ απαλλαγείς του πονηρού έκείνου πολέμου τή έπαύριον

άναστάς αϊρει μεθ' έαυτού ένα των παίδων του πατρός αυτού και

τέσσαρας αναφοράς και κηρούς και έπορεύθη έν τω σεβασμίω οίκω τού
μάρτυρος. Και δή ως είσήει ένδον μετ' εύχαριστίας και έξομολογήσεως
και χύσεως δακρύων, αύθις θεωρεί όφθαλμοφανώς τον τού Χριστού

3705 άθλοφόρον ήμφιεσμένον χλαΐναν κοκκίνην και καθυπαντούντα αύτόν
και τα ύπ' αύτού προσαγόμενα μετά πολλής χαράς προσδεχόμενον και

λέγοντα αύτω- "Πάλιν έπεθύμουν σε βλέπειν ώδε έρχόμενον, ώ Έπκράνιε, d
καθότι γλυκύς ό τρόπος των θεοφόβων ήμΐν τοις φίλοις τού Χριστού άγαν
καταφαίνεται- ού τοσούτον γαρ τερπόμεθα έπί τή προσαγωγή των

37ΐο άγωνιζομένων όσον έπί τή καθαρά ψυχή και καρδίςτ τής ύμών διαθέσεως.
Διό θέλω ίνα έπισυχνάζων ένθάδε έρχη, τής έμής μεμνημένος φιλίας·
έσομαί σοι γαρ άεί βοηθός και συμπορεύσομαί σοι πάσας τάς ήμέρας τής
ζωής σου έν πνεύματι και έση έμός, ότι έγώ πεφίληκά σε και έθέμην σε 848α
είναι ίδιον έμοί και πεφιλημένον. "Οθεν και τό όνομά σου ιδιοχείρως

37ΐ5 έγραψα ένθάδε έξ άριστερών ύποκάτω τού άμβωνος, ό γαρ κύριος
παρέθετό σε έμοί τού έπιμελεΐσθαί σε. ΤΗκε ούν συχνοτέρως ένθάδε, όπως
άγαπηθής άλλεπάλληλα." Ώς δέ ταύτα ήκουσεν ό Έπιφάνιος, ίστατο
έννεός, τρανώ τω όμματι βλέπων τον μάρτυρα. Καί τις των τής έκκλησίας
όρων αύτόν οξέως έναποσκοποΰντα προ τού άμβωνος έδοξεν έξηχον

3720 βλέπειν καί έλυπεΐτο λέγων ""Ιδε ποία νεότης ώραία καί παρατρέπεται."
"Οτε ούν ό μάρτυς άπέστη, αύτός περιήει κύκλω τού ναού προσευχόμενος
καί τής τού θεού δεόμενος άγαθότητος. β

Λειτουργήσας ούν έκεΐσε και των τού θεού δωρεών άπολαύσας μετά
πολλής χαράς άνεχώρησε, θαυμάζων τήν ταχεΐαν σχέσιν καί άντίληψιν

3725 τού μάρτυρος. Ούτως ούν άπαλλαγείς τού πονηρού πολέμου έκείνου δια
πρεσβειών τού καλού μεσίτου, τού μακαρίου 'Ανδρέου (καί γαρ αύτός ή ν
αύτόν οίκειωσάμενος παραθέσει τω μάρτυρι), πρώτον μεν ηύχαρίστει θεώ,
έπειτα τω άγίω μάρτυρι Άκακίφ, καί ούτως τω τού σωτήρος θεράποντι
Άνδρέςχ. "Εκτοτε ούν έσχόλαζε συχνώς ό Έπιφάνιος έν τω σεβασμίφ

3730 τεμένει τού μάρτυρος, σχέσει καί πόθφ πολλώ τών τιμίων αύτού
πρεσβειών διηνεκώς άπολαύων.

3700 οϋτω: ούτως PD al. ζΕ II 3701 αίρει: ήρε Ε λαβών Ρζ II 3702 καί2 om. ΡζΈ II
3705 κοκκίνην: άληθινήν PD loc. om. ζ II 3706 προσδεχόμενον: προ του άμβωνος πρ. ζ
II 3707 έρχόμενον Ρε: έρχομένω β εΰχόμενον C om. VK II 3712 άεί om. χ II 3713-17
καί έση ... άλλεπάλληλα om. CK II 3714 καί1 om. PD II 3715 ένθάδε: ένταύθα έν τη
εΐσόδω Ε II 3715-16 έξ άριστερών ... ένθάδε om. Μ II 3716 σε2 BPV: σου L σοι ε II
ένθάδε: πρός με Ρ om. ε II 3717 άγαπηθής άλλεπάλληλα: περισσότερον άγαπηθήσει Ρ
II ήκουσεν: add. όρων Ρε II 3720 ποία ... ώραία ML: ποία ... του ώραίου ε περικαλλής
καί περιδέξιος ζ om. BP II παρατρέπεται: παρατετραμμένος κεχρημάτικεν ζ
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Thus when he rose the following day he had been delivered from this
evil temptation. Taking with him one of his father's servants and four
pieces of blessed bread and candles he went to the august house of the mar¬

tyr. As he entered with thanksgiving, confession and the shedding of tears,
he again saw Christ's victorious soldier in full sight, dressed in a red cloak,
coming to meet him and with great joy receiving his offering, saying, "I
wanted to see you come here again, Epiphanios, for the ways of those who
fear God appear most sweet to us friends of Christ. We do not delight as
much in the offering of those who struggle as in the pure disposition of
your soul and heart. Therefore I want you to come here often, remembering
my friendship. I shall always be your helper and go with you in spirit all the
days of your life, and you will be mine, for I have become fond of you and
appointed you to be my personal protege and beloved friend. For this rea¬
son I have also written your name with my own hand here on the left side
under the ambo, for the Lord has committed you to my care.10 Therefore,
come here often, that you may enjoy my love again and again!" As Epi¬
phanios heard these words he stood speechless, looking at the martyr with
his eyes wide open. One of the clergy, seeing him gaze with staring eyes
before the ambo, thought that he saw a fool and said in distress, "Look
what a beautiful youth turned crazy!" When the martyr had disappeared, he
went around in the church, praying and begging God in his goodness.

Having attended service there and enjoyed the gifts of God he left, filled
with much joy, marvelling at the martyr's participation and swift help.
Thus delivered from this evil temptation, thanks to the prayers of the good
mediator, blessed Andrew (for it was he who had commended him to the
martyr and made him a friend of his), he first thanked God, then the holy
martyr Akakios, and at last Andrew, the servant of the Saviour. From that
day Epiphanios often frequented the martyr's venerable temple, where,
with affection and deep love, he continually enjoyed his precious interces¬
sions.

παρέτραπται Ε παρατέτρωται Ρ II 3721 άπέστη: add. άπ'αΰτοΰ Ρζ II 3722 άγαθότητος
δεόμενος inv. γ II 3726 πρεσβειών: των πρ. γ II 3729 έσχόλαζε συχνώς: έσύχναζεν PCs
al. VK II έν: εις Ρ om. ε al. VK II 3729-30 τω ... μάρτυρος: τον τοΰ θείου μάρτυρος
ναόν Ρ II 3731 άπολαύων γ: άπολαμβάνων β
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Άΰπνου δέ δοξολογίας έπιτελουμένης έν τη άγίςχ σορώ τη ούση έν c
Βλαχέρναις άπήει ό μακάριος 'Ανδρέας, τα έξ έθους ποιών- παρήν δέ και
ό Έπιφάνιος, και εις των παίδων αΰτοΰ μετ' αύτού. Και έθος έχων

3735 ϊστασθαι ώς ή προθυμία τόνον έδίδου, ποτέ μέν μέχρι μεσονυκτίου, ποτέ δέ
έως πρωί, τετάρτης ήδη ώρας ούσης της νυκτός όρά ό μακάριος 'Ανδρέας
την ύπεραγίαν θεοτόκον όφθαλμοφανώς μεγεθεστάτην σφόδρα παραγενο-

μένην άπο τών βασιλικών πυλών μετά φοβερού όψικίου- έν οίς ην και ό
τίμιος Πρόδρομος και ό της βροντής υιός, έκατέρωθεν χειροκρατούντες

3740 αύτήν, και άγιοι άλλοι πολλοί λευκοφόροι προεπορεύοντο αύτής, οί δέ
έπηκολούθουν μετά ύμνωδίας και άσμάτων πνευματικών. "Οίε ούν ήλθε
πλησίον τού άμβωνος, άπήει ό μακάριος προς τον Έπιφάνιον και λέγει- D
'"Οράς την κυρίαν και δέσποιναν τού κόσμου;" Ό δέ έφη- "Ναί, πάτερ
μου πνευματικέ." Και τούτων όρώντων κλίνασα τα γόνατα αύτής έπί

3745 πολλήν ώραν προσηύχετο, δάκρυσι ραίνουσα τό θεοειδές αύτής πρόσωπον
και πανάχραντον. Μετά δέ το προσεύξασθαι είσήει έπί το θυσιαστήριον,
δεομένη έκεΐσε ύπέρ τού περιεστώτος λαού. "Οίε ούν ηύξατο, το μαφόριον
αύτής όπερ έπί της παναχράντου αύτής κορυφής έφερεν, ώς είδος
αστραπής ύπάρχον, άποειλήσασα έξ αύτής τη ώραίςχ σεμνότητι ταΐς »49α

3750 παναχράντοις χερσίν αύτής λαβούσα, μέγα και φοβερόν ύπάρχον, έπάνω
παντός τού έκεΐσε έστώτος λαού διεπέτασεν- όπερ έπτί ίκανάς ώρας έώρων
οΐ θαυμάσιοι ύπεράνω τού λαού έκτεταμένον και αύγάζον δόξαν κυρίου
ώς ήλεκτρον. Και μέχρις ου ήν έκεΐ ή ύπεραγία Θεοτόκος, έβλέπετο
κάκεΐνο- μετά δέ το άναχωρήσαι αύτήν ούκέτι έθεάσαντο τούτο- πάντως

3755 γάρ ήρεν αύτό μεθ' έαυτής, τήν δέ χάριν άφήκε τοις ούσιν έκεΐ. Ταύτα μέν
ό Έπιφάνιος έώρακε μεσιτείαις τού θεοφόρου πατρός- αύτός γάρ παρρη-
σίαν έχων τά τής αύτού θεωρίας έχαρίζετο μεσιτεύων αύτόν. Και παντα¬

χού αύτού προϊστάμενος δόξαν εύκλεή αύτώ έναπετίθετο.

3732 add. num. 88 C 34 D II add. tit. περί τής οπτασίας ής έν Βλαχέρναις έθεάσατο μετά
Έπιφανίου Ρ π. τ. οπτασίας τής γενομένης έν Βλαχέρναις VK π. τ. θέας τής παναγίας
(add. Θεοτόκου Ε) έν Βλαχέρναις ε tit. carent PC II 3733 'Ανδρέας: add. έκεΐ Ρ add.
έκεΐσε ζε II 3734 παίδων αύτού: τού πατρός αύτού παίδων Ρ II μετ'αύτοΰ om. Ρζ II και
έθος έχων: εΐχεν έθος Ρ εΐχον δέ έθος ζ και εΐχον έθος Ε και έχων ήθος D II 3735
ϊστασθαι: τού ϊ. ζ ϊστατο D II 3745 προσηύχετο: προσηύξατο και την δέησιν πληθύνασα
(-ουσα V) παρεκάλει ύπέρ τής τού κόσμου σωτηρίας ζ II 3746 εϊσηει ... θυσιαστήριον:
προσηει (-ήν D) έπί τό θ. PD προσήει προς τό θ. Ε ένδον τού θυσιαστηρίου έγένετο ζ II
3747 έκεΐσε post τού tr. ζΕ II περιεστώτος: ένεστώτος Ρ έστώτος ζΕ II ότε ... ηύξατο:
ότε ... άπηύξατο ε μετά δέ τό εύξασθαι Ρ ώς δέ (δέ om. C) τέλος έλαβεν προσευχομένη
(-ης C τής προσευχής V) ζ II μαφόριον: ώμοφόριον PV II 3748-9 όπερ ... σεμνότητι om.
CK II 3749 άποειλήσασα: άπηλήσασα L και άπολλήξασα V και άποτυλίξασα D
άποκλίναςΡ II τή ... σεμνότητι om. Ρ II 3750 μέγα ... ύπάρχον om. CK II 3751 έκεΐσε
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The vision of the Mother of God at Blachernae

When a night-long doxology was held in the Holy Casket at Blachernae1
blessed Andrew attended, behaving in his usual way. Epiphanios was also
present, and with him one of his servants. Blessed Andrew was wont to
stand there as long as his zeal gave him strength, sometimes until midnight,
sometimes until morning. When it was already the fourth hour of the night2
he saw the most Holy Mother of God appearing in full sight, very tall, from
the Royal doors,3 escorted by an awe-inspiring retinue in which there were,

among others, the venerable Forerunner and the Son of Thunder, holding
her by the hand on both sides, and many other holy men in white robes ac¬

companied her, some going before her, others following her, singing
hymns and spiritual songs.4 As she approached the ambo the blessed man
went up to Epiphanios and said, "Do you see the Lady and Mistress of the
world?" He answered, "Yes, my spiritual Father." And before their eyes
she knelt and prayed for a long while, besprinkling with tears her godlike
and wholly immaculate face.5 Having finished her prayer she went into the
sanctuary, praying there for the people standing around. When she had
prayed, with her beautiful dignity she removed her veil, which appeared
like a flash of lightning, from her wholly immaculate head and took it—it
was large and awe-inspiring—in her wholly immaculate hands and spread
it over all the people standing there. For a long while the admirable men
saw it stretched out over the people, radiating the glory of the Lord like am¬
ber. As long as the most Holy Mother of God was there the veil was also
visible, but when she had withdrawn they could no longer see it. No doubt
she had taken it away with her, but her favour she left to those who were
there. Epiphanios saw this through the mediation of the God-bearing father,
for he enjoyed freedom of approach and communicated his vision to Epi¬
phanios, acting as mediator for him.6 Being his supervisor everywhere he
instilled in him splendid glory.

... λαοΰ: κόσμου καί του έκεΐ ισταμένου όχλου Ρ II 3752-3 και ... ήλεκτρον om. CK II
3752 αύγάζον: άπαυγάζον Ε, quod malim II 3753 ώς ήλεκτρον: ώς ήλικτρον Ε om. V II
έβλέπετο: έβλεπον Ρ έφαίνετο Κ om. C II 3754 κάκεΐνο PVD: κάκείνοις βΕ και αυτό
Κ om. C II έθεάσαντο τούτο: έθεάσαντο Ε αυτήν έθεάσαντο C τεθέατο DV έθεάτο
Κ II 3754-8 πάντως ... έναπετίθετο om. Κ II 3755-8 ταύτα ... έναπετίθετο om. C II
3756-8 αύτός ... έναπετίθετο om. Ρ II 3757 αύτόν: αύτοΐς D add. έν άπασι Ε om. V
αύτω coni. Janning
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'Εν άλλοτε πάλιν τού μακαρίου έν τώ ίπποδρομίω παίζοντος κατά το β
3760 είωθός αύτω καί τινα άσεμνα ώς δήθεν είσπράττοντος οί λαοί βλέποντες

οί μεν έθλίβοντο, οί δε μυσαττόμενοι άνεθεμάτιζον καί κατηρώντο αύτού
ώς πικρόν δαίμονα έχοντος. Είς δέ τις των μεγάλων διερχόμενος ίδών
αύτόν έβδελύξατο καί ένέπτυσεν, ό δέ θεράπων τού Χριστού επί πολλήν
ώραν προσσχών αύτω καί κατανοήσας τά αύτού λέγει προς αύτόν

3765 "Δόλιε, μοιχέ, έκκλησιοεμπαΐκτα, ούκ ιδού τή άφορμή της εκκλησίας, τω
σατανά όρθρίζεις μεσονύκτιον έξεγειρόμενος- άλλ' Ιδού έφθασεν ή ρόγα
σου ίνα λάβης καθά έπραξας, λαθεΐν νομίζων τον φοβερόν όφθαλμόν τού
έτάζοντος." Ταύτα έκεΐνος άκούσας πτερνίσας τον ϊππον άνεχώρησε- καί
γαρ χαρτουλάριος πλωίμων έχρημάτιζεν, άπό "Αμαστραν ορμώμενος, c

3770 Μεθ' ημέρας ούν τινας νόσω δεινότατη συσχεθείς κατά μικρόν ήρξατο
τηγανίζεσθαι. Άπήεσαν ούν αύτον άπό έκκλησίαν είς έκκλησίαν καί άπό
ιατρού εις ίατρόν, καί ούκ ήν τό ζητούμενον. Νυκτός δέ ούσης βλέπει ό
όσιος πλησίον τού οίκου αύτού άγγελον κυρίου άπό δυσμών παραγε-
νόμενον δια τού άέρος, ός ήν πύρινος, άγριους έχων τους οφθαλμούς, καί

3775 ή ιδέα τού προσώπου αύτού ώς πύρ έν δρυμώ φλέγον, καί βρύχων τού
έξαλεΐψαι, κρατών έν τή χειρί αύτού ράβδον πυρίνην, καί ήρχετο έπί τον d
οίκον τού έλεεινού έκείνου άπειλών καί μαινόμενος έκριζούν καί τά
θεμέλια. "Οτε ούν έπί τον άσθενούντα έγένετο, άκούει φωνής ώσπερ άφ'
ύψους λεγούσης· "Δέρετε τον έμπαίκτην, τον Σοδομίτην, τον μοιχόν, τον

3780 πόρνον, τον άσεβή καί άλάστορα- έως ότε τύπτεις, ούτως αύτω λέγε-
'Πορνεύεις;'" Άπήρξατο ούν τύπτειν αύτόν καί λέγειν "Πορνεύεις;
Μοιχεύεις; Όρθρίζεις τώ διαβόλω;" Καί την μεν φωνή ν άκούεσθαι καί
τής ράβδου τον ήχον άλλεπάλληλον έκφέρεσθαι, τον δέ ταύτα είσπράτ-
τοντα μή φαίνεσθαι. Βιαζόμενος δέ ό έλεεινός θέλων καί μη θέλων 852α

3759 add. num. 89 C 35 D II add. tit. περί του έξουθενίσαντος αύτόν άρχοντος Ρ π. τ.
βδελυξαμένου άρχοντος τον όσιον VE π. τ. άρχοντος τού βδελυξαμένου τον άγιον Κ π. τ.
παγκακίστου πλουσίου D II έν άλλοτε: άλλοτε ζ an scribendum ένάλλοτε? II
ίπποδρομίω: θεάτρω τοΰ ιπποδρομίου ζ II 3760 είσπράττοντος Με: -οντα BLV -ομένου Ρ
loc. om. CK II 3761 αύτού: αύτόν PV αύτω D αύτόν ante καί κατηρώντο tr. Ε al. CK
II 3762 έχοντος ML: έχοντα BPVD έχει Ε al. CK II 3763 έβδελύξατο: add. αύτόν VD
II ένέπτυσεν: add. αύτόν CK II 3764 αύτω: αύτόν ε είς αύτόν CK II 3765 δόλιε ...

έκκλησιοεμπαΐκτα: βλεψον μοιχόν καί (καί om. C) έκκλησιοεμπαίκτην (έκκλησιών
έμπαίκτην C), άρσενοκοίτην καί δείλαιον CK II τη άφορμή: άφορμή ΡεΓΚ προφάσει V
II έκκλησίας: add. διανυκτερεύοντα είς τά μοιχοστασία CK II 3766 ρόγα: ώρα ζ II 3767
λάβης: λήψη γ II τον ... όφθαλμόν: τού φοβερού οφθαλμού Ρ τώ φοβερώ όφθαλμώ £V
al. CK II 3769 πλωίμων: τών πλ. ΡζΌ II άπό ... ορμώμενος om. CKE II "Αμαστραν:
Άμάστραν D II 3770 δεινοτάτη MLPCK: δεινοτάτω ε βαρυτάτη Β βαρείψ V II
συσχεθείς: βληθείς CK II 3771 τηγανίζεσθαι: πυρετώ λαύρω τ. CK II άπήεσαν /3ΚΕ:
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The death of the adulterous record-keeper of the fleet

Another time when according to his habit the blessed man was playing at
the Hippodrome and performing some indecent acts, as it were, some of the
people who saw him were distressed while others, feeling disgust, cursed
and execrated him as having a spiteful demon. One of the great men pass¬
ing by loathed the sight of him and spat upon him. But the servant of
Christ, looking at him attentively for a long while, saw through him and
said, "You deceitful man, you adulterer and mocker of the Church, look, it
is not for the sake of the Church that you get up early, rising at midnight,1 it
is for the sake of Satan! But behold, the time has come for you to receive
your deserts, although you think that you can escape the terrible eye of him
who searches!"2 When he heard this he spurred his horse and rode off. He
was record-keeper of the fleet, coming from Amastra.3 After a few days he
fell very seriously ill and began to be porched little by little by scorching
fever. He was brought from church to church and from doctor to doctor but
no remedy could be found. During the night the holy man saw an angel of
the Lord approaching his house from the west through the air. He was fiery,
had fierce eyes, and the appearance of his face was like fire burning in a
thicket;4 he gnashed his teeth to destroy him, holding a fiery rod in his
hand, and went to the house of that miserable man, raging and threatening5
to uproot its very foundations. When he came to the sick man he heard a
voice speaking as from on high, "Flog the scoffer, the sodomite, the adul¬
terer, the fornicator, the ungodly wretch! While you beat him, speak to him
thus, 'Will you fornicate?'" He began to beat him, saying, "Will you forni¬
cate? Will you commit adultery? Will you rise early for the sake of the
devil?" And one could hear the voice and the continuous resounding of the
rod, but he who executed the beating was invisible. The piteous man was
forced willy-nilly to confess, saying, "I shall never fornicate again, if only

άπίεσαν VCD άπίασιν Ρ cf. supra, lin. 3494 II αυτόν om. D II έκκλησίαν1 BLVCE:
-ας MPKD II 3771-2 άπό2 ... ζητούμενον: πλήθος Ιατρών συνήγετο προς αυτόν άλλ'ούαΐ
τω άμετανοήτω και ραθυμω τω μέχρι τών έσχατων κακών τον βίον αΰτοΰ δαπανήσαντι.
κατά μικρόν ούν ό ελεεινός έκτηκόμενος έπορεύθη εις τήν αίώνιον και άτελεύτητον κόλασιν
Κ, sim. C II 3772 ζητούμενον: add. κατά μικρόν γάρ ό έλεεινός ώς εΐπον άπηει εις την
αίώνιον κόλασιν Ε II νυκτός ... ούσης: έν μις* ούν τών ημερών νυκτός ούσης Ε όρθρου
γάρ βαθέως CK add. num. 90 C II 3773 άπό: ώς άπό PVe II 3775 πυρ: add. καθά PVe
loc. om. CK II 3776 πυρίνην: πύρινον PVf II 3777 έκριζοΰν VD: έκριζεΐν β έκριζών Ε
και έκριζών Ρ loc. om. CK II και2 om. Ρ II 3779 δέρετε: δέρε PVD al. CK II 3782
μοιχεύεις: add. έργάζη (εισπράττεις C) την τών Σοδόμων άσθένειαν (άσέλγειαν V) ζ II
3783 άλλεπάλληλον: άλλεπάλληλα Ε όξέως ζ om. PD II έκφέρεσθαι om. PD II 3784-
5 βιαζόμενος ... έλέησόν με om. ζ
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3785 ώμολόγει, λέγων "Ού πορνεύω εις τον αιώνα, μόνον έλέησόν με!" Ούτως

ούν έπΐ τρία νυχθήμερα έβασανίζετο, λέγων "Ού πορνεύω", και ούτως την
έλεεινήν αύτού ψυχήν έναπέρριψεν εις την αίώνιον κόλασιν.

Ταύτα, ώ φίλοι, γέγραφα, μεμαθηκώς παρά τού μακαρίου 'Ανδρέου,
προς ώφέλειαν των ημετέρων ψυχών, όπως σκοπώμεν πώς περιπατώμεν έν

3790 τω κόσμω τούτω- ούδέν γαρ λανθάνει θεώ και τοις άγίοις αύτού.
'Ερωτήσαντος γάρ μου τον δίκαιον, ποίω τρόπω έποίει την άμαρτίαν, είπέ β

μοι ότι είχε δύο ευνούχους, οίς έχράτο τη ασελγείς*. Αύτοϊ δε πορευόμενοι
ώδε κάκεΐσε άγαμους, πόρνας, ύπάνδρους, άσκητρίας, γυναίκας
μοιχαλίδας τε και πορνευομένας άλόγιστα αύτώ προεξένουν. Λοιπόν

3795 έμμέριμνος έν τούτοις υπάρχων προ του αλέκτορα φωνήσαι άνίστατο
ύπάγων όπου έτύγχανον οί της άπωλείας αύτού έτοιμασταί. Πολλάκις δε
ήρώτα αυτόν ή αύτού σύμβιος, πού άπέρχεται τη ώρςχ ταύτη- ό δε έλεγεν-
"Έν τη έκκλησίςχ". Πορευόμενος ούν πρώτον έποίει τό έργον τού διαβόλου
και ούτως παρεγένετο έν τη έκκλησίςχ, τον βρώμον άπόζων μεμιαμμένος.

38οο Πολλοί ούν όρώντες αύτόν ταχέως άνιστάμενον έλεγον- ""Ιδε ό άγιος
άνθρωπος." Εκείνος δε κρυπτός ήν διάβολος, ό θεός γάρ πάνυ βδελύσσεται
τους τά τοιαύτα πράσσοντας. Ταύτα, ώ φίλοι, καθώς προεΐπον, τού c

φωστήρος έμοί διηγησαμένου κάγώ ύμΐν ώς άγαπητοΐς μου διεθέμην
διηγησάμενος.

3805 Ποτέ δε εύκαιρήσαντος Έπιφανίου και τού μακαρίου Ανδρέου έλαβεν
αυτόν ό Έπιφάνιος εις τον οίκον αύτού τού ποιήσαι έν άνέσει καν την 853α

μίαν ταύτην έβδομάδα. Και δη καθεζομένων αυτών κατά μόνας ήρξατο
έρωτάν ό Έπιφάνιος τον μακάριον, λέγων "Είπέ μοι, παρακαλώ σε, πώς

3785 ώμολόγει: add. άδιάντροπα Ε II 3786 ούν om. PD II 3787 αΐώνιον: αίωνίαν Ρ II
3788 γέγραφα: γεγράφηκα Ρε ίστορήσαμεν CK II 3789 ώφέλειαν: add. και φόβον Ρε
loc. om. CK II 3793 άσκητρίας: άσεβήτριας ε II 3794 πορνευομένας VD: πορευομένας
βΡ πονηρευομένας Ε loc. om. CK II 3798-802 πορευόμενος ... πράσσοντας: ότε ούν
έσχεν ποιήσαι τό μύσος τής βδελυράς και λυσσώδους άκολασίας, πειρώμενος λανθάνειν
τους άνθρώπους έν τή έκκλησίςχ έπορεύετο, όλως μεμιασμένος ύπαρχων, όρώντες δε αύτόν έν
τη έκκλησίςχ σχολάζοντα ένα τών άγιων αύτόν ύπελάμβανον. ό δέ, πολύς έν άμαρτίαις
χρηματίζων, έκενοδόξει έπί τον τών άνθρώπων έπαινον. ένεκεν ούν τούτου ώργίσθη αύτώ ό
κύριος, ούκ άρκεΐ γάρ τω άνθρώπω άμαρτάνοντι, άλλ'ότι και δόξαν έαυτώ περιτίθησιν
έναρέτου πολιτείας, αίσχρώς ταΐς άμαρτίαις βαλλόμενος, ούαί γάρ, φησιν ή γραφή, τφ
άνθρώπω έκείνω, όστις ύπάρχει κολάσεως άξιος και έπαινεΐται και δοξάζεται CK (qua ex
parte Scripturae haec verba sumpta sint, nescio) II 3799 μεμιαμμένος D: μεμιασμένος και
ante τον βρώμον Ε μεμιαμμένον β μεμιασμένον V om. Ρ II 3800 ό άγιος: άγιος ΡΕ (V
= CK) II 3801 κρυπτός ... διάβολος Ε: κρυπτώς ... δ. β ήν δ. κρυπτός Ρ ήν κρυπτός δ.
VD II ό θεός γάρ: και ό θ. PD όθεν ό θ. Ε II 3802 πράσσοντας: add. ούκ άρκεΐ γάρ ότι
έστίν άμαρτωλός άλλ'ότι και δόξαν έαυτόν τού άγίου περιτίθησιν, χρηματίζων δεινώς
σκωληκόβρωτος Ε, cf. CK, sim. V II 3805 add. num. 91 C II add. tit. άρχή ώδίνων και
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you have mercy on me!" Thus he was tortured for three days and nights
while repeating "I shall not fornicate," whereupon he cast aside his miser¬
able soul to the eternal punishment.6

This, my friends, I have learnt from blessed Andrew and written down
for the edification of our souls, that we may consider how we lead our life
in this world, for nothing escapes God and his saints. When I asked the
righteous man in what way the man had committed his sin he told me that
he had had two eunuchs whom he exploited for his debauchery. Searching
far and near they provided him indiscriminately with virgins, prostitutes,
married women, nuns and adulterous and fornicating women.7 With these
concerns in mind he rose before cockcrow and went to the place where his
bane was waiting. Often his wife asked him where he was going at this
hour. He answered, "To church." Departing he first did the work of the
devil and then, defiled and stinking of foulness, appeared at church.8 Many,
seeing him rising early said, "Look at the holy man!" But he was a devil in
disguise, for God is wholly disgusted by those who do such things. As I
have already said, this, my friends, is what the luminary told me, and I have
bequeathed the story to you, since you are my beloved.

Andrew on the end of the world1

Once when they had an opportunity Epiphanios took blessed Andrew to his
house so that he might spend at least this one week at ease.2 When they had
sat down alone Epiphanios began to question the blessed man, saying:
"Tell me, please, how will this world come to an end, and when? What is

περί τήσδε της πόλεως Κ περί της συντελείας του κόσμου καί της άπωλείας της πόλεως Ρ
περί τό τέλος του κόσμου καί έτερων V περί της πόλεως πρόγνωσις Ε tit. carent /JCD II
3808-9 έρωταν ... τέλος: αύτον έρωτάν περί των τ (finis lineae) νών καί περί θέσεως
στοιχείων και άλλων τινών κρειττόνων μεταβολών καί περί άγγέλων καί άρχαγγέλων πώς
(?) τάξις την τάξιν ύπερεξέχει, και τίς ή ουσία τού φωτός, και ότι πύρ αίσθητον ό ήλιος, καί
ποίαν φύσιν έχουσιν αί νεφέλαι καί ό άήρ, καί άπλώς ού δύνασαι πάντα λέγειν διά τό μήκος
τοϋ λόγου- πλην τά πολλά παριδών όλίγα τινά μεταξύ αυτών εϊρημένα άπαγορεύσας
διεξέλθω, και φησίν Έπιφάνιος τω μακαρίαν παρακαλώ σε, φησίν, είπέ μοι, πώς τό τέλος Ε
αυτόν έρωτάν περί ύποθέσεών τίνων, λέγω δη στοιχείων καί μεταβολών άέρων καί άλλων
τινών άπορρήτων. τέλος παρεκάλει αυτόν πώς έσται τό τέλος C έρωτάν αυτόν περί
ύποθέσεών τίνων περί τε δυστυχίας (sic) καί μεταβολών άέρων καί άλλων τινών άπορρήτων,
μετ'αΰτών δε καί περί τό τέλος Κ έρωτάν αυτόν περί τε δυστυχίας καί μεταβολάς άέρων
καί άλλων τινών άπορρήτων. τέλος παρεκάλει αυτόν ειπείν πώς έσται τό τέλος V
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το τέλος τού κόσμου τούτου και πότε καί τί έστιν άρχή ώδίνων και πώς
38ΐο γνώσονται οί άνθρωποι έγγύς είναι έπΐ θύραις; 'Από ποίων δε σημείων ή

άπόδειξις έσται της συντέλειας, και πού παρελεύσεται ή πόλις ήμών αύτη
ή νέα 'Ιερουσαλήμ, και οί ένθάδε όντες ναοί άγιοι τί γενήσονται και οί
σταυροί και αί τίμιαι εικόνες και αί βίβλοι και τα των άγίων λείψανα;
Άνάγγειλόν μοι παρακαλώ- οίδα γάρ ότι περί σού και τών όμοιων σου

38ΐ5 εΐπεν ό υιός τού θεού- "Υμΐν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας
τών ουρανών,' πόσφ δε μάλλον τά τού κόσμου."

Ό δε μακάριος είπεν- "Περί τής πόλεως ήμών γίνωσκε- μέχρι τής β

συντέλειας τό οίονούν έθνος ού μή αύτήν παγιδεύσει ή παραλήψεται, μή
γένοιτο- κεχάρισται γάρ αύτη τη θεοτόκω και ούδεΐς άρπάσει αύτήν έκ

3820 τών χειρών αυτής. "Εθνη γάρ πολλά δώσουσι τά τείχη αύτής και τά
κέρατα αυτών συντρίψουσιν, εν αισχύνη άναχωρούντα, δόματα δε και
πλούτον πολύν παρ' αύτής κομιζόμενα.

""Ακουσον δε και περί άρχής ώδίνων και περί τής συντέλειας τού
κόσμου και τών λοιπών. 'Αναστήσει κύριος ό θεός έν ταίς έσχάταις

3825 ήμέραις βασιλείαν άπό πενίας και πορεύσεται έν δικαιοσύνη πολλή και
πάντα πόλεμον παύσει και τους πένητας πλουτίσει και έσται ώς έπί τού c
Νώε τά έτη. Ού μέντοι κατά τάς εκείνων πονηρίας άλλά περί τής άνέσεως
ταύτα παρείκασον έσονται γάρ οί άνθρωποι κατά τάς ήμέρας αύτού
πλούσιοι σφόδρα και έν ειρήνη άπείρω τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες

3830 και έκγαμίζοντες και έν άφοβίςχ πολέμου και άμεριμνίψ τοις γηίνοις
έπανακείμενοι. Και έν τω μή είναι πόλεμον συγκόψουσι τάς σπάθας
αυτών εις δρέπανα και τούς κοντούς και ζιβύνας εις έργαλεΐα γηπονικά,

3811 πού: πώς ζΕ II 3812 'Ιερουσαλήμ: 'Ρώμη Κ II 3813 λείψανα: add. πού χωρήσουσι
(-ωσιν C χωρηθώσι V) καί έν τίνι (που Κ) τά σεμνά της πόλεως ήμών μετοικισθήσονται
(-σθώσι V) ζ II 3817-19 περί ... γένοιτο: ή πόλις αύτη ή έπάνω πολλών έθνών καί πόλεων
προκαθεζομένη μέχρι της συντέλειας άνάλωτος έθνεσι γενήσεται καί άχείρωτος ζ II 3817
της2 om. BL II 3818 ού ... παγιδεύσει: ούδαμώς (-ού Ρ) φοβηθήσεται (-όμεθα Ε), ού γάρ μή
(μή om. Ρ) παγιδεύσει αύτήν τις Ρε II 3819-20 κεχάρισται ... χειρών αύτης: ή γάρ
Θεοτόκος έν σκέπη τών ιδίων πτερύγων ταύτην (αύτήν C) έφύλαξεν (φυλάττει Κ) καί ταϊς
πρεσβείαις αύτης άτρωτος διαφυλαχθήσεται ζ άλλ'ούκ έφυλάχθη τότε, κρίμασιν οίς οΐδε
το θείον διά τάς άμαρτίας ήμών in marg. add. L (pr. m.?) II 3820 πολλά: τινά ζ II 3821
κέρατα: τόξα ζ II 3821-2 δόματα ... κομιζόμενα: άπ'αύτής δε πλουτήσουσιν έθνη καί τών
ηδέων αύτής άπολαύσουσι. λόγος δέ τις (τις om. C) φέρεται εϊσιέναι τό έθνος (γένος V) τών
Άγαρηνών καί Ικανά πλήθη τη μαχαίρςι αύτών κατασφάξουσιν έγώ δέ φημι ότι καί (καί
om. V) τό ξανθόν γένος είσελεύσεται, ούτινος ή προσηγορία πρόκειται (πρόσ- Κ) έν
έπτακαιδεκάτω στοιχείω τών είκοσι τεσσάρων στοιχείων άνακεφαλαιουμένων
(άνακεφαλαιούμενον CK διακεφαλαιούμενον V). άλλ'εϊσελεύσονται μεν και τά κώλα τών
άμαρτωλών έπ'έδάφους καταστρώσουσιν, ούαί δέ αύτοΐς άπό τών δύο όρπήκων (όρπίγγων
Κ), ών αί ρομφαΐαι αύρα (?) καί ώς όξεΐα δρεπάνη πυρόν έν θέρει συντέμνουσα
(συγκόπτουσα VK)· ού γάρ (γάρ om. Κ al. V) μή εις τά όπίσω άνθυποστρέψουσιν ούκέτι
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'the beginning of the birth pangs',3 and how will men know that it is 'near,
at the very gates'?4 By what signs will the coming of the end be manifest?
How will this our city, the New Jerusalem, pass away? And what will be¬
come of the holy churches here and the crosses and the precious icons and
the books and the relics of the saints? Tell me, please, for I know it was
about you and those who are like you that the Son of God said, 'To you it
has been given to know the secrets of the kingdom of heaven,'5 how much
more then to know those of the world!"

The blessed man answered, "About our city you shall know: until the
end no nation whatever shall entrap or capture her, by no means, for she
has been given to the Mother of God and no one shall snatch her out of her
hands.6 Many nations will attack her walls and break their horns,7 with¬
drawing in shame, though receiving from her gifts and much wealth.8

"Hear also about the beginning of the birth pangs and about the end of
the world and the rest! In the last days the Lord God will raise up an em¬
peror from poverty9 and he will walk in great righteousness and put an end
to every war and make the poor rich, and it will be as in the years of Noah.
However, do not make the comparison with regard to the wickedness of
those who lived at that time, but concerning their rest from tribulation. For
in his days men will become very rich and eat and drink in deep peace,

marrying and giving in marriage, devoting themselves to their earthly con¬
cerns without fear of war and without anxiety.10 As there is no war they
will beat their swords into sickles and their pikes and spears into farming

οΰδ'ού μή ένταΰθα καταλεκρθήσονται ζ τό παρόν δέκατον έβδομον στοιχεΐον όπερ λέγεται
ένταΰθα έστι τό ρ, καΐ δηλοΐ τους 'Ρώς, ήγουν τους 'Ρούσους, ό και ξανθόν γένος κέκληται,
οϊτινες εϊσελεύσονται καί πατάξουσι τους υιούς της "Αγαρ έν φόνω μαχαίρης in marg. add.
sec. m. in Κ II 3822 παρ'αύτής PD: παρ'αύτοΐς LE έξ αυτών Μ om. Β II κομιζόμενα
Ε: κομιζόμενα τά έθνη ύποταγήσονται Ρ κομιζόμεναι L κομιζόμεθα D ή πόλις
έπικερδήση Μ om. Β II 3823 και1 om. γ II της om. ΡζΈ II 3824 έν (add. γαρ ζ) ταϊς
έσχάταις ήμέραις άναστήσει κύριος ό θεός (ό θεός om. Ρ) inv. γ II ante έν add. tit. περί
άρχής του τέλους Ε add. num. 92 C II 3825 βασιλείαν: βασιλέα (-αν ΚΕ) PVKe II
δικαιοσύνη: add. καί γενήσεται δι'έλεημοσύνης τοις πάσιν εύάρεστος ζ II πολλή om. ζ II
3826-7 ώς ... έτη: ειρήνη δν τρόπον έπι των ήμερων του Νώε δια τό μή πνεΐν πόλεμον πώποτε
(πούποτε V) ζ II 3827-8 οΰ ... παρείκασον om. ζ II 3827 περι: κατά Ρε II 3828 ταύτα:
ούτως Ρε II παρείκασον: παρήκασται Ρ παρεικάσαι ε II κατά ... αύτοΰ: έν ταΐς ήμέραις
αΰτοΰ (αυτού ε: έκείναις Ρζ) γ II 3830 άφοβίς* πολέμου: ά. π. πορευόμενοι Ρε άδείςκ
πολλή πορευόμενοι ζ II άμεριμνίςχ: άμερίμνως γ II 3832 εις ... εις: εις δρέπανα καί τάς
ζιβύνας εις άροτρα καί Ρ καί τά βέλη εις ζιβύνας καί εις δρέπανα καί εις έτερά τινα
(δρέπανα ... τινα om. Κ έτερά τινα om. V) ζ εις δρέπανα καί τά βέλη καί τους κόντους εις
ζιβύνας καί εις D καί τά βέλη καί τους κόντους εις ζιβύνας καί δρέπανα καί Ε II
γηπονικά: γεη- γ
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δι' ών την γήν έργάζονται. Και μετά ταύτα δώσει το πρόσωπον αυτού έττι 856Α

ανατολάς και ταπεινώσει τους υιούς "Αγαρ· όργισθήσεται γάρ αύτοΐς
3835 κύριος διά την βλασφημίαν αυτών καΐ διά τούτο νύξας έπεγείρει τδν

βασιλέα 'Ρωμαίων έπ' αύτούς, και έξολοθρεύσει αύτούς και τά τέκνα
αύτών πυρΐ αναλώσει, και αύτοί οί παραδεδομένοι εις τάς χείρας αύτού
έμπρησμω βιαιοτάτω παραδοθήσονται. Και άποκατασταθήσεται άπαν το

Ίλλυρικόν τη βασιλείς* 'Ρωμαίων. Κομίσει δε και ή Αίγυπτος τά πάκτα
3840 αυτής. Και θήσει την χείρα αύτού την δεξιάν έπί την θάλασσαν και

ημερώσει τά ξανθά γένη και ταπεινώσει τους εχθρούς ύπο τάς χείρας
αύτού, και το σκήπτρον αύτού κρατήσει έτη τριάκοντα δύο. Τω δε
δωδεκάτω έτει τής αύτού βασιλείας κήνσον και δόματα ού λήψεται, άλλ' β

άναστήσει ναούς άγιους και ανοικοδομήσει συντετριμμένα θυσιαστήρια.
3845 Και δίκη ούκέτι έσται, ούτε ό άδικων ούτε ό αδικούμενος· φόβω γάρ

ποιήσει τούς υιούς των ανθρώπων σωφρονεΐν και τούς παρανομούντας
των μεγιστάνων ταπεινώσει και θανάτω παραδώσει. Έν τοις καιροΐς γάρ
έκείνοις πάς χρυσός ός έστιν έν οίωδήποτε τόπω κρυπτόμενος νεύσει θεού
άποκαλυφθήσεται τή βασιλείς* αύτού, και πτύω αύτόν σκορπίσει τή

3850 πολιτείς* αύτού, και πλουτήσουσιν οί μεγιστάνες αύτού και έσονται ώς
βασιλείς και οί πένητες έσονται ώς άρχοντες. Και έσται αύτώ ζήλος
μέγας, και τούς 'Ιουδαίους καταδιώξει, και έν τή πόλει ταύτη Ίσμαηλίτης
ούχ εύρεθήσεται. Και αύτος δήσει μεγάλως τήν πόλιν και ούκ έστιν ό c

λυρίζων ή ό κιθαρίζων ή τι αίσχρόν πράγμα έργαζόμενος· πάντας γάρ
3855 τούς τοιούτους μισήσει και έξολοθρεύσει έκ πόλεως κυρίου. Και έσται

πολλή χαρά τότε και άγαλλίασις, και άγαθά άπο τής γής και άπο τής
θαλάσσης άνατελεΐ πλούσια. Και έσται όν τρόπον ήσαν έπί τού Νώε έν
ήρεμίς* εύφραινόμενοι μέχρις ού ήλθεν ό κατακλυσμός.

"Παρελθόντος δε τούτου τού σκήπτρου άναστήσεται αρχή ώδίνων.
3860 Τότε έγερθήσεται f άραήγλικός t τις υίός τής άνομίας και βασιλεύσει έν

3835 αύτών: add. καΐ διά τό είναι τον καρπόν αύτών χολής (-ην D) Σοδόμων και πικρίας
Γομόρρας (-ων D) Ρε add. ήν (δι'ών CK) έβλασφήμησαν εις τον κύριον ήμών Ίησοΰν
Χριστον και διά (διά: δι'ων C om. Κ) τήν τών Σοδόμων άσθένειαν ήν (ήν om. CK)
κατεργάζονται ζ II 3835-8 και διά τούτο ... παραδοθήσονται: πολλοί δε έξ αύτών τό άγιον
βάπτισμα κομισάμενοι εύάρεστοι γενήσονται και τιμηθήσονται παρά τού εύσεβοΰς
βασιλέως έκείνου, τούς δε λοιπούς όλεσει και έμπυρίσει και εξολοθρεύσει και βιαίω θανάτω
παραδώσει ζ II 3835 νύξας ε: ήξας β άνοίξει και Ρ II έπεγείρει: εγείρει ε II 3837 οί
om. Ρ II 3838 έμπρησμω scripsi: έμπρισμώ β πρησμώ PD πρισμώ Ε II
άποκατασταθήσεται: άποσταθήσεται ε add. num. 93 in marg. C II άπαν: πάλιν D πάσα
ή ύφήλιος και ζ II 3840 έπί ... θάλασσαν: εις τά κύκλω έθνη ζ II 3842 τό σκήπτρον ...

δύο: τριάκοντα και δύο έτη κρατήσει τής βασιλείας ζ II κρατήσει: om. Ρε II 3842-3 τω
... βασιλείας: δώδεκα έτη ζ II 3844 άγιους: άγίων ζ II 3849-50 πτύω ... πολιτεία αύτού:



Text and Translation 263

tools," with which they will till the ground. Thereupon he will turn his face
towards the East and humble the sons of Hagar; for the Lord will be angry
with them because of their blasphemy and for this reason he will prod the
Emperor of the Romans and rouse him against them, and he will destroy
them utterly and consume their children with fire, and those who have been
given into his hands will be delivered up to most violent burning.12 And the
whole of Illyricum will be restored to the Roman Empire. Egypt too will
pay its tributes.13 And he will put his right hand on the sea and tame the
fair-haired peoples and subdue his enemies under his hands.14 The reign of
his sceptre will last for thirty-two years. In the twelfth year of his reign he
will not collect taxes or receive gifts.15 Instead he will restore holy chur¬
ches and rebuild destroyed altars.16 And there will be no more trials, nor

any wrongdoer or victim of wrong,17 for through fear he will make the sons
of men learn moderation, and those of his nobles who transgress the law he
will humble and deliver up to death. In those days all gold, wherever hid¬
den, will be revealed before his majesty at the instigation of God, and with
a winnowing-shovel he will spread it over his people, and his great men
will become rich and be like kings and the poor will become like nobles.18
And he will have great zeal and persecute the Jews,19 and in this city no
Ishmaelite will be found. And he will keep the city in tight bonds (?) and
there will be no one playing the lyre or the guitar or performing a shameful
act, for all such people will he hate and obliterate from the city of the
Lord.20 There will be great joy then and gladness, and good things will
come up from the earth, and from the sea riches will rise. And it will be as
when in the days of Noah men enjoyed themselves in peace until the flood
came.21

"After the end of this reign the beginning of the birth pangs will appear.
At that time a [...]22 son of lawlessness, will arise and reign in this city for

αυτός πάντα τά άγαθά σκορπίσει τοις χρείαν έχουσιν ζ II 3849 αυτόν Janning: αυτός ΒΜ
αύτω Ρε om. L II 3849-50 τη πολιτείςι: πάση τη π. ε τη πόλει Ρ II 3851 άρχοντες: οί ά.
ΟΡε II 3853 δήσει (? φοβήσει F) ... πόλιν: μεγάλα κατορθώματα ποιήσει ζ II 3854
κιθαρίζων: add. ή ό (ό om. ζ) τραγιρδών γ, fort, recte II τι: τις PD, fort, etiam C II 3855
και έσται: πάντας τους εργαζομένους (πράττοντας Ε) την άνομίαν έσται ούν £Ε II 3858
ήρεμί<χ Ε: έρημίςχ βΡ άμεριμνίςχ D γαλήνη και ειρήνη ζ fort. leg. εΰημερίς* (sic Υ) II
κατακλυσμός: add. και ήρεν άπαντας Ρ£ (cf. Mt. 24:39) II 3859 ante παρελθόντος add. tit.
ένταΰθα άρχή ώδίνων D add. num. 94 in marg. C II τούτου ... σκήπτρου: τοϋ σκήπτρου
(σκήμπτρου PC) τούτου γ II άναστήσεται: γενήσεται ζ, quod malim II 3860 ante τότε add.
tit. περί τοΰ μέλλοντος άσεβους βασιλεύειν ένταΰθα Ε II έγερθήσεται Ρ£Ε: άναστήσεται
βΌ II άραήγλιχός ... άνομίας MLP: άραΐγλυχός ... άνομίας Β άνραήγλϊχός τις ό υιός
τής άνομίας Ε ό υιός της άνομίας (άπωλείας V) ονόματι άραήγληχος (άραηχληχός V
άραήχληχος Κ) £ ό υιός της άνομίας D
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τη πόλει ταύτη έτη τρία ήμισυ και ποιήσει άνομίαν γενέσθαι οία ού d

γέγονεν απ' αρχής κόσμου ούδ' ού μή γενήσεται. Καθεσθείς γαρ

δογματίσει τοιαύτα όπως μίγνυται πατήρ θυγατρί και υιός μητρί και

άδελφός άδελφή" ει δε μή, ό άνταίρων θανάτω άποθανεΐται, και ό
3865 τοιούτος συν τω προδρόμω 'Ιωάννη καταταγήσεται έν τη ήμεροι τής

κρίσεως. Τότε ζεύξει μοναχοΐς τάς μοναστρίας και ίερεύσι ομοίως και 857α

γενήσεται ή ανομία τής μίξεως χείρων φόνου, και αυτός πορνεύσει
μητέρα και θυγατέρα, και τω καιρώ έκείνω δια την κατάρατον άκολασίαν
λύσιν λαβόντες οί μωροί άσώτως ταϊς έαυτών άδελφαΐς έπιχρεμετίσουσιν.

3870 Και άναβήσεται ή σαπρία και ό βρώμος ως βδέλυγμα ένώπιον κυρίου, και

πτκρώς όργισθήσεται κύριος ό θεός και θυμώ μεγάλω έπιβλέψει έπί πάσαν
τήν γήν, και έντελεΐται τη βροντή αυτού άνωθεν και ταΐς άστραπαΐς, και

άρξονται άκρατώς φρίκη πολλή καταφέρεσθαι έπί τής γής, και πολλαί
πόλεις πυρίκαυστοι γενήσονται, και οί άνθρωποι έκ του πατάγου των β

3875 φοβερών εκείνων βροντών θροϊσμώ μεγάλω παραλυθήσονται και κακώς
άποθανούνται και πολλοί άστραπόκαυστοι γενήσονται. Ούαί δε τη γή
άπό τής απειλής του παντοκράτορος και τής απείρου οργής και τοΰ θυμού
αυτού τοΰ ήδη επερχομένου εις πάσαν τήν οίκουμένην. Παταχθήσεται δε
τούτο τό σκήπτρον και έν τω ασβέστιο πυρί βληθήσεται. Άπό δε τών

3880 ήμερών έκείνων μακάριοι οί κατοικούντες έν 'Ρώμη ή έν 'Ρίζςχ ή έν
Άρμενοπέτριχ ή έν Στροβίλιο ή έν Καρυουπόλεν έν ταύταις γαρ ταΐς
πόλεσιν και τόποις άναπαύσονται. Τα γαρ άλλα πάντα πόλεμοι και

ταραχαί, και θόρυβος πολύς γενήσεται κατά τον είπόντα ότι 'μελλήσετε
άκούειν πολέμους και άκοάς πολέμων', και τά έξής.

3862 ούδ'ού μή Βζ: ουδέ μή MLD ούδέ Ρ ούτε Ε II 3864 άδελφή (-ήν ΡΕ): add. έκόντες
καί (add. μή Ε) άκοντες ζΕ II άνταίρων: άντιλέγων Ρ ά. ή άντιλέγων ζ II άποθανεΐται:
άποθανείτω D τελευτήσει Ρ τελευτάτω ζ II 3865 καταταγήσεται: καταλεγήσεται Ρ II
3866 ζεύξει: σμίξει Ρ κελεύσει ζευχθήναι ζ II μοναχοΐς ... μοναστρίας ΒΜ: μοναχούς ...

μοναστρίας L μοναχούς ταΐς μοναστρίαις ΚΕ μοναχούς ταΐς μοναζούσαις VC
μοναχοΐς ταΐς μοναστρέαις D μοναχοΐς μοναζούσαις Ρ II ίερεύσι scripsi: Ιερείς βΡΕ
τούς ιερείς ζ ιερός (sic) D II 3867 γενήσεται ... φόνου: πληθυνθήσονται αΐ παράνομοι
μίξεις έπί πάσαν τήν γήν ζ II 3868 θυγατέρα: add. και όμαίμονας κόρας ζ II 3869 μωροί:
add. καί άπαίδευτοι ζ II ταΐς ... άδελφαΐς γ: τοις ... άδελφοΐς β II 3870 σαπρία ...

κυρίου: δυσωδία τής αιμομιξίας (add. δυσωδέστερον βδελύγματος τεάφης C) έν τω ούρανω ζ
σαπρία τής τεάφης ώς έβεδελυγμένοι (sic) ένώπιον κυρίου Ε II 3874-6 καί οΐ ...

γενήσονται om. V II 3874 τοΰ πατάγου γ: τών πατάγων β II 3875-6 θροϊσμώ ...

γενήσονται: και άστραπών άποψυγήσονται Κ και άστραπών C II 3875 θροϊσμώ ...

παραλυθήσονται: φόβω ... παραδοθήσονται Ρ II 3876 άποθανούνται: άποθανούσιν Ρ
άποθάνωσιν ε II ούαί δε: add. τότε γ II γή: add. και τή θαλασσή ζ II 3877-8 και τοΰ (τε
και PD τε και τοΰ Ε) ... έπερχομένου: τής έπερχομένης ζ II 3878 οίκουμένην: add.
γενήσεται γαρ λιμός έπί τήν γήν ώστε τελευτάν τούς άνθρώπους όξέως (όξέως om. C) άπό
τής πείνης (add. προς τό μή έκκακεΐν [= ικανούς είναι?] θάπτεσθαι αύτούς C). μετά δε (δέ
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three and a half years,23 and he will cause anarchy to prevail such as has not
been since the beginning of the world and never will be again. For he will
sit down (on his throne) and impose such decrees as that a father shall have
intercourse with his daughter and a son with his mother and a brother with
his sister,24 and anyone who rebels will be put to death, and such a rebel
will be ranked with John the Forerunner on the Day of Judgment. Then he
will join the nuns with monks in marriage and likewise with priests, and the
lawlessness of the intercourse will be worse than that of murder, and he
himself will prostitute mother and sister.25 At that time, because of the ac¬
cursed licentiousness, they will permit themselves, these fools, to neigh
lecherously after their own sisters.26 The rot and stink will rise27 as an
abomination before the Lord, and the Lord God will be bitterly angered and
in great wrath look down upon the whole earth. He will command his thun¬
der and lightning in heaven and they will begin to strike the earth with irre¬
sistible might, causing much terror, and many cities will be burnt by fire,
and from the crash of this fearful thunder men will be paralysed with great
terror and die miserably, and many will be consumed by the lightning. Woe
to the earth because of the threat of the Almighty and his boundless anger
and wrath which are already coming upon the whole world!28 But this
sceptre will be smitten and thrown into the unquenchable fire. After these
days blessed are those who live in Rome or at Riza or Armenopetra or Stro-
bilos or Karioupolis, for in these cities and places they will have rest29 But
all other places will be afflicted by wars and tumults, and there will be
much confusion according to him who said, 'You will hear of wars and ru¬
mours of wars,'30 and so forth.

om. C) ταύτα γενήσεται σεισμός μέγας ώστε συμπεσεΐν άπαν οικοδόμημα καΐ πολλοί έκ των
εργαζομένων την άνομίαν συγχωσθέντες κακώς τον βίον καταλύσουσιν. γενήσεται δε καΐ
(και om. C) ό ήλιος μέλας και σκοτεινός και ή σελήνη ώς αίμα (cf. Ioel 3:4) δια τους
χοιρώδεις άνθρώπους και οί άστέρες πεσοΰνται έπί την γήν. πάν δε όρος και πάσα νήσος άπό
της έδρας του τόπου αυτών φόβω τού σεισμού και της άπειλής μετακινηθήσονται. τότε οί
ιερείς τού θεού μετά τών καταλειφθέντων έναρέτων και εγκρατών φύγωσιν έπί τά όρη και τά
σπήλαια και (add. εις C) τάς σχισμάς τών πετρών (cf. Isa. 2:21) ζ II δε: γαρ KD
τοιγαροΰν VCE ούν και Ρ II 3879 σκήπτρον: σκήμπτρον PC add. της άνομίας ζε II
άσβέστω πυρί: άσβέστω Ε σκότει τφ έξωτέρω ζ II 3880'Ρώμη: τη'Ρωμαίων πόλει Ε τη
πρεσβυτέρς* 'Ρώμη ζ II 'Ρίζς* BMD: 'Ρίζει L 'Ρίζω Ρ ΆρσενεΦνι ζ 'Ρίζ<? ή έν 'Αρσινόη
Ε II 3881 Άρμενοπέτρςι: Άρμενόπετρα D II Στροβίλω Ρε: -ήλω β -ύλω ζ (ή έν
Στροβύλφ ή έν Άρμενοπέτρα inv. ζ) II Καρυουπόλει scripsi: Καρύουπόλει Ρ Καρυοπόλει
VK Καρυνοπόλει β Καρύλωπόλει D Καλύρωπόλει Ε Καλυρόπολη C II γάρ om. Ρε
II 3882 άναπαύσονται: ό αύλισθείς άναπαύσεται Ε έπαναπαύσονται οί λαοί ζ
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3885 "Μετά δέ ταύτα έγερθήσεται βασιλεία έτερα επί την πόλιν ταύτην, και c

αΰτος βλοσυρός t όνος f και έξαρνος 'Ιησού Χριστού, και άναγνώσας
τάς των 'Ελλήνων γραφάς μετατραπήσεται εις Έλληνισμον και ποιήσει
πόλεμον μετά των άγιων και διώξει την έκκλησίαν τού θεού. Μετά γάρ
ημέρας τινάς τής βασιλείας αύτού τους ναούς των άγίων έν πυρί

3890 κατακαύσει. Τον τίμιον σταυρόν φούρκαν ονομάσει. Τότε ποιήσει τό
ίερατεΐον εις πτώσιν και συγκάψει τό κοινόν τού λαού κατά τάς δημοσίας
οδούς. Έν γάρ ταΐς ήμέραις έκείναις άναστήσονται γονείς έπί τέκνα και 86οα
τέκνα έπί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς. Παραδώσει δέ άδελφός
άδελφόν και φίλοι φίλους. Πολλοί δέ τον κύριον ήμών όμολογήσαντες

3895 θεόν και βασιλέα των άπάντων τον τού μαρτυρίου στέφανον
άναδήσονται. Τότε τους κατοικούντας έν ταΐς νήσοις έξεδαφίσας είς τά
τής Θρςχκης και Μακεδονίας μέρη μεταγάγη. "Εσονται δέ αί νήσοι είς
έρήμωσιν, σπήλαια δαιμόνων και έρπετών. Κτύποι δέ γενήσονται έν τω

ούρανω άνω φοβερώτατοι και σεισμοί μεγάλοι και συμπτώματα πόλεων.
3900 Άναστήσεται γάρ έθνος έπί έθνος και βασιλεία έπί βασιλείαν, και έσται

συντριμμός φοβερός έπί τής γης και θλΐψις και στενοχώρια έπί τους υιούς
των ανθρώπων. Τότε φανήσεται πύρ άπ' ούρανού ώσεί αστραπής τάχος Β

<έν> άπειλή έπισκιάζον πάν τό πρόσωπον τής γης, και πετεινών συνοχαί
πολλαί, και όφεων πονηρών τότε πλησθήσεται ή γη δακνόντων τους

3905 άνθρώπους τους σεβομένους τοις παραπτώμασιν. Πάντα γάρ ταύτα αρχή
ώδίνων καθεστήκασιν.

3885 add. tit. περί του τρίτου άσεβους βασιλέως Ε num. 95 in marg. C II 3886 αύτός: ό
βασιλεύς έκεΐνος ζ II όνος: όνου Ρ έσται και μέλας ζ an leg. άνος = άνθρωπος ? II
3886-7 και έξαρνος ... γραφάς: άρνητής (add. του V) θεού και των άγίων και άλλότριος της
βασιλείας των ουρανών, άνοίξει γάρ τάς μυσαράς βίβλους των 'Ελλήνων και ζ II 3888-
901 και διώξει ... συντριμμός φοβερός ζ: άπό τον σατανάν (τοΰ σατανά Ε) ό διάβολος, μετά
γάρ ολίγας ημέρας τοΰ κρατήσαι αυτόν ναούς πυρικαύστους ποιήσει και τον τίμιον και
ζωοποιόν σταυρόν φούρκαν ονομάσει και ποιήσει τό ίερατεΐον είς πτώσιν και κατακοπην
λαού της μέσεως ποιήσει κατά τάς δημοσίας στράτας, και τότε προδώσουσιν φίλοι φίλους
είς θάνατον και άδελφοί άδελφούς και γείτονες γείτονας και πατήρ τέκνον και τέκνον
πατέρα (cf. Mt. 10:21, Mc. 13:12). και πολλοί ζήλω κυρίου όμολογήσουσιν, ων τό τέλος
μακάριον ούτοι (οί τοιούτοι Ε) γάρ σύν Χριστώ βασιλεύσουσιν (-ωσιν Ε), τότε οί έν ταΐς
νήσοις και οί έν ταΐς κοιλάσι (ταΐς κοιλάδες D τοις κοιλάδες Ε) ταΐς (ταΐς scripsi: τοις Ρ την
D αύτής έν τη γη τη Ε) προς Θράκην τε και την κάτω άκοντας (άκούοντας Ρ) αύτούς
μετάγεται και (sic Ε: μετάγεται και om. PD) έσονται (πεσούνται Ρ add. αί νήσοι Ε) είς
έρήμωσιν (έρημον Ε), σπήλαια δαιμόνων γενόμενοι (-μεναι Ε -μενα Ρ) και κνωδάλων και
έρπετών καταγώγια (sic Ε: βαττολογία PD add. έπί μησίν εικοσιπέντε Ε, cf. C). έσονται δέ τώ
καιρώ έκείνφ κτύποι έν τώ ούρανώ φοβερώτατοι και σεισμοί μεγάλοι και συμπτώματα
πόλεων μεγάλων, άναστήσεται γάρ έθνος έπί (προς D) έθνος και βασιλεία έπί βασιλείαν
(βασιλείς [-εύς Ρ] έπί βασιλείς PD) και έσται συντριμμός φοβερός (φοβερός om. Ρ) Ρε om.
β II 3889 έν om. V II 3890 φούρκαν C II 3892 ταΐς ήμέραις γάρ inv. C II 3894—5
όμολογήσαντες τον κύριον ήμών και θεόν inv. C II 3897 Μακεδονίας: add. και Στρυμώνος
KV II μεταγάγη scripsi: μετάγει ζ II 3898 σπήλαια ... έρπετών om. V II έρπετών: add.
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"After that another emperor will arise over this city,31 and he will be a

grim-looking ass (?)32 and a denier of Jesus Christ. Reading the writings of
the pagans he will be converted to paganism33 and make war upon the
saints34 and persecute the Church of God. A few days after the beginning of
his reign he will burn down the churches of the saints with fire. The pre¬
cious Cross he will call a gallows.35 Then he will cause the clergy to fall
and thrash the common people in the public streets. In those days parents
will rise against their children and children against their parents and kill
them. A brother will give up his brother and friends their friends. Many
confessing that our Lord is the God and king of all will be crowned with the
wreath of martyrdom. Then he will expel those who live on the islands and
move them to Thrace and Macedonia. The islands will become desolate

and turned into dens of demons and serpents.36 There will be most frighten¬
ing thunder in heaven and immense earthquakes37 and collapses of cities.
For nation will rise against nation and kingdom against kingdom38 and
there will be terrible misery upon the earth and tribulation and distress39
will come upon the sons of men. Then with the rapidity of a flash of light¬
ning there will appear a fire from heaven menacingly overshadowing the
entire face of the earth, and there will be numerous dense flocks of birds,
and the earth will then be filled with poisonous snakes, biting men who
reverence transgressions (?). For all this constitutes the beginning of the
birth pangs.40

έπί μησίν είκοσι και πέντε C, cf. Ε II 3900 άναστήσεται: -ονται C II 3901 και1 Ρε: και
έσται β om. ζ II 3902 πύρ: add. άπηνθρακωμένον ζ II τάχος ζε: πάχος βΡ II 3903 έν
addidi II άπειλή: και άπειλή Ρ άπειλοΰν D om. ζ II έπισκιάζον: -σκεπάζων Ρ II 3904
πολλαί: add. γενήσονται Ε add. έν τω άέρι γενήσονται ζ II 3905 άνθρώπους ...

παραπτώμασιν: έν πολλαΐς άμαρτίαις βιώσαντας (βιώσαντας om. C) και μή μετανοήσαντας
ζ II σεβόμενους: an leg. σεμνυνομένους? cf. supra, lin. 1980 II άρχή PVKE: άρχαί βC II
3906 καθεστήκασιν: είσίν ζ, post quod add. έν γαρ ταΐς ήμέραις έκείναις άποστελεΐ τους
άγιους άγγέλους αϋτοΰ ό κύριος τους τεταγμένους έπι. των άνέμων τοΰ (τοΰ om. VK)
έξαγαγεΐν αυτούς έκ των θησαυρών αυτών καΐ άναφράξουσι (-ωσι CV) τάς άναπνοάς
αυτών τού μή πνεΰσαι (άναπνεΰσαι V) δλως άνεμον (άνεμον om. C) έν όλη τη οικουμένη
(έφ'όλην την οίκουμένην Κ) ώστε γενέσθαι θάλψιν (θλΐψιν VC) βιαίαν βρασμόν τε και
καύσωνα έπι προσώπου πάσης της γης, όπως στενοχωρηθέντες (-χωρούμενοι C add. πάντες
V) οι άνθρωποι έπιστρέψουσι (-ωσι V) μετανοήσαντες (-νοοΰντες C) έφ'οϊς ήμαρτον. τά δε
μεγάλα πλοία μή δυνάμενα άνευ άνέμου πλεΐν (πλέειν VK) τήν θάλασσαν, τη βί<χ
στενοχωρούμενα, βλασφημήσουσιν (-ωσιν VC) έπι κύριον τον θεόν ήμών. τότε πάν χλωρόν
δένδρον (δένδρον C: τό έπι της γης φυτόν φημι, καΐ δένδρων τά υψηλότατα Κ τό έπι γης
φημι, και τά υψηλότατα τών δένδρων V) ξηρανθήσονται (etiam C), 'και πάν όρος και
βουνός ταπεινωθήσεται' (-ονται V) (Isa. 40:4), και τό τρίτον τών ζώων, τών τε (τε om. C)
κτηνών και (add. τών C) πετεινών, (add. και V) έρπετών (add. τών τε θαλασσών V) και τών
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"Τελευτήσαντος δε και του άθεου σκήπτρου τούτου, τότε έρχεται ό
Αιθιοπίας άπο τού πρώτου κέρατος, όν φασιν έτη δώδεκα κατέχειν της

βασιλείας τους οϊακας. Ούτος αγαθός και βασιλεύσει έν ειρήνη και αγίων
39ΐο οίκους τους προ αυτού συμπτωθέντας άναστήσει και ώς άγαθος

άγαπηθήσεται ύπό τού λαού, και έφαπλωθήσεται ή αγάπη κυρίου έπ'
αύτού έν όλη τή οικουμένη και έσται χαρά και άγαλλίασις. c

"Παρελεύσεται δε και αύτό τό σκήπτρον, και έλεύσεται σκήπτρον
έτερον άπό 'Αραβίας <ός βασιλεύσει>, ώς φασι, χρόνον ένα. Και έπί τής

39ΐ5 βασιλείας αύτού ένωθήσεται τού τιμίου και ζωοποιού ξύλου τά άγια
τμήματα εις έν νεύσει τού αοράτου θεού και δοθήσεται τω βασιλεΐ. Και
αύτός γενόμενος έν Ιερουσαλήμ έν τόπω ού έστησαν οί πόδες Χριστού
τού αληθινού θεού ημών οίκείαις χερσίν αύτού παραθήσει έκεΐ τό τίμιον
ξύλον και το τής βασιλείας διάδημα. Παραδώσει δε κυρίω τω θεώ συν

3920 τούτοις και την ψυχήν αύτού.
"Και τότε άναστήσονται έν τη πόλει ταύτη νεώτεροι τρεις αναιδείς,

μωροί και άνωφέλετοι και κρατήσουσιν έν ειρήνη ημέρας έκατόν
πεντήκοντα. Και μετά ταύτα έπ' εισαγωγή διαβόλου όργισθέντες έαυτοΐς d

δώσουσιν άλλήλοις πόλεμον καθ' έαυτούς ΐσχυρόν. Και έπάρας ό πρώτος 86ια

3925 είσέλθη έν Θεσσαλονίκη, λέγων αύτη· 'Θεσσαλονίκη, συ νικήσεις τους

εχθρούς σου, καύχημα γαρ αγίων συ ει και ήγίασέν σε ό ύψιστος.' Και
τότε στρατοπεδεύσει τον λαόν αύτη ς άπο έπταετοΰς και τήν άνω, και τους

άτιθάσων (άντι- C, sed -ν- erasum est) τελευτήσουσιν (-ωσιν VC). γενήσεται δε και ή
θάλασσα ώς αίμα. και ευθέως το τρίτον μέρος των ιχθύων τελευτήσει, διότι ώργίσθη
(όργισθή C) αύτοΐς ό θεός δια τάς άμαρτίας των ανθρώπων και τό άμετανόητον αυτών,
μισήσουσι γαρ άλλήλους οί άνθρωποι άπό πολλής κακίας αυτών, μή βουλόμενοι έαυτούς
βλέπειν ή διορθοΰσθαι εις 'τά κρείττονα και σωτηρίας έχόμενα' (Heb. 6:9) (μή ... έχόμενα
om. C) άλλ' (και C) 'έν τω πληθυνθήναι τήν άνομίαν' καθώς ό κύριος είπεν (εί. ό κ. C)·
'ψυγήσεται ή άγάπη τών πολλών' (Mt. 24:12) ζ II 3907 add. tit. περί δ' άγαθοΰ βασιλέως Ε
num. 96 in marg. C II σκήπτρου: σκήμπτρου PC II τούτου ante τού tr. ζε II 3910
άναστήσει: add. άποστρέψει τε και ταΐς (τοις Ε) νήσοις τον λαόν αύτών άπαντα (πάντα Ε)
ζΈ, cf. supra, lin. 3896-7 II 3911-12 έφαπλωθήσεται (έπαπλω- ε) ... οικουμένη:
ένευλογηθήσεται έπΐ παντί έθνει ζ II έπ'αΰτοΰ scripsi: έπ'αύτόν βΡΌ δι'αυτόν Ε II 3912
άγαλλίασις: add. έν όλω τω κόσμα) έως ού τό σκήπτρον (σκήμπτορ C) τούτο παρελεύσεται ζ
II 3913-20 παρελεύσεται ... αύτού: έλεύσεται δε άπό τούδε (άπ'αύτοΰ Κ μετ'αύτόν V) ό έξ
'Αραβίας ένιαυτόν ήμερών. και έν ταΐς ήμέραις αύτού δς κέκτηται έκ τού τιμίου ξύλου
μερίδα, άνοίξουσι (-ωσι V add. οί άνθρωποι C) τούς θησαυρούς αύτών και κενούς αύτούς
εύρήσουσιν (κ. εύρωσιν V κενάς αύτάς θεάσονται C)· νεύσει γάρ τού παντοκράτορος θεού
ένωθήσονται τά άγια τμήματα και γενήσεται (γένηται V) ολόκληρος και άκέραιος καθώς
προσηλώθη έν αύτώ Χριστός ό θεός ήμών (ένωθήσονται γάρ τά άγια τμήματα τού ζωοδώρου
σταυρού νεύσει τού παντοκράτορος θεού ώς έτμήθη ό έξ άρχής. ολόκληρος δε και άκέραιος
εύρεθήσεται καθώς προσηλώθη ό Χριστός C) και δοθήσεται τφ βασιλεΐ. ό δε λαβών αύτόν
πορεύσεται έν τή πόλει 'Ιερουσαλήμ και γενόμενος έν τω τόπω τού Κρανίου οίκείαις χερσίν
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"After this godless reign has also ended, then will come the Emperor
from Ethiopia, from the first horn, of whom they say that he will be at the
helm of the Empire for twelve years.41 He will be a good ruler, reigning in
peace and restoring churches of saints ruined before him, and because of
his goodness he will be loved by the people. In his reign the love of the
Lord will spread over the whole world, and there will be joy and glad¬
ness.42

"But this reign will also come to an end and there will come from Ara¬
bia another Emperor who will rule one year, as they say 43 In his reign the
holy pieces of the precious and life-giving wood of the Cross will be united
and restored into one at the instigation of the invisible God and given to the
Emperor. And he will go to Jerusalem, to a place trodden by the feet of
Christ our true God, and with his own hands deposit there the precious
wood of the Cross and the imperial diadem. With them he will also surren¬
der his soul to the Lord God 44

"Then there will arise in this city three young men, shameless, foolish,
and good-for-nothing, and they will rule in peace for 150 days.45 And after
that, at the instigation of the devil, they will become angry with each other
and start a fierce civil war. The first will depart and go to Thessalonica and
say to her, 'Thessalonica, you will overcome your enemies, for you are the
pride of saints and have been sanctified by the Most High!'46 Then he will
enrol her people from seven years old and upwards, and the priests and the

αυτού (αύτοΰ om. V) παραδώσει τον τίμιον σταυρόν τό τε διάδημα τό έπΐ της κεφαλής αϋτοΰ
κείμενον έπΐ της κορυφής (την κορυφήν V) του σταυρού θέμενος (add. και C) άνυψώσας
έρεν Κύριε Ιησού Χριστέ, τετέλεσται και πεπλήρωται ό (ή V) ψήφος και ό αριθμός των έτών
ώνπερ τεθησαύρηκας τή βασιλείς* 'Ρωμαίων δέξαι σου τό άοίδιμον και θαυμάσιον δόρυ,
συν αύτω δε και τό πνεύμα μου. και εύθέως άγγελος κυρίου έκ τοΰ ούρανοΰ καταπτάς άρει
(άρη V) τον τίμιον σταυρόν συν τω διαδήματι (τό διάδημα C) και την ψυχήν τοΰ βασιλέως,
τότε παρέρχεται ή βασιλεία των (τών om. Κ) 'Ρωμαίων, τών γαρ χριστιανών ή βασιλεία (ή
γαρ βασιλεία τών χριστιανών C) ό τίμιος σταυρός κεχρημάτικεν (σταυρός έστιν C).
μακάριοι ούν (ούν: om. Κ γάρ V in marg.) είσιν οί φυγόντες έκ τής πόλεως ταύτης και
άπερχόμενοι (κ. άπ. om. C) έν έρήμοις και σπηλαίοις (όρεσιν C) και ταΐς όπαΐς τής γής (cf.
Heb. 11:38) ^ II 3913 και έλεύσεται: έλ. δε ΡΕ (ut ζ) έλ. γάρ D II ante έλεύσεται add. tit.
περί έτέρου ε'άγαθοΰ βασιλέως Ε num. 97 in marg. C II σκήπτρον: σκήμπτρον Ρ II 3914
άπό: τό άπό ε II δς βασιλεύσει addidi II χρόνον ως φασιν inv. Ε II ένα om. Ρε, cf. ζ II
3916 έν νεύσει ΡΕ, cf. ζ: αϊνεσιν β έμπνευσιν D II 3917 τόπω: τώ τ. Ε II Χριστού:'Ιησού
Χρ. ε κυρίου Ρ II 3918 τού ... ήμών om. Ρ II αύτού om. Ρ II έκεϊ: έπΐ PD om. Ε II
3919 και: άμα κ. Ε om. Ρ II δέοπι. D II 3920 τούτοις: τοις έκατέροις Ε τών έκατέρων
PD II 3921 add. num. 98 in marg. C II 3922 άνωφέλετοι BLE:-ηται PD άνωφελεΐς Μ
έξωλέστατοι ζ II ειρήνη: add. έπί τό αύτό ζΕ II 3923 έπ'είσαγωγή διαβόλου: έπΐ
συναγωγή δ. Ρ έκ διαβολικής ένεργείας ζ II 3923^· όργισθέντες ... καθ'έαυτούς:
μαχισθέντες (μαχεθέντες V) άλλήλοις δώσουσι καθ'έαυτούς (-ών C, etiam Ε) πόλεμον ζ II
3924 έπάρας: άπάρας ζ, sed cf. infra, lin. 3936 II 3926 άγίων (άγιον D) ζε: om. βΡ II
3927 στρατοπεδεύσει: στρατεύσει ζΌ, quod malui, sed cf. infra, lin. 3939 II τον λαόν BPC:
τους λαούς Μίε II την άνω: άνωτέρω ζ
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ιερείς καί μονάζοντας φορέσει άρματα πολεμικά. Και ποιήσει πλοία
μεγάλα καί άπέλθη εν 'Ρώμη καί στάς προ της πύλης έρεΐ αύτη- 'Χαίροις,

3930 'Ρώμη τρίρρυμε, ή μάχαιρά σου οξεία, τα βέλη σου πυκνά, έντιμος εΐ σύ,
κράτει την πίστιν σου, μη έκπέση εκ σου, μακάριοι γαρ οί κατοικούντες έν
σοί.' Τότε στρατεύσει τα ξανθά γένη καί είσελεύσεται άναμέσον Δήλου
καί Άδήλου καί έκδέξεται τους εταίρους αύτού.

"Ό δε δεύτερος μεΐραξ έκστρατεύσει καί αύτος f τήν Μεσοποταμίαν β
3935 καί τάς κυκλάδας τών νήσων, καί στρατεύσει τους ιερείς καί μονάζοντας

μανίςχ δεινή κατά τών άλλων. Καί έπάρας έλθη επί τον όμφαλον τής
κτίσεως (τινές δέ φασιν επί Άλεξάνδρειαν) κάκεΐσε έκδέξεται τους

έταίρους αύτού, μεθ' ών οφείλει δικάζεσθαι όξυνόμενος καί μαινόμενος.
"Ό δέ τρίτος έξελεύσεται και στρατοπεδεύσει καί αυτός Φρυγίαν,

3940 Καρίαν, Γαλατίαν καί τήν Άσίαν καί Άρμενίαν καί τήν Άραβίαν. Καί
έν Συλαίω γενόμενος τάδε έρεΐ προς αυτήν 'Σύλαιον έπικέκλησαι, άλλ'
ού συληθήση ούδέ παραληφθήση ύπ' ούδενός τών πολεμούντων σε.' Καί
ταύτα είρηκώς έλεύσεται καί αύτος έν λαω άσυνθέτω, τουτέστι μη όντι
ύποκάτω αύτού ή τών έταίρων αύτού.

3945 "Μετά γούν τό συναχθήναι αύτούς κατέναντι άλλήλων, τότε c

κροτήσουσι πόλεμον μέγαν καί φοβερόν καθ' έαυτούς καί συγκόψουσιν
αλλήλους μεληδόν ώσπερ έν μακέλλω τά πρόβατα. Καί άποκτανθήσονται
οί τρεις βασιλείς, καί γενομένης κοπής χυθήσεται αίμα 'Ρωμαίων ώσεί
άφόρητος βροχή, και εξ αύτών ού καταλειφθήσεται ούδέ εις. Τότε

3950 συγκερασθήσεται ή θάλασσα έν τω τόπω έκείνω εκ τοΰ αίματος αύτών
σταδίους δώδεκα. Καί λοιπόν πάσα γυνή χήρα, ώστε έπτά γυναίκες
ζητήσουσιν ένα άνδρα έχειν και ούχ εύρήσουσι, μέχρις άν άπό άλλο-
δαπής χώρας άκούσαντες ήξουσι. Καί οί νεανίσκοι οί καταλειφθέντες
άνήλικοι άνδρυνθέντες έσονται ώς χοίροι άπό πολλής άσωτίας μη

3955 αίσθανόμενοι. Τότε μακάριοι καί τρισμακάριοι οί έν όρεσι καί σπηλαίοις d
τω κυρίω δουλεύοντες, ότι τά δημοσίως γινόμενα κακά ού θεάσονται,

3928 μονάζοντας: τους μ. γ II φορέσει: καί ποιήσει αυτούς φορέσαι ζ ποιήσει, φορέσει Ε
II 3929 της πύλης: τ. π. αυτής ε τών πυλών αύτης ζ II αύτη om. ζ II 3930 τρίρρυμε
scripsi: τρίρυμε codd. II πυκνά: ήκονημένα ζ II 3931 κράτει ... σοΰ: κραταιώς την πίστιν
σου κάτεχε μη άλλάξης αυτήν μέχρι της συντέλειας ζ II 3932 γένη: add. καί ποιήσει ναϋς
(ναΰς D: ναύκλας Ε αύλακας Ρ) Ρε II 3932-3 και είσελεύσεται ... Άδήλου om. ζ II 3933
Άδήλου: άδήλων D II έκδέξεται VKD: έκδέξηται CE έκλέξεται βΡ II 3934 δέ om. Ρ II
έκστρατεύσει: καί στρατεύσει Ρ (aut έκστρατεύσει = έξελεύσεται και στρατεύσει aut εις post
αύτος supplendum esse videtur) II 3935 καί' ζ: om. βΡε II τάς κυκλάδας: τάς κοιλάδας
PCD την κυκλάδα Ε II 3935-6 και στρατεύσει ... άλλων om. ζ II 3935 μονάζοντας:
τους μ. Ρε add. καί τον λαόν Ε II 3936 άλλων: add. κρατούμενος Ε II έπάρας: άπάρας ζ,
sed cf. supra, lin. 3924 II 3937 έπί Άλεξάνδρειαν (-είαν MLE): τήν Άλεξάνδρειαν
όμφαλον είναι τής οικουμένης ζ II 3938 δικάζεσθαι ... μαινόμενος: συνάψαι τον πόλεμον
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monks he will equip with weapons of war.47 And he will build large ships
and go to Rome, and stopping before her gate he will say to her, 'Hail,
Rome of three streets!48 Your sword is sharp, your arrows are numerous,

you are honoured. Hold fast to your faith lest it should escape from you, for
blessed are those who dwell in you!' Then he will enrol the fair-haired
peoples and go in between Delos and Adelos 49 and wait for his fellow-rul¬
ers.

"The second youth will also march out, to Mesopotamia and the 'Cycla-
des of the islands',50 and enrol the priests and the monks, raging terribly
against the others. And he will march away to the navel of creation51—
some say to Alexandria52—and there he will wait for his fellow-rulers, with
whom he will go to law, raging with anger.

"The third will also march out, and he will enrol Phrygia, Karia, Galatia,
and Asia, and Armenia, and Arabia. And coming to Syllaion he will say to
her, 'You have been called Syllaion, but you will not be pillaged nor taken
by any of your enemies.'53 And having said this he too will go to an unal-
lied people, i.e., one which is not under his or his colleagues' sway.

"After they have assembled opposite each other, then they will fight a

great and terrible battle against each other, tearing each other limb from
limb like sheep in a butcher's shop. And the three kings will be killed, and
because of the slaughter the blood of the Romans will stream like pouring
rain, and not one of them will be left.54 Then the sea on this spot will be
mixed with their blood for a distance of twelve stadia.55 After that every
woman will be a widow, so that seven women will try to obtain one man56
but find nobody until foreigners hear of it and come from abroad. And the
young boys who have been left will reach manhood before their time and
without noticing it become like swine from much lechery. Then those will
be blessed and thrice-blessed who serve the Lord on mountains and in

caves,57 for they will not see the evils done in public but in isolation wait

ζ II 3939 ό δέ ... και αυτός: καΐ ό τρίτος έξελεύσεται καί αυτός τήσδε της πόλεως καί
στρατοπεδεύσει ζ II 3941-2 έν (add. τω C) Συλαίφ ... πολεμούντων σε ζ: είσελεύσεται εν
Συλαίω- τό δέ (δέ om. Ρ) λεγόμενον (τάδε λέγων Ε) Σύλαιον κληθήσεται καί ού
συλληφθήσεται (συλληθήσεται ΡΕ) οϋδέ παραληφθήσεται εις τον αιώνα βΡε add. καί ό
λαός σου κείται εις έντιμον Ε II 3942-3 καί ταύτα ... αυτός: ταύτα εϊρηκώς άπάρας τά
στρατεύματα (τό στράτευμα C) αύτοΰ ζ II 3943 έλεύσεται: εΐσελ- ε II έν ... άσυνθέτφ ζε:
έν ... άσυνέτφ β (cf. Deut. 32:21, Rom. 10:19) άσύνθετος Ρ II 3943—4 τουτέστι ...

έταίρων αύτού: γενήσεται ζ II 3943 όντι: όντος Ρε II 3945 γούν: ούν γ II 3948 ώσεί
scripsi: ώς ή βΡ ώς ζε II 3949 άφόρητος βροχή: πλημμύρα βροχής ύδατος ζ II 3951
σταδίους: σημεία C σημείοις VK II 3952-3 μέχρις ... ήξουσι om. Ρ II 3952 άν: ότε
ζΕ
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άλλ' έσονται ιδίως επί θύραις έκδεχόμενοι τό μέγα έλεος, οί γλυκύτατοι sma

άρνες οί μέλλοντες δια Χριστόν θύεσθαι ύπό τού πονηρού δαίμονος του

αντίχριστου.
3960 "Τότε δια τό μή είναι άνδρα έπίσημον άλλα πάντας της άπωλείας

άναστήσεται γύναιον έκ τού Πόντου αίσχρον t μόνδιον f και βασιλεύσει
έν τη πόλει ταύτη. Και αύτη βακχεύτρια, τού διαβόλου θυγάτηρ, μάγισσα
και άρρενοθηλυμανής, και έν ταΐς ήμέραις αύτής έσονται άλλήλων
έπιβουλαί και σφαγαί κατά ρύμην και κατά οίκίαν, και σφάξουσιν υιός

3965 πατέρα και πατήρ υίόν και μήτηρ θυγατέρα και θυγάτηρ μητέρα και

άδελφός άδελφόν και φίλος φίλον, και έσται κακία πολλή και μίσος έν τή β
πόλει ταύτη και έν ταΐς άγίαις έκκλησίαις ένδοθεν άσέλγειαι και άσωτίαι
και αίμομιξίαι και κιθάραι και όρχήσεις και τραγφδίαι σατανικαί και

χλευασμοί και παίγνια, άπερ άνθρωπος ούτε εϊδεν ούτε ίδεΐν δύναται έως
3970 τού καιρού έκείνου. Και γαρ ή βασιλίς εκείνη ή άκάθαρτος, θεάν έαυτήν

κρατούσα και θεώ μαχομένη και προαιρομένη μετ' αύτοΰ παλαίσασθαι,
κόπρω μιάνη τά άγια θυσιαστήρια, και της αισχύνης αύτης άπαντι
μιάσματι μιάνη πάντα τον λαόν. Και στρέψει το πρόσωπον αύτής εις
κακά και άρπάσει πάν σκεύος έκ τού ναού και συναθροίσει τάς τιμίας

3975 μορφώσεις τών άγίων και τους τιμίους σταυρούς και τά άγια εύαγγέλια c
και πάντα άπόστολον και άπαν έγγραφον βιβλίον και ποιήσει σωρον

μέγαν και βαλούσα πύρ πάντα κατατεφρώσει. Και τάς εκκλησίας
καταστρέψει και ζητήσει λείψανα άγίων τού άπαλεΐψαι και ούχ εύρήσει-
ό γάρ θεός άοράτω δυνάμει μεταγάγη αύτά άπό τήσδε τής πόλεως. Και

3980 τότε ή τάλαινα τής μεγάλης έκκλησίας τής τού θεού Σοφίας καταστρέψει
τήν τράπεζαν, και το πάν τού ναού διαθρύψασα στήσεται κατά άνατολάς
φρυαττομένη και έρεΐ προς τον ύψιστον λέγουσα· 'Μή καθώκνησα, ώ
λεγόμενε θεέ, άπαλεΐψαί σου τό όνομα άπό τής γής; 'Ιδού τί σοι έκαμον,
άδύνατε, και ούκ ήδυνήθης κάν τριχός μου άψασθαι- λοιπόν έκδεξαι

3985 μικρόν και χαλώ τό στερέωμα και άνέρχομαι αύτού και θεάσομαι τίς ό d

3957 τό ... έλεος: την μετά τού άντιχρίστου μάχην καΐ (add. τον Κ) πόλεμον ζ II 3958 δια
... θύεσθαι: θύεσθαι δια Χριστόν ε θύεσθαι Χριστώ Ρ θύεσθαι CK II 3958-9 δαίμονος
... άντιχρίστου: Δαν (sic), φημί τού διαβόλου C sim. VK II 3960 add. tit. περί της αίσχράς
και άνομου γυναικός Ε num. 99 in marg. C II έπίσημον: αϊδέσιμον ζ II 3961 έκ ...

μόνδιον: αίσχρον μόνδιον έκ τού Π. ε αίσχρον έκ τού Π. Ρ πονηρόν μόντιόν τε (μόντιόν τε
om. V) και αϊσχρότατον άπό του Π. ζ II 3963 άρρενοθηλυμανής: -ες Ρε φαρμακός ζ II
3963-4 άλλήλων έπιβουλαί: ά. έπιβουλεΐαι Ρ άλληλοεπιβουλίαι ε έπιβουλαί ζ II 3964
σφαγαί: σφαγμοΐ ΡΕ φραγμοί D II σφάξουσιν: -ωσιν D σφάξει Ρ al. ζ II 3967 πόλει
γ:χώρν.β II άσέλγειαι V: άσελγεΐαι (-είαι, -ίαι) βεΟΚ II 3969 δύναται: δυνήσεται Ρ al.
ζ II 3970 ή άκάθαρτος: ώς άκάθαρτον Ρ II 3971 κρατούσα: όνομάζουσα ζ II μαχομένη
... παλαίσασθαι: πολεμήσει και Ρ II και προαιρομένη ... παλαίσασθαι om. ζ II 3972
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for the great mercy at the very gates, the most sweet sheep who will be sac¬
rificed for the sake of Christ by the evil demon Antichrist.

"Then since there will be a lack of noblemen, who have all fallen victim
to perdition, a wicked woman from the Pontos [...]58 will arise and reign in
this city. She will be full of Bacchic frenzy, a daughter of the devil, a sor¬
ceress, mad for men and women alike, and in her days men will conspire
against each other and there will be slaughter in every street and every
house and a son will kill his father and a father his son and a mother her

daughter and a daughter her mother and a brother his brother and a friend
his friend.59 And there will be much vice and hatred in this city, and within
the holy churches there will be licentiousness and profligacy and incest and
guitar-playing and dancing and Satanic songs and mockery and games of a
kind that no man has seen nor will be able to see until that time. For this un¬

clean Empress, claiming to be a goddess and fighting with God, wanting to
wrestle with him, will defile the holy altars with excrement,60 and with all
the defilement of her shame she will defile the whole people. She will turn
her face towards evil and rob the Church of every vessel, and gathering to¬
gether the precious icons of the saints and the precious crosses and the holy
Gospels and every book of the Apostles and every book of the Scriptures
she will make a huge pile and set fire to it all, burning it to ashes. And she
will raze the churches and search for relics of saints in order to blot them

out, but she will not find any, for God will remove them from this city with
invisible power. And then the wretched woman will overturn the altar of
the Great Church of God's Wisdom. When she has broken the whole

church in pieces she will turn towards the east in rage and speak to the
Most High, saying, Ό God, as you are called, have I shrunk from wiping
out your name from the earth? See what I have done to you, weakling, and
you could not even touch a hair of mine! Only wait a moment and I shall
bring down the firmament and go up there to see which of us is stronger

μιάνη eCK: μιαίνει β μιάνει PV II της ... αΰτης: πλύνει τό σώμα αΰτης ϋδατι και ζ II
3972-3 άπαντι μιάσματι Janning: άπαν μιάσματι D άπαμμάσματι ΡΕ άπαμάσματα BL
μιάσματα Μ om. ζ II 3973 μιάνη: μιάνει D μολύνη C μολύνει V μολύνει Κ II τον
γ: om. β II 3974 έκ ... ναού: έκάστου ναού Ε άπό των άγιων εκκλησιών ζ II 3976
πάντα άπόστολον: άπαντα άπ. PD άπαντας άποστόλους Ε τους αποστόλους ζ II άπαν
... βιβλίον ε: άπαντα ... βίβλον β άπαν ... βίβλον ίεράν Ρ πάσαν βίβλον ίεράν ζ II
3977 μέγαν VC: μεγάλην βΡε μέγα Κ II κατατεφρώσει πάντα inv. γ II 3979 καί om. γ
II 3981 διαθρύψασα: καταμιάνασα ζ II 3982 καθώκνησα: έκαθ- Ρε II 3983 όνομα:
πρόσωπον PD μνημόσυνον VKE (cf. supra, lin. 3618 et lob 2:9) II σοι τί inv. Οε, fort,
recte II 3984 λοιπόν έκδεξαι: ιδού έκδ. ΡΕ καί ιδού έκδ. D μεΐνόν μοι ζ II 3985
άνέρχομαι: τά άνερχόμενα D II αύτοΰ: αυτόθι ζ προς σε D
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δυνατώτερος και όψομαι τίς ό ισχύων έν θεοΐς και θεαΐς.' Και ταύτα
λαλήσει ή γάγγραινα ή καΐ πλείονα και δράσει, εις ύψος έμπτύουσα και

λίθους πέμπουσα- έώ γαρ λέγειν αύτής τα δεινότερα.
"Έν τω καιρώ εκείνα) κλίνει κύριος ό θεός ό παντοκράτωρ το τόξον

3990 αύτού και τον άκρατον θυμόν αύτού και φοβερά δυνάμει της ισχύος
αύτού έκτείνη την χείρα αύτού έπα την πόλιν ταύτην και δράξηται αύτής
ισχυρώς. Και τω δρεπάνφ της δυνάμεως αύτού ύποτέμη τον χούν τον
ύποκάτω της πόλεως και έρεΐ τοις ύδασι τοις άπ' αιώνος βαστάζουσιν
αύτήν τοΰ καταπιεΐν αύτήν άπερ φοβερώς ύπακούσαντα τάχει σφοδρώ

3995 και ήχω φοβερωτάτω άναβρύσουσι. Και τό ύποκάτω αύτής ανασπάσει
άπό της γής και άρει αύτην εις ύψος ώς μύλον γυροβολούμενον, ώστε τους 865α

έν μέσω τής πόλεως έν φρίκη πολλή βοάν το ούαί. Και πάλιν ταχέως
κατενεχθείσης αύτής κάτωθεν τα άναβρύσαντα ύδατα σφοδρώς κατα-

καλύψαντα τω φοβερώ και άχανεΐ πελάγει τής αβύσσου παραπέμψουσιν.
4οοο Ούτως ούν, τέκνον μου Έπιφάνιε, ή πόλις ήμών συντελεσθήσεται, και

άπερ σοι εϊρηκα όπιθεν ότι μέλλουσι συμβαίνειν τω κόσμα) δεινά έκεΐνά
είσιν, άπερ ό κύριος ήμών 'Ιησούς Χριστός εΐρηκεν είναι αρχήν ώδίνων.

"Ειτα μετά τήν παρέλευσιν τής πόλεως τό τηνικαΰτα ή συντέλεια β

συνίσταται. Τινές γάρ φασιν ότι μετά τό πλήρωμα τής τών έθνών
4οο5 βασιλείας μελήσει τω θεώ τα θεόσκηπτρα 'Ισραήλ έξανίστασθαι πρός τό

βασιλεΰσαι το λοιπόν εις άναπλήρωσιν τοΰ έβδομου αιώνος, φέροντες εις

μαρτυρίαν τό ύπό Ήσαΐου εϊρημένον- 'Και έσται έν ταΐς έσχάταις
ήμέραις άρει κύριος ό θεός σημεΐον έν τή συμπληρώσει τών έθνών έπί τά
πρόβατα τά διεσκορπισμένα έν τοις έθνεσι και συνάξει τους άπολομένους

4οιο 'Ισραήλ έν τή άγί<χ πόλει 'Ιερουσαλήμ, και έσται τω 'Ισραήλ ώς τή ήμέρςχ
ή έξήλθεν έκ γής Αιγύπτου', και τό ύπό τού μακαρίου Παύλου εϊρημένον
"Όταν τό πλήρωμα τών έθνών ήξει, τότε πάς 'Ισραήλ σωθήσεται.' Και
ούτοι μεν ούτω λέγουσι και ΐσοφωνούσιν, 'Ιππόλυτος δε ό μάρτυς έφησεν c
ότι τή έπιδημίςχ τού αντίχριστου πρώτοι οί 'Ιουδαίοι πλανηθήσονταν και ό

4οΐ5 Χριστός έπιμαρτυρούμενος αύτώ πρός τούς 'Ιουδαίους έλεγεν ότι "Εγώ

3988-9 αυτής ... έκείνω γ: τά δεινότερα αύτής έν τώ καιρώ έκείνω. Καί άπό τότε β II 3989
num. 100 in marg. C II κλίνει: κλίνει PVE II 3991 δράξηται: -εται ΡΚ II 3992 ισχυρώς:
έν ϊσχύί ζΌ om. Ε II 3992-3 και τώ ... πόλεως om. Ρ II 3992 αύτού VCe: om. βΚ. II
ύποτέμη: ύποτεμεΐ D ύποτεμεΐται CE II 3994 φοβερώς: φόβω Ρ II 3995 και1 om. Ρ II
ήχω φοβερωτάτω VD: ή. φοβερωτέρω CKE ψύχφ φ. BL ψύχει φ. Μ ώς ψυχοφορώτατα
Ρ II άναβρύσουσι: -ωσι D άναβλύσουσι (-ωσι VC) ζ II άνασπάσει: άνασπασθήσεται Ρ
II 3996 άπό ... γής γ: αύτήν β II άρει: άρει vel άρη PD έπάρει vel έπάρη ζΕ II αύτήν
om. CKE II μύλον: μήλον β II γυροβολούμενον: γύρω βαλλώμενος Ρ II 3997 έν2 om.
ΡζΕ II φρίκη πολλή ante ώστε (lin. 3996) tr. ζΕ II 3998 αύτής ζε: αύτώ β al. constr. Ρ
II 3998-9 κατακαλύψαντα: κατακλύσαντα και κ. (κατα-2 om. CKE) ζε II 4003 add. tit.
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and discover which has power among gods and goddesses!'61 That she will
say and do, this gangrene, or even more, spitting and throwing stones to¬
wards the sky.62 But I refrain from telling her worst deeds.

"At that time the Lord God Almighty will bend the bow of his un-

mingled wrath63 and with the terrifying might of his strength stretch out his
hand towards this city and seize it with force. And with the sickle of his
might he will cut off the soil under the city and tell the waters which have
always carried her to swallow her up. And in frightening obedience they
will gush forth with immense speed and a terrible roar. And he will pull up
her foundation from the earth and lift her on high like a rotating millstone,
so that those who are in the city will feel great fear and cry, 'Woe!' Then
she will quickly be brought down again, and the waters will well forth irre¬
sistibly, covering her and surrendering her to the terrifying and immense
sea of the abyss.64 Such, my son Epiphanios, will be the end of our city, and
the terrors which I have now told you will come upon the world are those
which our Lord Jesus Christ said are the beginning of the birth pangs65

"Then, after the passing away of the city, the end will come. Some say
that after the fulfilment of the reign of the Gentiles God will see to it that
the divine tribes of Israel will arise to reign until the completion of the
seventh age,66 adducing as proof the saying of Isaiah, 'It shall come to pass
in the latter days, at the completion (of the rule) of the Gentiles, that the
Lord God will raise an ensign for the sheep which have been dispersed
among the Gentiles and gather the lost sons of Israel in the holy City of Je¬
rusalem, and it shall be to (the sons of) Israel as the day when they came
forth out of the land of Egypt;'67 and the saying of the blessed Paul, 'When
the full number of the Gentiles has come, then all Israel will be saved.'68
And this is the unanimous opinion of these people.69 But the Martyr Hip-
polytos said that when Antichrist comes the Jews will be deceived first,70
and Christ testified in his favour when he said to the Jews, Ί have come in

περϊ των 'Ιουδαίων Ε num. 101 in marg. C II την Ly: om. BM II τό τηνικαύτα ΡΕ: τω τ.
β om. ζ II ή συντέλεια scripsi: ή συντελεία β τά της συντέλειας ΡζΈ τά της βασιλείας
D II 4004 συνίσταται:-ανται Ρ II 4005 μελήσει τω θεώ: μελήσεται ό θεός Ρε μέλλουσιν
ζ II θεόσκηπτρα: θεόσκηπτα ΡΕ σκήπτρα ζ II 4006 τό λοιπόν: τό λ. και Ρ τό ύπόλοιπον
Ε τον ύπόλοιπον καιρόν £ II εις1: προς ΡεΟΚ II 4008 ήμέραις: add. φησιν ΡζΌ II άρει:
άρη vel άρει PCf II έπι: add. πάντα γ II 4009 πρόβατα: add. 'Ιούδα ζε II άπολομένους
scripsi, Isa. 11:12 secutus: άπολλυμένους βΡ άπωσμένους ζε II 4011 γης: της β II 4012
όταν: add. φησΐ ζΕ II 4013 ούτω: -ως PCKE II ίσοφωνοΰσιν: οϋ σωφρονοΰσιν Ρ II
μάρτυς: μακάριος D άγιος Κ II 4014 οί ΡΚΕ: om. /JVCD II 4015 έπιμαρτυρούμενος Ρε:
έπιμαρτυρώμενος (BL) vel -όμενος (Μ) β προμαρτυρούμενος C προμαρτυράμενος VK
II αύτώ Ρε: αύτό β om. ζ
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ήλθον έν τω ονόματι τού πατρός μου, και ού λαμβάνετε με- άλλος
έλεύσεται έν τω ίδίω ονόματι, κάκεΐνον λήψεσθε.' "Οτι μεν ούν συνάξει
αυτούς έν τή πόλει 'Ιερουσαλήμ και τα αυτών αύτοΐς άποδώσηται, όπως
του σκορπισμού την έπ' άπωλείας πρόφασιν έν τω τέως απ' αύτών

4020 έκκόψηται- έμελλον γαρ λέγειν έν τη κρίσει ότι 'ει συνήγαγες ήμάς εις
Ιερουσαλήμ και τα ήμών ήμΐν άπεκατέστησας, πάλαι αν έπιστεύσαμεν
τω Χριστφ, τήν άφορμήν του φθόνου έξεώσαντες τού ένεκα προτιμηθήναι
τα έθνη ύπέρ ήμάς,' ει τούτο ουκ έποίησε. Νυν δε συναχθέντες και τα d
αυτών άπολαβόντες και έν τή αύτη άπιστίςχ μείναντες, πώς σωθήσονται,

4025 ευθέως τού άντιχρίστου έξερχομένου έν μέσω αύτών; ω και πιστεύειν
μέλλουσι κατά τήν φοβεράν φωνήν τού υιού τού θεού- θεός γαρ ού
ψεύδεται ό μονογενής ό ειπών "Εγώ είμι ή αλήθεια.' Τέως δε έν τω

συνάξαι αύτούς έν πρώτοις της απολογίας ταύτης αύτούς αποστερήσει-
και γάρ ό Παύλος σωθήσεσθαι αύτούς εϊρηκεν ούκ έκ τής αιωνίου

4030 κολάσεως άλλ' έκ τής τών τοσούτων έτών περιπλανήσεως τής έπ'
άλλοτρίας και τού όνειδισμού τών έθνών και τής άφάτου αισχύνης- ότι έν
τοσαύτη ανάγκη και έν τοσούτω χλευασμώ τοσαΰτα έτη ύπό έθνών
κωμωδούμενοι χρηματίζοντες σωθήσονται τής δουλείας και τού ζυγού ώς
συναχθέντες εις τα ίδια, ού μέντοι, ώς προεΐπον, τής αιωνίου κολάσεως- 868α

4035 ούς γάρ θλΐψις ούκ έπεισε πιστεύσαι τω ζωοποιώ και μονογενεΐ υίώ τού
θεού, πώς πείσει αύτούς ή νομιζομένη χαρά; και τά έξής."

Έπιφάνιος είπεν ""Αφες ταύτα, φίλτατε πάτερ- τούτό μοι άνάγγειλον- β

και γάρ τινές φασι μή συμποντίζεσθαι τή πόλει τήν τού θεού μεγάλην
έκκλησίαν άλλ' άοράτω δυνάμει κρεμασθήναι αύτήν έπι τού άέρος." Ό

4040 δε δίκαιος έφη- "Τί λέγεις, τέκνον; Πάσης τής πόλεως βυθιζομένης αύτη
πώς μένει; Τίς δε ό ταύτης δεόμενος; Μή γάρ ό θεός έν χειροποιήτοις ναοίς
κατοικεί; Ού μέντοι ψευδής ό λόγος- μένει δε μόνος ό έν τω φόρω στύλος,
καθότι κέκτηται τούς τιμίους ήλους. Αύτός ούν μόνος μενεΐ και
σωθήσεται, ώστε παραγενόμενα τά πλοία και έν τούτω τούς σχοίνους

4017 λήψεσθε: add. και έν τή άμαρτίψ ύμών άποθανεΐσθε ζε, cf. Ioh. 8:21 II 4018 τά ...

αύτοΐς ΡΕ: αυτά αύτών β τά αύτοΰ αύτοΐς ζ τά αύτών D II άποδώσηται: άνταποδώσει Ρ
άνταποδώσηται ε add. εύδηλον VK II 4019 έπ'άπωλείας πρόφασιν ζΕ: άπώλειαν βΡ
έπαπώλειαν D II 4019-21 έν τω τέως ... 'Ιερουσαλήμ και ζΕ\ om. /1PD II 4019 απ' Κ: ύπ'
VCE II 4020 συνήγαγες VK: συνάξεις C έπεσύναξες Ε II 4021 πάλαι άν: άλλ'έάν Ρ
II 4022 τήν ΡζΕ: τού βΌ II φθόνου ζΕ: φόνου βΡΌ II ένεκα: ένεκεν γ II 4023 εΐ om. D
II post έποίησε add. είχον άν τού λέγειν β εΐχον λέγειν Ρ II 4025 έξερχομένου: έρχομένου
PD II έν ... αύτών om. ζ II έν μέσω: έκ μέσου Ε, quod malui II 4031 άλλοτρίας γ: -οις β
II 4032 τοσαύτη: add. φησΐν ζΕ II τοσαύτα έτη ζΕ: έθνη βΡΌ, quod non intellego II
έθνών: τών έ. ζ έθνη Ρ II 4033 κωμωδούμενοι χρηματίζοντες ΡΚε: κωμωδούμενα
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my Father's name, and you do not receive me; another will come in his
own name, and him you will receive.'71 Now, that he will first gather them
in the City of Jerusalem and return to them what is theirs in order to deprive
them of their vicious (?) excuse, namely their Diaspora (is clear). For if he
did not do that they would say at the Judgment, 'If you had gathered us in
Jerusalem and restored to us what belongs to us, we should long ago have
believed in Christ, banishing the pretext for envy, namely that the Gentiles
are preferred to us.'72 But now when they have been gathered and have re¬
ceived what belongs to them and still remain in the same belief, how can

they be saved, when Antichrist comes out amongst them immediately,
whom they will believe according to the fearful word of the Son of God?
For the Only God who said, Ί am the truth'77 does not lie. But by first gath¬
ering them together he will in the first place deprive them of this excuse.
For St Paul said that they will be saved not from the eternal punishment,
but from so many years' wandering in foreign lands and from the abuse of
the Gentiles and their untold shame. Having lived for so many years in
such distress and in such ridicule, as a laughing-stock among the Gentiles,
they will be saved from their slavery and their yoke as they are gathered to¬
gether in their native city, not, however, as I have already said, from the
eternal punishment. For those who were not persuaded by the tribulation to
believe in the life-giving and Only-Begotten Son of God, how will they be
convinced by the so-called joy?74 And so forth."

Epiphanios said, "Leave that aside, most dear Father, and tell me this: is
it true, as some people75 say, that the Great Church of God76 will not be
submerged with the city but that it will be suspended in the air by an invis¬
ible force?" The righteous man answered, "What are you saying, my son?
When the whole city sinks into the sea, how will the Great Church remain?
Who will need her? Do you think God dwells in temples made with
hands?77 However, what they say is not (entirely) false, although it is only
the column in the Forum that will remain, because it contains the precious
nails.78 Only this will remain and be saved, so that the ships will come and

χρηματίζοντα β κωμωδούμενοι V κωμφδοΰνται C II 4033-6 σωθήσονται... έξης om. C
II 4035-6 ους ... έξης om. VK II 4035 θλΐψις: ή θλ. ε II 4037 add. tit. έρώτησις περί της
άγίας σοφίας in marg. D num. 102 in marg. C II φίλτατε πάτερ: π. μου φίλτατε ε π. άγιε
Ρ π. πνευματικέ ζ II τούτο: έμοί γαρ περί λυμαιώνων άς μέλλεται· τούτο δέ Ε II 4038
και γάρ: ότι γ II συμποντίζεσθαι: συμποτ- ε II τη πόλει ε: μετά της πόλεως ζ την πόλιν
και Ρ om. β II 4038-9 την ... έκκλησίαν: την μεγάλην τοΰ θεού σοφίαν ΡΕ τη μεγάλη
τού θεού άγίςι σοφίςι D II 4039 άλλ': άλλα γ II 4040 δέ om. γ II αύτη: αύτη CK II
4041 μένει: μείνει ΡΕ σωθήσεται ζ II έν χειροποιήτοις: ό έν χ. CD ό μη έν χ. Ε ό έν
άχειροποιήτοις Ρ II 4042 κατοικεί: κάτοικων PCε add. χρείαν έχει τινός Ρ II οϋ μέντοι:
ού μεν οϋν PVKE om. C add. πάντως Janning II μένει: μείνει Ρ μενεΐ Ε II 4043 ούν:
γάρ γ II μενεΐ: μείνει Ρ μένει KD II 4044 και om. Ρ£
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4045 αύτών άποδήσαντες κλαύσωσι και θρηνήσωσι την Βαβυλώνα ταύτην

λέγοντες· 'Οΰαί ήμΐν ότι ή πόλις ήμών ή μεγάλη βεβύθισται, έν ή είσιόντες
τάς πραγματείας έποιοΰμεν καλώς έν αύτη.'

""Εσται δε το πένθος αύτής ημέρας τεσσαράκοντα. 'Από γοΰν τών c

ημερών έκείνων δοθήσεται το βασίλειον 'Ρώμη και τω Συλαίφ και τη
4050 Θεσσαλονίκη, του τέλους ήδη έγγίσαντος. Και λοιπόν άτονα τα πράγματα

γενήσονται και δεινότερα και ολέθρια- τό γαρ έτος έκεΐνο άποφράξει
κύριος ό θεός τάς πύλας τάς έν f Ίνδαλίςχ t άς έκλεισεν 'Αλέξανδρος ό
τών Μακεδόνων, και έξελεύσονται βασιλείς έβδομήκοντα δύο άμα τω
λαώ αύτών, τα λεγόμενα ρυπαρά έθνη, τά βδελυρώτερα πάσης συχασίας

4055 και δυσωδίας, και διασκορπισθήσονται έν πάση τή γή τη ύπ' ούρανόν, d

σάρκας άνθρώπων ζώσας έσθίοντες και τό αίμα πίνοντες, κύνας και μύας
και βατράχους τρώγοντες και πάσαν ρυπαρίαν τού κόσμου έν ήδονή. Και 869α
ούαί τη οικουμένη πάση έν ή ούτοι πορεύσονται. Τάς μεν ούν ήμέρας
έκείνας μη έστω χριστιανός, κύριε, εί δυνατόν άλλ' οίδα ότι έσονται. Τότε

4060 αί ήμέραι έκεΐναι σκοτισθήσονται δίκην θρηνούσαι έν τω αέρι δια τό
μύσος, όπερ τά βδελυρά έθνη έργάσονται. Ό ήλιος εις αίμα γενήσεται
βλέπων τά βδελύγματα έπί τής γής άμιλλώμενα. Ή σελήνη και πάντα τά
στοιχεία σχολάσουσι. Φάγονται γάρ και τον χουν τής γής. Τά
θυσιαστήρια κύθρων οίκους έργάσονται και τά τίμια σκεύη έν μιάσματι

4065 χρήσονται. Τότε οί κατοικοΰντες Άσίαν φευγέτωσαν είς τάς κυκλάδας
τών νήσων (πενθήσει γάρ 'Ασία τάς νήσους και αί νήσοι την Άσίαν) ού
γάρ πορεύσονται έν αύταΐς οί λαοί, άλλ' έσονται πενθούντες ήμέρας
έξακοσίας έξήκοντα.

"Τότε έγερθήσεται ό σατάν ό άντίχριστος έκ φυλής του Δάν (ού μέντοι β
4070 ίδίςχ δυνάμει άνθρωπος γενόμενος, μη γένοιτο, άλλα πλάσει αύτώ κύριος ό

4045 άποδήσαντες Βε: άποδήσαντα ML άποδήσουσιν Ρ δήσαντες Κ δήσαντα VC II
κλαύσωσι: -σουσι ΡΚΕ II θρηνήσωσι: -σουσι ΡΚΕ II ταύτην: add. την έπτάλοφον ζ II
4046 μεγάλη: αρχαία και μεγάλη C μεγάλη και αρχαία VK άρχαία Ε II 4047
έποιοΰμεν ... αύτη: ποιούμενοι έπλουτοΰμεν C ποιούμενοι (ποιοϋντες V) έπλουτοΰμεν
καλώς εμπορευόμενοι VK έπλουτοΰμεν καλώς έν αύτη έμπορευόμενοι Ε II 4048 άπό
γοΰν: και άπ'έκείνων Ρ και άπό πόνου ε και άπό τής θλίψεως ζ II 4049'Ρώμη: έν'Ρ. Ρ
τη πρεσβυτέρα 'Ρ. ζ II τω: έν τω ζ II τη: έν τη V έν CK II 4050 Θεσσαλονίκη: add.
ύποτασσόμενα τω έν τη (τη om. Κ) 'Ρώμη βασιλεύοντι ζ II τοΰ ... έγγίσαντος: προς τό
τέλος ήδη έγγίσαντες Ρ προς τό τέλος έγγίσαντος ήδη D προς τά τέλη ήδη τοΰ κόσμου
έγγίσαντος (καταντήσαντες C) ζΕ II 4051 τό ... έκεΐνο: τω γάρ καιρώ έκείνω ζΕ num.
103 in marg. C II 4052 Ίνδαλίζχ: ίνδίςι corr. D κινδύνας (sic) Ρ II Μακεδόνων: add.
βασιλεύς Ρζ II 4053 βασιλείς: βασιλεΐαι D II 4053-4 τω λαώ: τοΰ λαοΰ γ II 4054
συχασίας ενΚ: συγχασίας β σιχαντίας C αισχύνης Ρ II 4055 ύπ' MPD: ύπό τον BLE
al. ζ II 4056 άνθρώπων ζώσας: ζώντων ά. ζ II 4057 τρώγοντες: έσθίοντες Ρ δαπανώντες
D νεμόμενοι ζ om. Ε II 4058 μεν ούν: γάρ PeCK II 4059-61 μή ... έργάσονται om.
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tie up their ropes to it and weep and wail for this Babylon, saying, 'Woe to
us! Our great city, to which we used to come and do good business, has dis¬
appeared into the depths of the sea!'79

"The mourning for her will last forty days. After these days have passed
the imperial power will be given to Rome, Syllaion and Thessalonica, the
end already approaching.80 And now the reign will become weak and the
situation more terrible and disastrous. For in the same year the Lord God
will open the gates at Indalia (?) which Alexander, the King of the Macedo¬
nians, closed, and seventy-two kings will come out with their people, the
so-called filthy nations, who are more disgusting than any conceivable de¬
filement and stench.81 They will spread over the whole earth under heaven,
eating the flesh of living men and drinking their blood, devouring dogs,
rats, frogs and every kind of filth on earth with pleasure.82 Woe to every
part of the world whither these go! In those days let there be no Christian,
Ο Lord, if possible! But I know there will be. Then those days will be dark¬
ened, weeping, as it were, in the air because of the defilement which the
foul nations will bring about.83 The sun will turn into blood, seeing the
abominations vying with each other on earth. The moon and all the stars
will stop shining,84 for they will even eat the soil of the earth. They will
turn the sanctuaries into kitchens (?) and defile the precious vessels. Then
let those who live in Asia flee to the 'Cyclades of the islands'—Asia will
mourn for the islands and the islands for Asia85—, for to them the peoples
will not come. There they will mourn for 660 days.

"Then Satan Antichrist will arise from the tribe of Dan—not by his own

power becoming a man, by no means, but the Lord God will form for him

CK II 4059-60 έσονται ... θρηνοΰσαι: έσονται τότε· πλην θρηνούσι Ρ II 4060
σκοτασθήσονται D II 4060-1 δίκην ... έργάσονται: και Ε II 4060 θρηνοΰσαι D: -αις /3V
II έν ... άέρι: τω άέρι D om. Ρ (CKE) II 4061 μύσος Ρ: μίσος /IV μίσος D II έθνη: add.
έκεΐνα PD II 4061-3 εις ... σχολάσουσι: σκοτισθήσεται και ή σελήνη οϋ δώσει τό φέγγος
αύτής βλέποντες τα βδελύγματα έπι της γης άμιλλώμενα (άμιλλώμενα om. CK) ζ II 4061
γενήσεται: -ηται D II 4063 σχολάσουσι: σκοτάσονται D σκοτάσουσι Ε II 4064 κύθρων
οίκους ζΕ: κύθροιςοίκων β κυθρους οίκων PD II 4064-5 καί ... χρήσονται om. D II έν
ζ: om. βΡΕ II μιάσματι: μιάσματα LPE II 4065 κυκλάδας: κοιλάδας PVC II 4066
πενθήσει ... Άσίαν om. D II και ... Άσίαν om. ζ II 4067 έν αύταΐς: έν αύτη VC om. Κ
II 4068 έξακοσίας έςήκοντα: έξακοσίας έξήκοντα εξ Ε έκατόν πεντήκοντα ζ (cf. supra, lin.
3922-3) II 4069 add. tit. περι τοΰ άντιχρίστου και της συντέλειας τού κόσμου τούτου Κ
num. 103 Κ num. 104 in marg. C II σατάν: σατάν Ε σατανάς PCD σατανάς VK II
άντίχριστος: add. φημι ζ II Δάν: Δάν Ρζ II 4070-1 άλλα ... θεός: άλλ'εύρεθήσεται ένεκεν
αύτοΰ ζ II 4070 αύτώ (quod post σκεύος tr.) Ε: αύτόν βΡΌ



280 The Life ofAndrew the Fool

θεός σκεύος αίσχρον και ρυπαρόν, δπως πληρωθή έν αύτώ τά των

προφητών) και άπολυθήσεται έκ των του ςχδου δεσμών, έν οίς αύτον ό
δεσπότης Χριστός έκεΐσε γενόμενος έδησε, καΐ έλεύσεται εις το σκεύος το
πλασθέν αύτώ. Και γεννηθέντος αύτού ανθρώπου και άνδρυνθέντος και

4075 βασιλεύσαντος, τότε άρξηται έπιδείκνυσθαι την πλάνην αυτού, καθά
φησιν 'Ιωάννης ό Θεολόγος. Τότε εγείρει πόλεμον έπί τάς κυκλάδας τών
νήσων (νήσοι δε εισιν, ώς φησιν 'Ησαΐας, αί έξ εθνών έκκλησίαι), Ήλιού
δε και Ένώχ και τού υιού τής βροντής έξελθόντων και προκηρυξάντων
την αύτού άποπλάνησιν και την τού κυρίου 'Ιησού Χριστού δευτέραν c

4080 έλευσιν. Πικρώς δε ταπεινώσει τους τότε χριστιανούς, μέχρι της έσχατης
αναπνοής θλίβων και όλεννύνων αύτούς ό μάταιος άγαν. Τότε εϊ τις ού
πλανηθή μέγας και φοβερός φίλος Χριστού φανήσεταν μακάριοι γαρ

πάντες οί άγιοι, άλλά γε πλείω οί έπί αύτού τού άντιχρίστου
μαρτυρήσαντες, μακάριοι και τρισμακάριον μεγίστη γάρ δόξα αύτούς

4085 διαδέξεται εις άτελευτήτους αιώνας. Πρώτον δε μέλλει άποκτεΐναι τον
Ήλίαν, είτα τον Ένώχ, και ούτως τον τής βροντής υιόν, και τότε τους μη

πιστεύοντας εις αύτον θανάτω πικρώ άφανίσει. Τότε έσται μεταξύ αύτού
και τού δεσπότου πόλεμος φοβερός· έπάν γάρ γνώση προς το τέλος έχειν 872α
τού κόσμου τούτου τά πράγματα, μανίς* δεινή προς τον ούρανόν

4090 άντιπαρατάξεται, άστράπτων και βροντών και κτύπους ποιών, ώστε τω

ήχω τής βοής την ύπ' ούρανον δονεΐσθαι και περιηχεΐσθαι φοβερώς- και

τίς τότε ού θαμβηθή και πτήξη, τέκνον γλυκύτατον; Μακάριοι τότε οϊτινες
ού σκανδαλισθήσονται έπί τω δεσπότη ήμών 'Ιησού Χριστού τω άληθινώ
θεώ ήμών, μακάριοι τότε οϊτινες ούκ άποσχοινίσουσιν <έαυτούς> έκ τού

4095 γεννηθέντος έκ τής άγίας παρθένου Μαρίας, μακάριοι οί διά την άγάπην

4073 Χριστός έκεΐσε γ: om. β II 4074 πλασθέν αύται: αίσχρον καί βδελυκτότατον ζ II
4075 άρξηται: -εται VKE II έπιδείκνυσθαι: έπιδεικνύειν PD έπιδείξασθαι Ε έπισπείρειν
ζ II 4076 φησιν: add. περί αύτού γ II τότε: τ. γάρ φησιν ζΕ και τ. Ρ τ. γάρ D II έγείρει:
έγερεΐ ζ II κυκλάδας: κοιλάδας ΡVC II 4077-80 Ήλιού (sic ε: Ήλιού β 'Ηλίας Ρ)...
έλευσιν: παραγίνονται (-γίνεται Κ -γένηται V num. 105 in marg. C) δε τότε Ένώχ ό προ τού
νόμου καί (add. ό V) 'Ηλίας ό έν τώ νόμω και 'Ιωάννης ό έν τη νέα χάριτι κηρύξαι έν όλη τη
οικουμένη τον καιρόν της συντέλειας (βασιλείας Κ) καί την τού πλάνου έπιδημίαν.
διελεύσονται δε έν σημείοις καί τέρασιν καί προκηρύξουσιν (-ωσιν C) τού σωτήρος ήμών
'Ιησού Χριστού την δευτέραν έλευσιν. όσοι τοιγαροΰν θελήσουσι (-ωσιν C) τού άποκτεΐναι
αύτούς ή άλλως πως άδικήσαι, πύρ έξελθόν καταφάγεται (κατακαύσεται C) αύτούς.
πορεύσονται (-εται C) γάρ έν έξουσίςχ μεγάλη, καί τον άντίχριστον έλέγξαντες
άποκτανθήσονται ύπ'αύτού έν τη πόλει 'Ιερουσαλήμ καί ρίψουσι (-ωσιν CV) τά σώματα
αύτών άταφα έν μέσω τής πόλεως, καί έπισυναχθέντες έπιγελάσονται (-ουσιν KV) αύτούς
ώς άπροστατεύτους. ποιήσουσι δε έπί τής πλατείας κείμενα τά άγια αύτών σώματα ήμέρας
τρεις, μεσούσης δέ τής τετάρτης καταπτάσα περιστερά έκ τού ούρανοΰ ώς είδος άστραπής
(add. καί V) επάνω αύτών περιπατησασα ζωήν έμπνεύσει αύτοΐς, καί ΐσχύσαντες
έγερθήσονται ένώτηον πάντων καί τρόμος λήψεται τούς ορώντας αύτούς. τότε γενήσεται
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an ugly and filthy vessel, that the words of the prophets might be fulfilled
in him—and be loosed from the chains of Hades in which the Lord Christ
bound him when he descended there, and he will enter the vessel moulded
for him.86 And when he has been born a human being and reached man¬
hood and become a king, then he will begin to display his deceit, as John
the Theologian says.87 Then he will wage war against the 'Cyclades of the
islands'—as Isaiah says, 'islands' are the churches among the Gentiles88—,
Elijah and Enoch and the Son of Thunder having come out to proclaim his
deceit and the Second Coming of the Lord Jesus Christ.89 He will humiliate
the Christians then living, bitterly oppressing and destroying them utterly
until their last breath, fool that he is. Then he who is not led astray will
stand out as a great and mighty friend of Christ. For all the saints are
blessed, but those who have witnessed during the reign of the Antichrist
himself will become most blessed: they will be blessed and thrice-blessed,
for they will cover themselves with the greatest glory for everlasting eterni¬
ty. First he will kill Elijah, then Enoch, and lastly the Son of Thunder. And
then he will annihilate in bitter death those who do not believe in him. Then

there will be a terrible war between him and the Lord, for when he realizes
that the things of this world are ending he will array his forces against
heaven with fearful fury, lightning and thundering and making rumblings,
so that from the reverberation of his shouting the whole earth will shake
and echo fearfully.90 Who will not then be alarmed and fear, my dearest
son? Then blessed are those who do not take offence at our Lord Jesus

Christ, our true God, blessed are those who do not cut themselves off from
him who was born of the Holy Virgin Mary, blessed are those who are

(έγερθήσεται Κ) φωνή έκ τοΰ οϋρανοΰ προς αυτούς λέγουσα· άνέλθατε (-ετε V) προς με ον
φίλοι μου. και ευθέως κατελθοΰσα νεφέλη άρει (άρη CV) αυτούς και κατασκηνώσει (add.
αυτούς Κ) εις τον παράδεισον ζ II 4079 και την: την τε D την δε Ρ την Ε II Χριστού
om. Ρε II 4080 έλευσιν: add. διαφημισάντων Ρ add. ολίγοι πιστεύσουσι και συνήσουσι β
II έσχατης: add. αυτών γ Ιί 4081 όλεννύνων ΒΜ: όλεννύων LE όλένων PD δεινώς
τιμωρούμενος ζ II 4082 φανήσεται: άναφανήσεται ζ άποφανθείη D άποφανθή Ε II
4083 πλείω: πλεϊον ΡΕ al. ζ II αύτοΰ om. ζΌ II 4084 μαρτυρήσαντες Ρζ: μαρτυρήσαι
μέλλοντες β μαρτυρήσαντες (add. φημί Ε) ή οί μέλλοντες μαρτυρεΐν ε II 4085 διαδέξεται:
-δέξηται ε -δέχεται Ρ II εις γ: om. β II 4085-7 πρώτον ... άφανίσει om. ζ II 4087 τότε:
num. 106 in marg. C II 4088 δεσπότου: add. Χριστού ζε II γαρ ζΕ: om. βΡΌ II 4088-90
προς ... άντιπαρατάξεται (-ηται V) ζ: προ τέλους μανίαν έχειν δεινήν και προς ούρανόν
άντιπράξηται β προ τέλους έχειν μανίαν δεινήν Ρ προ τέλους μανίαν δεινήν έχειν προς
ούρανόν άντιπράξηται D προς τό τέλος έχειν μανίαν δεινήν άντιπαρατάξηται Ε II 4092
θαμβηθή: θαμβηθέσεται KVD θαμβήσεται Ε φοβηθήσεται C II 4092-4 τότε ...

μακάριοι Ρ, sim. ζε: οΰν β II 4094 έαυτούς addidi II 4094—5 έκ ... γεννηθέντος: τον
γεννηθέντα D II 4095-101 μακάριοι ... πιστεύσουσι om. ζ



282 The Life ofAndrew the Fool

αύτού άποθάνουσι και έλέγξουσι κατά πρόσωπον τον δράκοντα και την
αυτού άποπλάνησιν, μακάριοι όσοι κατά του δράκοντος άνδρυνθήσονται
και γενναίως τά δεινά αυτού έλέγξουσιν, οί φωστήρες οί ώραΐοι, οί
φίλτατοι μαργαρΐται, αί καρδίαι αί γλυκεΐαι και τερπναί και μελίρρυτοι, β

4ΐοο και όσοι εις πατέρα και υίόν και άγιον πνεύμα, εις την άγίαν και

όμοούσιον τριάδα την ζωοποιον πιστεύσουσι."
Ταύτα τοΰ μακαρίου καθεζομένου και λέγοντος, Έπιφάνιος άκούων

τά μέλλοντα γίνεσθαι κατά την οίκουμένην, έθρήνει έκ βαθέων
στεναγμών και γάρ, καθώς πολλάκις εϊρηται, άγαν συμπαθής έχρη-

4ΐο5 μάτιζεν. Είτα λέγει προς τον όσιον "Δέομαι σου, είπέ μοι, πώς μέλλει άπό
τής γής άπαλειφθήναι ή άνθρωπότης και ούτω γενέσθαι ή άνάστασις;"
"Εφη ό όσιος· "Τους μεν τά μυσαρά έθνη μέλλουσιν άναλώσαι, τους
δε έν τοις πυκνοτάτοις πολέμοις θανατώσουσι, τους ύπολοίπους δε πιστούς c

ό άντίχριστος διά κύριον αναλώσει. "Οσοι δε τω άντιχρίστω πιστεύ-
4ΐιο σουσιν άποστελεΐ κύριος ό θεός θηρία πετάμενα, κατά τον 'Ιεζεκιήλ,

έχοντα έν ταΐς ούραΐς αύτών βούκεντρα ιού μεμεστωμένα, και όσοι ούχ
έξουσι τό σημεΐον τής σφραγΐδος τοΰ Χριστού σώον και άκέραιον έν τοις
μετώποις αύτών, ύπ' αύτών τών θηρίων κεντρούμενοι και ίώ χαλεπώ
όλεννύμενοι θανάτω πικρώ τελευτήσουσι. Τότε εϊ τις τών άγίων έν

4ΐΐ5 έρημίαις λαθών τον άντίχριστον εύρεθήσεται, και άπαντας ό κύριος
πνεύματι δυνάμεως αύτού έν τή άγίςχ πόλει Σιών αθροίσει- ούτοί εΐσιν οί
γραφέντες εις ζωήν.

"Τού αντίχριστου ήδη παταχθέντος και συν τοις δαίμοσιν αύτού D

συλληφθέντος και ύπό πυρίνων αγγέλων δεσμευθέντος και φυλασσομένου
4ΐ2ο τφ κριτηρίφ παρίστασθαι και άπαιτεΐσθαι δίκας περί τών ψυχών ών

απώλεσε, τότε ούν ή σάλπιγξ ήχήσει και οί νεκροί άναστήσονται
άφθαρτοι. "Επειτα οί ζώντες, καθώς εΐπεν ό Παύλος, εις τήν παρουσίαν
τοΰ κυρίου οί περιλειφθέντες, άλλαγέντες έν ριπή οφθαλμού άπο φθοράς
εις άφθαρσίαν άμα συν αύτοΐς άρπαγήσονται έν νεφέλαις εις άπάντησιν 873α

4125 τοΰ κυρίου εις άέρα. "Οταν ούν ϊδη τις τά βδελυρά έθνη είσεληλυθότα εις
τον κόσμον, ώ τέκνον, τότε γινώσκεται ότι έπί θύραις πάντα και μετά
μικρόν ό κριτής έπελεύσεται."

4096 άποθάνουσι: -θανοΰσι D -θάνωσι Ε II έλέγξουσι: -ωσι Ε II 4098 έλέγξουσιν: -ωσι
Ε άπελέγξωσι Ρ II 4101 πιστεύσουσι: -σωσιν D add. όσοι άπό τοΰ νΰν πιστεύσουσιν
γενέσθαι άνάστασιν νεκρών καΐ ζωήν αίώνιον και χαράν άτελεύτητον καί τήν βασιλείαν
τών ουρανών τον κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν τον παθόντα καί ταφέντα και άναστάντα τή
τρίτη ήμέρψ κατά τάς γραφάς Ε, sim. VK sed brevius II 4102 (add. ό ζ) Έπιφάνιος άκούων
£Ε: Έπιφανίου δε άκούοντος βΡ II 4103 γίνεσθαι: γενέσθαι CVe II 4104 στεναγμών:
στενάζων Ε ψυχής αύτού ζ malim στεναγμούς άναπέμπων, cf. infra, lin. 4137-8 II 4106
καί ... άνάστασις om. Ρ II γενέσθαι: γενήσεται Ε II ή άνάστασις: τήν -ιν ζ II 4107 έφη
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killed for their love of him and rebuke the dragon and his deceit face to
face, blessed are all who meet the dragon courageously and denounce his
crimes bravely, the beautiful lights of heaven, the dearest pearls, the sweet,
delightful and honey-flowing hearts, and all who believe in the Father and
Son and Holy Spirit, in the holy, consubstantial and life-giving Trinity."

When, as the blessed man sat telling this, Epiphanios heard what was

going to happen in the world, he wept amid deep sighs, for, as I have often
said, he was extremely compassionate.91 Then he said to the holy man,
"Please, tell me, how will mankind be erased from the earth and then the
Resurrection take place?" The holy man answered, "Some will be de¬
stroyed by the filthy nations, others will be killed in the continual wars, and
the remaining faithful will be put to death by the Antichrist for the sake of
the Lord. As to those who believe in the Antichrist: the Lord God will send

winged creatures, according to Ezekiel,92 having ox-goads in their tails
filled with poison,93 and those who do not have the sign of the seal of Christ
whole and pure on their foreheads94 will be stung by these creatures and
succumb to dangerous poison, ending their life in bitter death. Then every
saint who has escaped the Antichrist in the deserts will be found, and the
Lord, through the spirit of his power, will gather them all together in the
holy City of Zion. These are those who have been 'written for life'95.

"When the Antichrist has already been smitten and seized together with
his demons and put in chains by fiery angels and is kept under guard to ap¬
pear before the court and be called to account for the souls he has de¬
stroyed,96 then the trumpet will sound and the dead will rise imperishable.97
Thereafter those who are alive, as St Paul said,98 who are left until the com¬

ing of the Lord, will be changed in the twinkling of an eye from perishabil¬
ity to imperishability99 and together with these be caught up in the clouds to
meet the Lord in the air.100 Thus when one sees that the foul nations have
come into the world, Ο son, then one should know that all is at the very

gates and that the Judge will soon follow."101

ό όσιος: add. num. 107 in marg. C II μυσαρά γ: μωρά β II μέλλουσιν άναλώσαι:
θέλουσιν ά. εΚ θέλωσιν άναλώσειν C αναλώσει V II 4108 πυκνοτάτοις: πικροτάτοις Ρ
πυκτοτάτοις (sic) Ε add. τόποις και D II 4109 διά ... άναλώσει om. ζ II διά κύριον: έν
κυρίφ PD τω κυρίω Ε II 4109-10 πιστεύσουσιν:-σωσιν ΡεΟ add. και προσκυνήσουσιν
(-σωσιν C) ζ II 4111-13 όσοι ... μετώποις αύτών om. ζ II 4111 οΰχ Ε: ουκ βΡΌ II 4113
κεντρούμενοι: κεντούμενοι ζΌ II 4113-14 χαλεπω όλεννύμενοι: χ. ώλαινόμενοι Ρ χ.
άλισκόμενοι ζ χαλεπαινόμενοι (sic) D II 4114 τελευτήσουσι: -σωσιν ΡΕ II 4114-15 εϊ
τις ... άπαντας: μόλις οί άγιοι οί την σφραγίδα τοΰ Χριστού σώαν διαφυλάξαντες έν
έρεμίαις και όρεσι μετανάσται γενήσονται, ους ζ II 4115 τον άντίχριστον: τω άντιχρίστφ
Ρε II και Ρε om. β II 4118 παταχθέντος γ: ταχθέντος β II 4121 τότε: num. 108 in marg.
C II 4125-6 είσεληλυθότα ... κόσμον: εις τον κ. έληλυθότα CD εις τον κ. έξεληλυθότα
VKE II 4126 γινώσκεται: γίνωσκε ζΕ γινωσκέτω D γνωστόν έστω Ρ
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Ταύτα πάντα έλάλησεν ό μακάριος τω Έπκρανίω τη νυκτΐ έκείνη
άγρυπνούντων αύτών, παρούσης και της έμής ταπεινότητος. Τού δε ξύλου

4ΐ3ο της έκκλησίας κρούσαντος έπορεύθη ό Έπιφάνιος έκεΐσε, ό δε μακάριος
εν τω οίκω καθ' εαυτόν προσηύχετο.

Πρωίας δε γενομένης πάλιν καθεσθέντες ώμίλουν τα τού πνεύματος. Καί β

δη βίβλου έκεΐσε κειμένης τού μεγάλου Βασιλείου προετρέψατο ό όσιος
τω Έπκρανίω τού λαβείν και άναγινώσκειν ήν δε ό λόγος προτρεπτικός

4ΐ35 εις τό βάπτισμα, ου ή αρχή· "Ό μεν σοφός Σολομών." Τούτου δε
άναγινωσκομένου ήδέως ήκροάτο ό μακάριος, μειδιών τω προσώπω καί
εύφραινόμενος, ό δε Έπιφάνιος έχεε δάκρυα έν τη βίβλω καί στεναγμούς
έκ βαθέων άνέπεμπεν. "Εφη δε προς αύτόν ό μακάριος· "Τέκνον μου, τί
δακρύεις; Εύφραίνου δε μάλλον κατά τον μακάριον Παύλον τον λέγοντα-

4ΐ4ο 'Χαίρετε έν κυρίφ πάντοτε-' καί γαρ όσοι τα τού πνεύματος πράττουσι,
χρή αυτούς σκιρτάν καί εύφραίνεσθαι, όσοι δε πάλιν ποιούσι τού
διαβόλου τα θελήματα σκυθρωπαζέτωσαν, καθότι 'τό φώς τού θεού c

έλήλυθεν εις τον κόσμον καί ήγάπησαν οί άνθρωποι μάλλον τό σκότος ή
τό φως.'" "Εφη αύτω ό Έπιφάνιος· "Ούκούν έγώ άμαρτωλός είμι καί

4ΐ45 θρηνώ μου τάς πράξεις τάς πονηράς, πώς άπολογήσομαι; Λέγει γάρ μοι

ούτος ό άγιος· 'Πότε,' φησίν, 'οίκειωθήση τω θεώ; Πότε σε γνωρίσομεν ώς
ήμέτερον;' Ταύτα άκούων τά ονείδη ού θρηνήσω τήν δεινήν άπολογίαν
καί πώς άνέχοιτο, κύρι ό μέγας;" "Εφη ό όσιος· "Ούτος ό λόγος, τέκνον
μου, (μη γάρ ούκ ήδεις;) τοις έτι άμυήτοις ούσι τού θείου βαπτίσματος

4ΐ5ο όνειδίζων λέγει." Έπιφάνιος είπε- "Ναί, τίμιε πάτερ, κάγώ οίδα, πλην
τούτό φασιν οί των άγροίκων αίνιγματώδεις ότι 'Σοί, ώ νύμφη, λέγω, ίνα
καί αύτη ή πενθερά ένωτίζηται.' " Ταύτα τού Έπιφανίου λαλήσαντος d

ύπομειδιάσας ό μακάριος έπέτρεψεν αύτόν πάλιν τού άναγινώσκειν.
Άναγινώσκοντος δε αύτού αίφνης διεδόθη ταΐς όσφρήσεσιν αύτών

4ΐ55 εύωδία, ώστε φρίττειν τον Έπκράνιον έπί ίκανήν ώραν καί ξενίζεσθαι.
Έώρα δε ό μακάριος 'Ανδρέας τον τάς εύωδίας κομίζοντα άεννάως. "Οτε
δε τον λόγον κατέπαυσε, καί ή εύωδία άπέστη. Θαυμάσας δε ό Έπιφάνιος 876α

4128 πάντα om. γ II 4132 num. 109 in marg. C II 4134 προτρεπτικός: προτρεπτικός,
ομιλία PD προτρεπτική ομιλία CE ομιλία προτρεπτική VK II 4135 βάπτισμα: add.
έναρχόμενον Ε II ού ... άρχή: τό Ε om. P£D II 4137 έχεε: έρρει ζΕ II έν ... βίβλω om.
ζ II έν om. PD II 4144 έγώ: κάγώ γ II 4145 πώς άπολογήσομαι: om. ζ add. τώ
άθανάτω βασιλεΐ Ρ II 4147 ού: οϋ μή PVC μή Κε II τήν ... άπολογίαν: om. ζ τήν...
άπώλειαν Ε add. μου Ρε II 4148 καί om. ΡζΈ II πώς ... μέγας om. Ρ II άνέχοιτο: άν
έχοι τούτο ζ άν έχεις τούτο Ε II 4149 μή ... ήδεις: μή ... οίδας D μή ... οϊδης ότι Ε
καθότι και συ έπίστασαι ζ om. Ρ II έτι om. ?ζ II 4150 λέγει: έλεγεν PD εϊρηται ζΕ
add. καί τοις άναβαλλομένοις ήμέραν έξ ήμέρας τον καιρόν της μετανοίας ζ II κάγώ οίδα:
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All this the blessed man told Epiphanios while they were keeping vigil
that night; I too, humble man, was present. But when the sounding-board
struck, Epiphanios went to church, while the blessed man remained in Epi¬
phanios' house, praying alone.

The incense of the angels

When it had become morning they sat down again and talked about spiritu¬
al things. A book by Basil the Great lay on the table. The holy man urged
Epiphanios to take it and read it to him. It was the protreptic oration "On
Baptism," which begins, "The wise Solomon."1 The blessed man listened
to the reading with pleasure, smiling and rejoicing, while Epiphanios shed
tears, wetting the book, and sighed deeply. The blessed man said, "My son,
why do you weep? Be glad instead, according to the word of the blessed
Paul, 'Rejoice in the Lord always!'2 For all who do the works of the spirit
should rejoice and leap for joy, while those who do the devil's will should
be sad, for 'the light of God has come into the world, and men loved the
darkness rather than the light.'"3 Epiphanios answered him, "Am I not a
sinner who should bewail my evil deeds and worry what to say in my de¬
fence? For this holy man says to me, 'When will you make friends with
God? When shall we be able to recognize you as ours?'4 When I hear these
reproaches shall I not bewail my wretched defence and wonder if he will
accept it, venerable sir?" The holy man said, "This oration, my son, is a re¬
proach directed towards those who have not yet been initiated into the mys¬
teries of divine baptism—did you not know that?" Epiphanios answered,
"Yes, venerable Father, I know that too, but, as the uneducated riddle
lovers say, Ί tell you, daughter-in-law, that the mother-in-law herself may
listen.'"5 Smiling gently at Epiphanios' reply the blessed man asked him to
go on reading. While he was reading a fragrance suddenly reached their
nostrils, making Epiphanios tremble and marvel for a long while. Blessed
Andrew saw who it was who brought the fragrance in ever-flowing abun¬
dance. When Epiphanios had finished the oration, the fragrance also disap-

οϋτως έχει ζ II 4150-3 πλην ... άναγινώσκειν om. ζ II 4151 τοΰτό: ό λόγος ούτος όν Ρε
II αίνιγματώδεις: αίνιγματωδοι ε έν αίνίγματι Ρ II λέγω: όμιλώ Ρε II 4152 ένωτίζηται:
ένωτίζη Ρε II 4155 εύωδία: add. τις ώς τιμίων αρωμάτων γ II 4156 τάς εύωδίας: την
εύωδίαν γ II άεννάως: άοράτως ζΕ add. άναγινώσκοντος δε τοΰ Έπκρανίου ουδέν
λελάληκεν Κ, sim. VE
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πώς τη καταπαύσει τού λόγου ή μυρίπνοος εύωδία άπέστη ή ρώτησε τον
δίκαιον, λέγων "Δέομαι σου, κύρι ό μέγας, τίς ην ή εύωδία ή προ της ώρας

4ΐ6ο ήμΐν προσγενομένη, όπηνίκα τον λόγον διεξηρχόμην;" "Εφη ό μακάριος·
"

"Ως γλυκεία τω λάρυγγί μου τα λόγια σου, ύπέρ μέλι τω στόματί μου.'
Νοητόν δε χρή γινώσκειν τό στόμα και τον λάρυγγα, περί τού ψυχικού γαρ

στόματος και λάρυγγος εϊρηται." Έπιφάνιος είπεν ""Αφες ταύτα, και είπέ
μοι, εί έχεις τι άπο θεωρίας· οίδα γαρ κάγώ δια τών τιμίων σου δεήσεων

4ΐ65 ταύτα." Ό δε μακάριος έφη· "Τί σοι θέλω ειπείν, φίλτατέ μου; "Αγγελοι
κυρίου ήσαν επί το αύτο ώς άνεγίνωσκες ικανοί, εις δε έξ αύτών δοξάζων
τα ρήματα τού άγίου πνεύματος, καθότι εύφροσύνη έστίν ήδύνουσα,
έθυμίαζε θεοπρεπώς άγαλλόμενος." Έπιφάνιος είπε- "Και πού οί τού β

σωτήρος τίμιοι άγγελοι τό τε θυμίαμα και το θυμιατήριον και τούς
4ΐ7ο άνθρακας εύρίσκουσιν, άύλοι όντες και ύλικοΐς μη συγχρώμενοι;" Ό δε

μακάριος άτενίσας είς αύτον και την χείρα αύτού προς αύτον άνατείνας
λέγει- "Θαυμαστά ομιλείς, άνθρωπε· τίς γάρ σοι είπεν ότι αισθητά
θυμιατήρια οί άγγελοι κέκτηνται ή κοσμικά θυμιάματα έχουσιν ή τών τού
κόσμου άνθράκων έπιδέονται; Οί γάρ πνευματικοί πνευματικά και οί

4ΐ75 ένυλοι ένυλα κέκτηνται. "Αγγελοι δε ήνίκα θυμιάσαι βούλονται, ούδέν
άλλο θυμιώσιν έμπροσθεν τού άγίου ύψιστου ή τον t χρώτον f έκεΐνον τον
πάντα νούν ύπερέχοντα, την εύωδίαν φημί τήν ήδυτάτην έκείνην την

έξερχομένην εκ της φοβέρας και άπροσίτου θεότητος. Ώς γάρ c

παρίστανται τω φοβερώ θρόνω τού παντοκράτορος, δέχονται τής εκείθεν
4ΐ8ο έκπεμπομένης άστραπής τήν εύοσμίαν και άδιαλείπτως έκτοτε μυρίζουσιν

άπορρήτω εΰωδίςχ τής θεότητος. "Οταν ούν όφείλωσιν ωτινι βούλονται
μεταδούναι τής ήδύτητος ταύτης, αύτοί ιστάμενοι έμπροσθεν αύτού
τύπτουσιν αύτού τό πρόσωπον τη θεϊκή εύωδίψ όσω μέτρω βούλονται, και
λοιπόν εύφραινόμενος εκείνος έπαπορεΐ τη ήδυτάτη γλυκύτητι

4ΐ85 όσφραινόμενος. Εύωδιάζουσι δε και άλλως πως έκ τών άνθέων τού
παραδείσου κομιζόμενοι και άοράτιρ παραστάσει την όσφρησιν τού
άνθρώπου έμπιπλώσι. Κατά τρεις δε τρόπους έχουσιν έξουσίαν οί άγιοι
άγγελοι θυμιάν τούς έχομένους αύτών φιλίψ και σεμνότηττ έν πρώτοις d

4158 λόγου: add. και ε loc. om. P£ II 4160 προσγενομένη Ρ: προσγεναμένη β
έπιγινομένη VKE γενομένη C γεναμένη D II διεξηρχόμην: -ερχόμην εΚ loc. om. C
II 4161-5 ώς ... φίλτατέ μου om. ζ II 4161 γλυκεία BLPD: γλυκέα ME II 4162 τον

λάρυγγα: τω λαρύγγι Ρε II 4163 εϊρηται: εϊρηκεν Ρε II 4164 τι om. Ρ II 4165 τί: όπερ Ρ
II 4166 έπί το αυτό om. Ρ II ικανοί ante έπϊ (ante ώς) tr. γ II 4176 τοϋ ... υψίστου: τοΰ
υψίστου D τών άγίων ζ τών άγίων ύψιστου Ε II χρώτον: χρωτόν ΡζΈ θρόνον D II
4177 ύπερέχοντα: -βαίνοντα Οε II την ... φημί: φημί την εύωδίαν ε και την εύωδίαν Ρ
την τε εύωδίαν ΚV την εύωδίαν C II 4180 έκπεμπομένης: έκπηδώσης γ II 4181-5 όταν
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peared. Wondering why the sweet-smelling perfume disappeared as soon
as he stopped reading he asked the righteous man, saying, "Tell me, please,
venerable sir, what was that sweet smell that surrounded us until a moment

ago, as I read the oration to you?" The blessed man answered, "'How
sweet are thy sayings to my throat, more so than honey to my mouth!'6 One
must understand the mouth and the throat spiritually, for it is the mouth and
throat of the soul that are referred to." Epiphanios said, "Leave that aside
and tell me if you saw something in a vision!7 For I know this too thanks to
your precious prayers." The blessed man answered, "What shall I tell you,
my dearest? Angels of the Lord were present in great number while you
were reading and one of them, glorifying the words of the Holy Spirit,
since joy brings pleasure, offered God-befitting incense, exulting." Epi¬
phanios asked, "Where do the venerable angels of the Saviour find the in¬
cense, the censer and the charcoal, being immaterial and making no use of
material things?" The blessed man, gazing at him and stretching out his
hand towards him, answered, "What are you saying, man? Who told you
that the angels have visible censers or use worldly incense or need the char¬
coal of this world? The spiritual have spiritual things and those involved in
matter have material things. When angels want to offer incense, they burn
nothing in front of the Holy Most High but that [...] which passes all un¬
derstanding,8 I mean that most pleasant fragrance which emanates from the
terrible and unapproachable Godhead. For as they stand before the terrible
throne of the Almighty they receive the fragrance of the lightning which it
emits, after which they cense with the ineffable fragrance of the Godhead
incessantly. Now when they have decided to give somebody a share of this
sweetness they place themselves in front of him and tap his face with the
divine fragrance to the degree they find appropriate,9 so that this person in
his rejoicing is at a loss to explain whence comes this most pleasant odour.
They spread sweet smell otherwise also, by bringing with them flowers
from paradise and standing invisibly at the side of a man, filling his nostrils
with fragrance. There are three ways in which the holy angels are author¬
ized to cense those who cling to them with love and reverence. First when

... όσφραινόμενος om. ζ II 4181 όφείλωσιν: -ουσιν L τινά φιλοΰσιν Ρ όν φιλοΰσι Ε II
4181-2 ωτινι ... μεταδούναι: και βουληθώσιν τούτον μετασχεΐν Ρ βούλονται δπως
μετασχή ε II 4183 εύωδίςχ: εύοσμίςι Ρε II 4184 εύφραινόμενος: όσφραινόμενος Ρε II
4184-5 έκεΐνος ... όσφραινόμενος om. Ε II 4184 ήδυτάτη: -τάτω PD II 4185
όσφραινόμενος: εΰφραινόμενος D om. Ρ II άλλως πως: άλλω τρόπφ ζ άλλως πως άλλφ
τρόπφ Ε II 4186-7 και άοράτφ ... έμπιπλώσι om. C II 4186 την όσφρησιν: τη όσφρήσει
PVKE II 4187 έμπιπλώσι: τά άνθη έκεΐνα τά άμάραντα πάσης ήδύτητος αύτούς έμπιπλώσι
της γλυκύτατης έκείνης εύοσμίας τε και τερπνότητος VKE II 4187-8 θυμιάν οί άγιοι
άγγελοι inv. Ρε al. ζ II 4188 τους ... αυτών: τ. έχομένους αυτούς Ρ τοις έχομένοις
αύτοΐς ε τοις άνακειμένοις θεώ CK τους άνακειμένους θεώ V II φιλίςχ ... σεμνότητι:
φίλους και έν σ. Ρ om. ζ
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όταν τάς Ιεράς βίβλους άναγινώσκουσι, περικυκλοΰσι γαρ έκεΐνοι
4ΐ9ο άοράτως τότε, άκοΰσαι θέλοντες τα του αγίου πνεύματος θεότερπνα

ρήματα- δεύτερον πάλιν ήνίκα τις προσεύχεται και όμιλεΐ τω θεώ, τότε
αύτοί πόθω πολλώ άοράτως αύτω συμπαριστάμενοι συμπροσεύχονται-
τρίτον όταν τις διά την άγάπην τού θεού κόπω ή πόνω ή μάστιγι καρτερεί,
και τότε άδειαν έχουσιν άλείφειν τε και εύωδιάζειν και προθυμοποιεΐν τον

4ΐ95 ύπέρ εύσεβείας άγωνιζόμενον.
"Γέγραπται γάρ ότι 'Ιουλιανού του ασεβούς άπιόντος προς τους 877α

Πέρσας έδοξεν αύτον καταβήναι προς τον Πύθιον δαίμονα τον έν τη
Δάφνη, όπως άποκαλύψη αύτω περί ού ύπήρχε πολέμου κάν τε νικήση
καν τε ήττηθή. Θυσιάσαντος ούν τω Πυθίω ξοάνιρ ένεφάνισεν αύτω

42οο έκεΐνο μη ένεργεΐν κατά τάς ημέρας έκείνας διά τό κεΐσθαι των άοιδίμων
και τρισολβίων μαρτύρων Βαβύλα και των τριών νηπίων έκεϊσε τά
καρτερικώτατα και θεάρεστα λείψανα. Τότε ό δυσσεβής παραβάτης
έκέλευσε τοις Άντιοχεύσι τού άτρέμα και άφόβως μετακομίσαι αύτά τών
έκεϊσε και όπου δ' αν βούλοιντο καταθέσθαι αύτά, άνεσιν περιποιούμενος

4205 τω όφθέντι αύτω πονηροτάτιρ πνεύματι. Τότε ούν πάν τό πλήθος τής
πόλεως εξελθόντες μετά κηρών και ύμνων και λιτανείας ήραν τήν σορόν
τών άγίων και έπορεύοντο ψάλλοντες· Άίσχυνθήτωσαν πάντες οϊ προσ- β

κυνούντες τοϊς γλυπτοΐς, οί έγκαυχώμενοι έν τοις είδώλοις αύτών.'
"Ελεγον δε και άλλα τινά μη πτοούμενοι. Ό δε θεομίσητος βασιλεύς

42ΐο άκούσας ταύτα έκέλευσε τω ύπάρχω τής πόλεως κρατήσαι πάντας τους τή
λιτή παρακολουθήσαντας. Καταδραμών ούν ό ύπαρχος έπϊ τής λεωφόρου
έκράτησεν ικανούς και τω δεσμωτηρίω ένέκλεισεν έν οις και παΐδά τινα
τών πρώτων τής πόλεως ώσει έτών πεντεκαίδεκα ονόματι Θεόδωρον,
ώραΐον τω κάλλει και άμώμητον σφόδρα, προσήνεγκαν τω ήγεμόνι,

42ΐ5 λέγοντες μεγάλη τή φωνή χριστιανόν έαυτόν όνομάζειν και δούλον c

Χριστού είναι. Τούτον πολλά παραινέσας ό ύπαρχος άποστήναι τής

4190 θεότερπνα: θεόπνευστα VK om. PC II 4191 ρήματα: λόγια ΡΚ om. C II
δεύτερον om. γ II προσεύχεται γ: -ηται β II 4191-3 τότε ... θεού om. D II 4191 τότε:
add. και ΡζΈ II 4192 συμπροσεύχονται: συμ- om. Μ II 4194 άδειαν ζΈ: άϊδίως PML
άίδιον D ιδίως Β II 4196 add. tit. περί Θεοδώρου τού μάρτυρος Ε add. num. 110 in marg.
C II τού άσεβους: τοΰ παραβάτου £D om. Ε II 4197-9 καταβήναι ... ήττηθή: έν τή
Δάφνη καταβήναι προς τό θυσιάσαι Άπόλλωνι τω θεώ αΰτοΰ, άμα δε και χρησμούς
δέξασθαι περί τού πολέμου ζ II 4197 Πύθιον Ρε: πυθήνιον β II 4198 αύτίρ: αυτόν PD II
ύπήρχε scripsi: ύπήγε β ύπίγετωΡ ήπείγη D ύπήγειΕ II 4199 Πυθίω: πυθωνίφ Ρ al. ζ
II ένεφάνισεν γ: ένεφανίσθη β II 4200 έκεΐνο: ό παραμένων έν τω άγάλματι δαίμων ζ
add. λέγον β II ante κεΐσθαι add. έκεΐ Ρ έκεϊσε ε II 4201 Βαβύλα ζΤΕ: Βαβύλαν Ρ
Βαβυλά ΒΜ Βαβυλά D II έκεϊσε om. γ II 4203 άτρέμα και: άτρεμή κ. Ρ άτρόμως κ. ε
om. ζ II 4204 δ'άν: άν PV II 4204-5 άνεσιν ... πνεύματι: έκδεχόμενος τον χρησμόν τού
Δαφναίου 'Απόλλωνος τοΰ θεού αϋτου ζ II 4204 περιποιούμενος: παραποιούμενος D ώς



Text and Translation 289

they read from the holy books, for then they surround them invisibly, want¬
ing to listen to the God-delighting words of the Holy Spirit. Second, when
somebody is praying and talking to God, they stand invisibly at his side,
filled with devoted love, and pray together with him. Third, when some¬
body suffers hardship and pain and beating because of his love of God,
then too they are allowed to anoint and cense and encourage the one who
struggles for godliness."10

The Martyr Theodore

"For it is written1 about the ungodly Julian that before he marched out
against the Persians he decided to go down to the Pythian demon at
Daphne,2 hoping that it might reveal to him the outcome of the war he was
beginning, whether he would win it or be defeated. But when he sacrificed
to the Pythian statue it explained to him that it did not operate these days
because the most steadfast and God-pleasing remains of the famous and
thrice-blessed martyrs Babylas and the three small boys were buried there.3
The impious apostate then ordered the inhabitants of Antioch to remove
them without trembling or fear and put them down wherever they wished,
thus trying to obtain licence for the most evil spirit which had appeared to
him. Then the whole multitude of the city, coming out with candles and
hymns and supplication, took the coffin of the martyrs and carried it away
in procession, singing, 'Let all who worship graven images be ashamed,
who boast in their idols!'4 They also said other things without fear. When
the emperor, hated by God, heard this he ordered the city prefect to arrest
all who had taken part in the procession. The prefect, running down the
boulevard, arrested many and imprisoned them. Meanwhile they also
brought the son of one of the foremost of the city, a boy of about fifteen
years of age called Theodore, who was handsome in appearance5 and whol¬
ly blameless, before the prefect, saying that he had in a loud voice called
himself a Christian and a servant of Christ's. The prefect earnestly urged

δήθεν ποιούμενος Ρ II 4209 έλεγον ... πτοούμενοι om. Ρζ II και ... τινά: μεγάλα τινά vel
τινα μεγάλα ε II 4210 ταύτα: add. όργισθεις ζε II ύπάρχφ: έπάρχω ζΌ II 4211 ύπαρχος:
έπαρχος ζε II 4212 τω: έν τω Ρε II 4214 προσήνεγκαν: δν και πρ. β\ καΐ πρ. PD πρ.
post ήγεμόνι CK καΐ πρ. post ήγεμόνι Ε II 4215 φωνή: add. ότι ούτος ό νεανίας Ρ II
όνομάζειν: -ει Ρ -οντα ζε II δοΰλον: -ος D II 4216 είναι om. PCK II τούτον: add. και
/?V, qui είναι τούτον, και interpunxerunt II ύπαρχος: έπαρχος ζΌ II άποστηναι eKV:
-στησαι /IPC add. τούτον β
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άληθείας ούκ έπεισεν. Ώς δε άπειθούντα έώρα, έκέλευσεν αυτόν έπι του

ξύλου άναρτηθέντα ξέεσθαι και αίκίζεσθαι. Πολλά ούν δεινά ύπομείνας
έπι του ξύλου κρεμάμενος προς έσπέραν κατενεχθεις άπό τού ξύλου

4220 εβλήθη εις φυλακήν.
"Ποιήσας ούν ημέρας τινάς μετά πάντων των τότε κατακλεισθέντων έν

τω δεσμωτηρίω, καΐ τού παραβάτου έκείνου και παρανόμου βασιλέως έν
τω πολέμω άναιρεθέντος, άπελύθη μετά πάντων των έν δεσμοΐς
καθειρχθέντων και ό σεβάσμιος ούτος παις. Ώς ούν εις τά οικεία έγένετο,

4225 ήρώτων αύτόν οϊ τε φίλοι και συγγενείς και οί όμήλικες μετά των γονέων,
καταφιλούντες τά τραύματα αύτού και λέγοντες αύτω- "It ήσθάνου, κύρι
Θεόδωρε, ήνίκα έν τω ξύλω έκρέμασο και τάς άγιας ταύτας σάρκας τοις d

όνυξι διεσπαράττου;' Ό δε άνένευε τού διηγήσασθαι. Πολλά δε
παρακληθείς μόλις αύτοΐς διηγήσατο λέγων ταύτα- "Εγώ ότε έν τω ξύλω

4230 άνηρτήθην καί άπηρξαντό μου άπτεσθαι, τό κατ' αρχάς βιαίως έφερον,
και έμαυτον παραμυθούμενος έλεγον- 'Ταπεινέ Θεόδωρε, φέρε γενναίως bsoa

και ύπόμεινον την πικρίαν ταύτην- εί δ' ού, μέσον τού αιωνίου πυρός
μέλλεις καταλαβεΐν.' Ώς δε ταύτα έλεγον, θεωρώ, και ιδού τέσσαρες
εύνούχοι, ώραΐα τά πρόσωπα έχοντες ώς ρόδον- καί ό μεν εις έκράτει ώσεί

4235 λεκάνης είδος, ήτις ήν λευκή καί λαμπροτάτη, καταπλήττουσα τη θεωρίςχ
όψιν άνθρωπου καί εις έκστασιν φέρουσα, ό δε έτερος έκράτει βισσήριον
διάχρυσον μύρου θεϊκού μεμεστωμένον ώς ροδοστάγματος, οί δε άλλοι
δύο όθόνας λευκάς ώσεί χιών δεδιπλωμένας εις τέσσαρα έκράτουν έν ταΐς
ύπτίαις χερσίν αύτών. Ώς δε έπ' όψεσί μου έγένοντο, λέγει ό εις τω την Β

4240 φαιδράν έκείνην λεκάνην κατέχοντι- 'Φέρε ένταύθα.' Καί ώς ήνεγκε,
λέγει καί τω κατέχοντι το βισσήριον τό διάχρυσον- 'Βάλε ένταύθα.' Ώς
ούν έβαλεν, έξήρχετο τό μύρον έκεΐνο, ώς είδος άστραπής έρχόμενον εις

τους οφθαλμούς μου καί διά των ένδοσθίων εις πάντα μου τά μέλη
σκορπιζόμενον, ώστε ή εύωδία τού μύρου έκείνου ένίκα καί περιεγένετο

4245 των φοβερών έκείνων πόνων των έκ των αίκισμών προσγινομένων μοι. Εις
ούν έφερε τό πανίον έκεΐνο ό κατείχε καί βρέχων έν τή λεκάνη έπετίθει τή
όψει μου καί έκράτει έπι πολλήν ώραν, ώστε έκ τής ηδονής της ήδυτάτης
έκείνης, καθώς προεΐπον, έπιλανθάνεσθαι τών πόνων μου. Πάλιν αϊροντος

4217 έπεισεν: ϊσχυσεν Ρ II 4219 άπό ... ξύλου om. ζΕ II 4222 παραβάτου ... παρανόμου:
παρανόμου έκείνου γ II 4225 ήρώτων: -ουν PC II συγγενείς: οί σ. CKe II όμήλικες: -οι
PVCe II 4226 ήσθάνου: έσθάνου Ce add. φησίν CKE II 4227 τοις γ: ταΐς β II 4228 ό
δε: add. τά πρώτα ζΕ II δε2: τε ζΌ II 4229 διηγήσατο ... ταύτα: δ. λέγων Ρ τά τοιαύτα δ.
λέγων D τοιαύτα δ. CKE διηγήσατο V II έγώ: add. φησίν ζΕ II 4232-3 εί δ'ού ...

καταλαβεΐν: ότι ... καταβήναι Ρ ότι μέσον αύτής τό αίώνιον πύρ μέλλει καταλαβεΐν ε
ότι μέσον αύτής τό πύρ τό αίώνιον κέκρυπται CK II 4233 τέσσαρες: -εις ε -ις ΡΚ II
4234 ρόδον: ρόδα ?ζ add. και αί στολαί αύτών λευκαί (λευκαί om. Ε) ώσεί (ώς D) χιών
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him to apostatize from truth but failed to persuade him. Seeing that he re¬
fused to comply, he gave orders that he should be hung on the stake and
flogged and tortured. Having suffered much cruel maltreatment while
hanging on the stake, he was taken down towards evening and thrown into
prison.

"After he had spent a few days in prison together with all the others who
had been confined on this occasion, that apostate and lawless emperor was
killed in the war and the revered boy was released together with all the
other prisoners.6 When he came home, his friends, comrades and relatives
together with his parents, kissing his wounds, asked him and said, 'What
did you feel, Sir Theodore, when you hung on the stake and your holy flesh
was torn by the claws?' He refused to tell, but at last yielded to their en¬
treaties, giving them the following account, 'At first when I was hung on
the stake and they began to touch me I had to force myself, and to encour¬

age myself, I said, Poor Theodore, be courageous and endure this bitter suf¬
fering, for if you fail, you will be thrown into the eternal fire! As I said this
I looked up, and behold, there were four eunuchs with beautiful faces, like
roses, and one of them held a basin, as it were, which was white and very

bright, through its appearance blinding the vision of a human being and
throwing him into ecstasy, while another held a golden flask filled with di¬
vine oil which was like rose-water, the other two holding linen cloths,
white as snow and folded into four, on their outstretched hands. When they
were beside me, one of them said to the one holding the shining basin,
'Bring it here!' And when he had brought it, he said to the one holding the
golden flask, 'Pour here!' As he poured, the oil came out and struck my

eyes like a flash of lightning, spreading through my entrails to all my limbs,
so that the sweet smell of the oil conquered and overcame the terrible pains
inflicted on me by the torture. One of the two holding cloths came forward,
soaked his cloth in the basin and put it over my face, holding it there for a

long while, so that, as I said, from this most sweet pleasure I was made to
forget my pain. When he removed it the other stood ready to put his cloth

ζε II 4234-6 ώσεί ... φέρουσα: λεκάνην ώς είδος άστραπης ζ II 4236 βισσήριον scripsi:
βησίριον βΌ κησσήριον Ρ βυσήριον Ε ώς οίνανθάριον CK βυσήριον διάχρυσον ώς
οίνανθάριν V II 4237 ώς om. CKE II ροδοστάγματος: -στάγματα Ρ -στάματος V om.
CK II 4238 δύο: add. κατεΐχον β\ II χνών: χιώνα Κ χίωνα λελευκωμένας και Ρ II
έκράτουν ε: άς έκρ. βν και έκρ. Ρ έφερον CK II 4241 βισσήριον scripsi: βησίριον βΌ
κησσήριον Ρ βυσήριον Ε βικίον KV (C hie non legitur) II 4242 άστραπής: ηλίου
έξαστράπτον ζ II έρχόμενον post οφθαλμούς μου (4243) tr. ζ II 4243 ένδοσθίων:
έντοσθίων VE αισθήσεων Ρ II 4244 ένίκα ... περιεγένετο: νικάν ... περιγενέσθαι ζ II
4245 ενς CKe: ό εις V ώς βΡ II 4246 έφερε: έβρεχε γ II και βρέχων om. Ρζ II λεκάνη:
add. και Ρζ II 4248-9 αϊροντος ... όψει μου om. Ρ II 4248 αϊροντος: τούτου αϊρ. ζε
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το πανίον έκεΐνο του τιθέντος τη όψει μου άλλος είστη κει έτοιμος του
4250 έπιθεΐναι, και ούτω διήρκεσαν ποιοΰντες, μέχρις ου οι αίκίζοντες c

έπαύσαντο και άπό του ξύλου κατήγαγον. Και ώς τούτο έγένετο, ευθέως
έκεΐνοι άπέστησαν απ' έμού, καί στερηθείς έγώ της ηδονής έκείνης της

ήδυτάτης πάνυ έλυπήθην ήθελον γαρ έτι βασανίζεσθαι. Πληροφορεί γαρ

ήμάς ό θεός, ότι τοιούτον έστι το πράγμα, οίον νούς άνθρωπου άπεικάσαι
4255 ού δύναται. Μόνον γαρ ή άρχή των πόνων και ή θέα τό δοκίμιον έχει, ή δε

προσβολή, δυναμουμένη τη χάριτι τού θεού, των προσαγομένων άλγεινών
ούκ αισθάνεται.'

"Ταύτα, Έπιφάνιέ μου, ούτως τότε έτελέσθησαν. Διηγησάμην δέ σοι
ταύτα ϊνα γνώς, πώς θυμιώσι τους άγωνιζομένους διά κύριον οί άγιοι

4260 άγγελοι." Τούτο τό παράδοξον άκούσας έκεΐνος έφριττεν εν έαυτώ και εν d

τη καρδία αυτού διαλογιζόμενος περί τού δικαίου έλεγεν ""Ιδε ρήματα
θεία άνθρωπου νομιζομένου σαλού και οί έπ' άληθείας σαλοί επί μέσεως ssiα

θεωρούντες αυτόν ώσπερ κύνα σεσηπότα άποβδελύσσονται. Βαβαί, άλλος
έν τη πόλει ταύτη τοιούτος ούχ ευρίσκεται φωστήρ ή τηλικούτος άγιος."

4265 Ταύτα τού Έπκρανίου διαλογιζομένου έγένετο συμφθάσαι τον καιρόν της

θείας λειτουργίας, καί άναστάς έπορεύθη έν τη έκκλησί<χ· έθος γαρ ην
αύτώ πάντοτε έν ταΐς συνάξεσι της σεπτής έκκλησίας πόθω πολλώ
σχολάζειν καί μεταχειρίζεσθαι τάς ιεράς βίβλους προς ώφέλειαν τής β

ψυχής αύτοΰ. "Οτε ούν ύπέστρεψε, τεθείσης τής τραπέζης των δωρεών
4270 κυρίου άπήλαυσαν άμφότεροι. Παρήμην δέ καί έγώ ό τάλας έκεΐσε, μέσον

άγίων ύψιστου ώς κύων άσχολούμενος καί τών πνευματικών αύτού
ομιλιών άπολαύων. Καί γάρ έκ πνεύματος άγίου γλώσσας άλλογενών
ήρμήνευεν, οϊαν τις ήθελεν, ώσαύτως καί τών άπορρήτων τής γραφής εϊτι
έλάνθανεν ήν γάρ αύτήν είς άκρον πεπαιδευμένος. 'Ην δέ καί άγνός καί

4275 εύγλωττος, γνώσιν έχων άνείκαστον, ώστε <ώς> τα είκοσιτέσσαρα

4249 τό πανίον ... όψεν μου om. ζ II του τιθέντος: καί τ. Ε καί τίθοντος D II άλλος: ό ά.
ζ ό έτερος Ρ II 4250 έπιθεΐναι V: έπιθήναι rell. II 4251 έπαύσαντο γ: έπαυσαν β II
4255 τών πόνων ... έχει: τό δοκίμιον έχει και ή θέα PV καί ή θέα τό δόκιμον έχει τό
πράγμα D τό δοκίμιον (δόκιμον ΚΕ) έχει τών πόνων καί ή θέα CKE II 4256 άλγεινών:
αίκισμών καί ά. β II 4258 τότε om. PCKD II δέ σοι MLPVKE: σοι δέ BD loc. om. C II
4260 έφριττεν: -ξεν ζ II 4261 διαλογιζόμενος: δια- om. ζΕ II ϊδε: add. φησίν CKE II
4262-3 οί ... άποβδελύσσονται: οί τά γήϊνα φρονοΰντες έπ'άληθείας άνθρωποι έξηχοι
άδιακρίτως ένα τών πεφυρμένων τούτον λογίζονται Κ sim. VC II 4263^4 βαβαί ... άγιος
om. CK II 4264 ευρίσκεται: εύρεθήσεται Ρε II 4265 καιρόν: add. τής συνάξεως Ρ II
4266 λειτουργίας: προσκομιδής ζΕ II 4269 τής om. PVK loc. om. C II 4270 καί έγώ:
κάγώ ζε έγώ Ρ II 4270-1 μέσον ... άσχολούμενος καί om. ζ II 4271-2 τών ...

άπολαύων: άκροώμενος τών πνευματικών διδαγμάτων αυτών ήν γάρ (add. καί C) ό
Έπκράνιος συνέσεως καί σοφίας άκρως πεπαιδευμένος, άλλ'οϋν (ούν om. V) ώς ήν ό
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over my face, and so they continued until my tormentors stopped and took
me down from the stake. The moment this happened, they departed from
me at once. Deprived of this most sweet pleasure I felt very sad. I wanted
my torments to continue, for God assures us that this matter is such that the
human mind cannot imagine anything similar. It is only the beginning of
the sufferings and the sight that contain the testing; the full force of the tor¬
tures applied is not felt thanks to the power of the grace of God.'7

"Thus, my Epiphanios, this was accomplished at that time. I have told
you this story that you may know how the holy angels cense those who
struggle for the sake of the Lord."8 But the account of this miracle made
Epiphanios' heart tremble, and considering in his mind about the righteous
man he said, "Behold the divine words of a man supposed to be a fool:
when the real fools see him in the main street they loathe him like a rotten
dog. By God, in this city there is no luminary like him nor a saint greater
than he!"9

Epiphanios' piety. Andrew's learning. The meaning of 'bread'

While Epiphanios thus reflected the time happened to have come for the di¬
vine liturgy, and he rose up and went to church. For it was his wont always
to take part in the services of the sacred Church with great zeal and to use
the holy books for the edification of his soul. When he returned, the table
was laid and they both enjoyed the gifts of the Lord. I, wretched man, was
also present, busying myself like a dog amidst the saints of the Most High
and enjoying Andrew's spiritual teaching. Endowed with holy spirit he
could interpret whatever foreign language one wanted1 as well as any hid¬
den secret meaning of the Scripture, in which he had been trained to perfec¬
tion. In addition he was chaste and eloquent, having an incomparable in¬
sight so that from awesome contemplation of Holy Spirit he knew the intel¬
lectual and the sensible world no less than the twenty-four letters of the al-

μακάριος 'Ανδρέας ουκ ήν ό Έπιφάνιος ζ των ... άπολαύων ήδύτατα· ήν γαρ φοβερός
σοφός ό Έπιφάνιος, άλλ'ώς ήν ό άοίδιμος 'Ανδρέας οϋκ ήν ό Έπιφάνιος Ε II 4271 αϋτοΰ:
αυτών D cf. ζ II 4272 άλλογενών: add. έλάλει και ζΕ II 4273 ώσαύτως και: ώστε Ρ
άλλ'ούτε ζ ούτε Ε II 4273-4 εϊτι έλάνθανεν: μηδέν αύτώ λανθάνειν Ρ τι έλάνθανεν ε

άμοιρος ήν ζ II 4274 ήν ... πεπαιδευμένος om. ζ II εις άκρον: άκριβώς Ρ άκρως ε II
4275 άνείκαστον: άσυνείκαστον ζε II 4275-7 ώστε ... γινώσκειν om. Ρζ II 4275 ώστε ώς
scripsi: ώστε βΌ τοσούτον ώστε ώς εϊτις Ε
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στοιχεία των γραμμάτων ούτως τα νοερά τε και αισθητά από φοβέρας
θεωρίας πνεύματος αγίου γινώσκειν. Άλλ' ότι μόνω έμοί τε και

Έπιφανίω ώμίλει, ήνίκα πρός με έγίνετο ή πάλιν προς τούτον έπεδήμησεν,
έτέρω δε τινι ούδέ καν λόγον ψιλόν περί γραφής άπεκρίνατο. c

4280 Καθεζομένων ούν ημών και έσθιόντων έφη ό Έπιφάνιος τω όσίω· "Πάτερ
μου, τί έρμηνεύεται άρτος;" Ό δίκαιος έφη· ""Αριστος· το γάρ ίώτα και το
σίγμα ό σοφός ύποκλέψας, ώφειλε καλέσαι αυτόν άριστον, και έκάλεσεν
άρτον "

Ό δε Έπκράνιος μειδιάσας έπί τούτω πάλιν περί άκαταλήπτου θεό-
4285 τητος φόβω πολλώ ώμίλουν, διαλεγόμενοι άμφότεροι ότι "πνεΰμά έστιν ή

θεότης, ύπέρ πάντα τά αύτού ποιήματα πνεύμά τι άποκρυφότερόν τε και

άδηλότερον και άθέατον, γλυκύ σφόδρα και άκόρεστον τή ήδονή,
λεπτότατον, ύπεράπειρον και φρικτόν, πολλά μεν νοούμενον, ολίγα δε
θεωρούμενον, έπεί ή ουσία αύτού απερίγραπτος, όσον έστί, και θεω- d

4290 ρεΐσθαι ου δύναται διά τό μή χωρεΐν τω νοί τω άνθρωπίνω. "Οταν ούν
έκείνη ανοίξει και όφθήσεται εις όν βούλεται, χέεται τό μέλι της

αστραπής έν καρδίςχ γλυκύτερον και άρπά φοβερώς και ούχ ϊσταται, και

μάλα γαληνόν, ευμενές και άπόρρητον, τινί μή παρεικαζόμενον τό
σύνολον. Ούτως τό επάνω τού στερεώματος τού ουρανού, τουτέστιν ό αήρ, 884α

4295 υπάγει εις ύψος όσον τις νοήσαι ού δύναται. "Οσον γάρ άναβής τή
θεωρίςχ, τοσούτον κάτω εύρίσκεσαι, άβυσσος γάρ έστι τό πράγμα. "Ισως
γάρ ότι εύρίσκεις άκραν, και πάλιν την άνω τί άρα ύπολαμβάνεις
ύπάρχειν; Πάντως ότι έκταμα φοβερόν, έπειτα πέλαγος αχανές και

άπερίβλεπτον και άπεριόριστον. Άφείς τά εκεί βλέψον ώδε- ύποκάτω τής
43οο γής ύδωρ, ύποκάτω τού ύδατος χάσμα, ύποκάτω τού χάσματος #δης,

4277 γινώσκειν: έγίνωσκεν ε II άλλ'ότι... καΐ: πλήν έμοΐ μόνω και τω Ρ μόνω τε έμοί και
τφ ζ II 4278 ήνίκα ... έπεδήμησεν: διηρμήνευεν τάς γραφάς Ρ ώμίλει τά σωτηρίας
έχόμενα ρήματα ζ II έγίνετο: έγένετο D om. Ε II πάλιν scripsi: πάλαι βε II 4279 ούδέ
... ψιλόν: ούτε καν ψιλόν λόγον ε ούτε ψιλόν λόγον ζ ούδέν τό σύνολον Ρ II
άπεκρίνατο: έλεγεν Ρ II 4281 έρμηνεύεται: έρμηνεύει ε II 4282 ώφειλε ... άριστον om. ζ
II και έκάλεσεν: έκάλεσεν δέ αύτόν Ρ έκάλεσεν αύτό CK έκάλεσεν VE II 4284-5 ό δε
... άμφότεροι: πάλιν ούν περί άκαταλήπτου θεότητος έλεγεν ό όσιος C sim. VK II 4284
ante πάλιν add. tit. περί άκαταλήπτου θεότητος VE num. 112 in marg. C II 4286 αύτού τά
inv. γ II ποιήματα: ποιητά πνεύματα ε κτιστά πνεύματα ζ II 4288 φρικτόν: add.
άσύγκριτον Ε add. διαυγές (add. και VK) άνείδεον, άποιον, άποσον, άναφές,
άσχημάτιστον, άπεριόριστον (add. και VK) άκατάληπτον ζ II 4289-90 θεωρεΐσθαι:
θεωρεΐν PVe loc. om. CK II 4290 μή ... άνθρωπίνφ: τον νοΰν μή χωρεΐν τον άνθρώπινον
Ρε loc. om. CK (V ut β) II 4291 εις όν Ρ: εις ό βΌ δ Ε οίς ζ II 4291-2 χέεται ...

άστραπής: χέεται ή έλλαμψις της τριάδος ώς άστραπή ζ exspectes χ. ώς είδος άστραπής
μέλιτος aut aliquid simile II 4292 καρδίςι: τη κ. Ρ ταΐς καρδίαις των άνθρώπων ζ II
άρπά: άρπάζει PD άρπάζεται VK άρπάσεται CE II 4292^4· και ούχ ... τό σύνολον: ούκ
έχουσα όπη (όποι C) στή τού (και V) άπερείσασθαι (-ηται C -εται V) ταΐς (τάς C) περί θεού
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phabet. Yet it was only to me and Epiphanios he talked, the times he came
to me or when he visited him, whereas he did not utter a single word on the
Scripture to any other. As we were sitting at table Epiphanios asked the
holy man, "My Father, what is the interpretation of artos ('bread')?" The
righteous man answered, "Aristos ('best'), for taking away the iota and the
sigma the wise man2 called it artos although he ought to have called it aris-
tos."

On the Godhead and the limits of the world

Epiphanios smiled at the answer. Then, with great fear, they began to talk
about the incomprehensible Godhead, both maintaining that "the Godhead
is a spirit, a kind of spirit more hidden, inscrutable and invisible than all its
creations, very sweet and of unceasing pleasure, most fine, more than infi¬
nite, awe-inspiring, much apprehended spiritually but little seen, since its
essence is uncircumscribed as to its extent and it cannot be perceived be¬
cause it passes the capacity of the human mind. Now when the Godhead
wants to open (the spiritual eyes of) a man so that it may be seen by him,
the (divine) lightning, sweeter than honey, is poured into his heart1 and car¬
ries him off fearfully without halting, being very calm, kindly and ineff¬
able, comparable to nothing whatever. Thus that which is above the firma¬
ment of heaven, i.e. the air, extends to such a height as cannot be grasped.2
As far as you ascend in your vision, so far you find yourself below, for this
matter is an abyss. Even assuming that you find a limit, what do you think
exists above that again? Certainly an awesome expanse, and then an im¬
mense, infinite and limitless sea! Leave that and look at the following: un¬
der the earth water, under the water a chasm, under the chasm Hades, under

φαντασίαις (-ας C) καΐ μάλα (add. γε C) είκότως ζ II 4293 απόρρητον: add. πράγμα
βλέπουσα, λευκόμικτον, αϊγλη Ε II 4294 ούτως: νοείτε δε τό άκατάληπτον ούτως VCE
om. Κ II 4296 ευρίσκεσαι: εύρίσκη (vel -ει) ζ II 4300 ύποκάτω2 ... (χδης om. Ρ II ςχδης:
ύποκάτω τοΰ χάους έτερον χάσμα τοΰ <χδου Ρ χάος, ύποκάτω τοΰ χάους έτερον χάσμα ε
χάος, κατωτέρω τούτων άβυσσος, ςχδης και άπώλεια ζ
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ύποκάτω τού ςχδου άβυσσος, ύποκάτω της αβύσσου έρεβος και αήρ
σκοτεινός τε και άπερίβλεπτος, πάλιν ύποκάτω άβύσσου άβυσσος και

χάους χάος και έπέκεινα. Πολλάκις γαρ κατηλθον έκεΐ τη θεωρίψ, όπως
θεάσωμαι τέλος του ύποκάτω της γης κρημνού, και ούχ εύρον. Πάλιν

4305 κατωτέρω κατηλθον και ούχ εύρον. "Επειτα έρριψα έμαυτόν τω νοερω t β
και άπειμι ως τάχος άστραπής διά ζοφεράς άβύσσου των άβύσσων, και

είσδύς εις χάος και άβύσσου πέλαγος άχανές τε καί άπερίβλεπτον, καί έν
τω μη συναντήσαί μοι ή τείχος νεφέλης ή πλήρωμα το οίονοΰν, μόλις
έμαυτόν των έκεΐ τω νοερω τε καί θεωρητικώ τού πνεύματος όμματι

43ΐο άνήνεγκα. Καί έν τω άναβήναί με των έκεΐ έπορεύθην κατά άνατολάς
θεωρίςχ δασέςχ καί έπέβλεψα δυνάμει κυρίου Σαβαώθ οξέα σφόδρα καί
είδον, καί ιδού τό έπ' άκρον της γης καί το έπ' άκρον τού ούρανού έν τω
αύτω. Καί πάλιν ήλθον τό πλάτος της άνατολής καί εύρον ποταμόν, έν ω
ό ούρανός έπικείμενος ϊστατο, άποκλείων της γης τό πρόσωπον ένδοθεν.

43ΐ5 Καί εΐδον, καί ιδού τινα έκεΐθεν τού ούρανού καί της γης κατά άνατολάς
πολλά ύδατα φωτεινά, λευκά καί άπόρρητα. Πάλιν δέδωκα τήν άνω καί c

μόλις ήδυνήθην ύπεξελθεΐν τήν όλκήν τού ύδατος."

Καί μετά ταύτα πάλιν λέγει αύτω ό άγιος- "'Ιδού, τέκνον μου γλυκύτατον,
αύτη έστίν ή έσχάτη μου ομιλία ή προς σέ- ούκέτι γαρ όψει με ούδέ θεάση

4320 με ζώντα ή τεθνεώτα, ού κάν τω πνεύματι. Έρώ δέ σοι καθαρώς πάντα τά
έσχατον άποβησόμενα εις σέ, ίνα μου μέμνησαι διά παντός καί τά
ρήματά μου έχης διηνεκώς. Μέλλεις γαρ τού πατρός σου άποβιώσαντος
ένδύσασθαι τό μοναδικόν σχήμα καί διαπρέψαι καλώς, έλέει καί χάριτι
τού μονογενούς υιού τού θεού, καί έξελεύσεται φήμη περί σού,

4325 άλλαγέντος καί τού ονόματος σου έν τω σχήματι. Καί της άγίας ταύτης d

έκκλησίας χηρευσάσης σε έγερεΐ κύριος φωστήρα καί όδηγόν καί ποιμένα
τών πεπλανημένων ψυχών έμπειρότατον. Μέλλεις δέ καί εις όμολογίαν
περί τού ονόματος τού Χριστού έρχεσθαι καί σύν άγίοις γενήσεται ό

4301-3 τού ςίδου ... έπέκεινα: τούτων άχανές έρεβος και σκότος όπερ φασί τό ένδότερον και
ή καταποντιστικη άβυσσος τών άπεράντων βυθών και (καί om. Κ) καταχθόνιων ζ II 4301
και om. Ρε II 4302 ύποκάτω ... άβυσσος: την κάτω άβυσσος άβύσσων (vel άβύσσου) Ρε
II 4303 θεωρίςι: add. τού πνεύματος και τω όπτικώ της διανοίας μου ζ II 4304 κρημνού om.
Ρζ· II 4305 τώ νοερω: τό νοερόν Ε τη θεωρί<χ ζ τη θεωρίςχ τού νού Ρ fort, supplendum
όφθαλμώ II 4306 καί άπειμι ... άβύσσων: επί τά κάτω της κατωτέρας άβύσσου καί
γενόμενος έν τοις καταχθονίοις άβυσσόν τε άβύσσων οξύτητα (sic V: οξυτάτη Κ όξύτατι C)
διαπεράσας ζ II 4307 χάος: χάους όρμήματα ζ II άβύσσου ... άπερίβλεπτον: άχανές
πέλαγος φοβερών αιωνίων καί άπεριορίστων ζ II 4309 έμαυτόν: -ού ζΕ -co D II τα> ···

όμματι: τό νοερόν τε και θεωρητικόν ... όμμα Ρε τό νοερόν και θεωρητικόν τού πνεύματος
ζ II 4311 θεωρίςχ: έν θ. ζ om. D II δασές*: δασείςχ Ρ om. ζΏ II καί1 γ: om. β II 4313
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Hades an abyss, under the abyss Erebos and dark and infinite air, and again
under abyss abyss, (under) chaos chaos, and so forth.3 I often descended
there by way of vision in order to see the bottom of the precipice under the
earth, but I never found it. Although I descended still further down, I could
not find it. Then I threw myself downwards spiritually, passing quickly as
lightning through the dark abyss of the abysses. I entered chaos and the im¬
mense and infinite sea of the abyss, but having been stopped neither by a
wall of clouds nor by a termination of any kind at last I recalled myself, i.e.
the spiritual and visionary eye of my spirit, from there. When I had come

up thence I went towards the east in a laborious (?)4 vision. Thanks to the
power of the Lord Sabaoth I saw very keenly. I looked up, and behold, the
end of the earth and the end of heaven came together. And again, passing
the breadth of the east, I found a river upon which heaven rested, enclosing
the surface of the earth. And I looked up, and behold, beyond the heaven
and the earth towards the east there were many waters, as it were, shining,
white and ineffable. When I turned upwards again I could hardly penetrate
the mass of water."5

Andrew's and Epiphanios' last conversation.
They pray together

After that the holy man said to him again, "Look, my sweetest child, this is
my last conversation with you, for never more will you see me or catch
sight of me, neither living nor dead, nor even in spirit.1 I shall tell you
plainly all what is going to happen to you later, that you may remember me
always and keep my words in your mind continually. After your father has
passed away you will don the monastic habit and become prominent by the
mercy and grace of the Only-Begotten Son of God, and your fame will
spread, your name having been changed with your garment.2 And when
this holy Church has become widowed, the Lord will raise you up to be a

luminary and guide and a most experienced shepherd for the souls which
went astray. You will also become a confessor of the name of Christ, and

πάλιν ήλθον: παρήλθον ζΕ II 4314 άποκλείων: και άποκλείει (-κλίνει C) γ II 4315 τινα:
την άνω ε άνωτέρω ζ II 4316 φωτεινά: add. και γ II 4316-17 πάλιν ... ύδατος om. Ρ II
4316 πάλιν ... και: άνωτέρω δε δόντι μοι ζ II 4317 post ύδατος codd. ζΈ multa alia
addiderunt, quae in appendice d transcripsi II 4318 και ... άγιος om. ζΕ II 4319 ή2 om. ζΌ
II 4320 οΰ: οΰδέ Ρ II 4321 έσχατον: έπ'έσχάτων γ add. num. 124 in marg. C II
άποβησόμενα ... σε: σοι άποβησόμενα ζΕ II 4325 σχήματι PC ε: μοναχικω σχ. β άγίφ σχ.
VK II 4327 των ... έμπειρότατον: τοΰ λαού της βασιλευούσης των πόλεων ζ II 4328 περι:
ϋπέρ Ρε om. ζ
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κλήρος σου. Συ δέ, τέκνον, έχε τον φόβον του θεού έν τή ψυχή σου καΐ
4330 άγάπα αυτόν έν όλη καρδίςχ σου και προσεύχου αύτω συχνώς μετά sssa

πολλών δακρύων. Μέμνησο δέ μου πάντοτε έν ταΐς ίεραΐς σου άναφοραίς,
ήνίκα λειτουργών τω κυρίω παρίστασαι πολλή τή αίδώ και τή καταστάσει
τής ταπεινοφροσύνης. 'Ιδού γαρ κύριος ό θεός υπερασπίσει σου, υπεράνω
πάσης καταστάσεως προμηθούμενος. Ιδού ή ύπερευλογημένη και

4335 ύπερδεδοξασμένη θεογεννήτρια, αύτη κυβέρνησις και άντίληψίς σοι

γενήσεται. Δεύρο ούν, τέκνον, και κλίνωμεν γόνυ κυρίω οί άμφότεροι και
τό τελευταΐον προσευξώμεθα."

Και κλίναντες γόνυ ήρξατο εύχεσθαι ούτως· "Ό πατήρ, ό υιός και τό β

άγιον πνεύμα, τριάς ή ζωοποιός και αμέριστος, παρακαλούμέν σε οί
4340 πένητες και ξένοι και πτωχοί και γυμνοί και μή έχοντες πού τήν κεφαλήν

κλΐναν ένεκεν τού ονόματος σου κλίνομεν τό γόνυ τής ψυχής και του

σώματος και τής καρδίας και τού πνεύματος και δεόμεθά σου και

παρακαλούμέν και ίκετεύομεν ό θεός, ό θεός, τό φοβερόν όνομα Σαβαώθ,
άγαθέ άγιε δέσποτα, πλαστουργέ, ποιητά, παντοκράτορ, κλΐνον τό οΰς σου

4345 και ευμενώς πρόσδεξαι τήν ίκετηρίαν ήμών τών ταπεινών έντευξιν και
δέησιν και καταξίωσον ήμάς άγιασθήναι έν τή δυνάμει σου και έν τω

ονόματι σου, οϊκτΐρμον και έλεήμον, μακρόθυμε και πολυέλεε κύριε.
Έλθέ, ό πατήρ, ό υιός και τό άγιον πνεύμα- έλθέ, ή φοβερά αστραπή τής
θεότητος· έλθέ, τό κράτος τό φοβερόν έλθέ, τό όνομα τού πατρός και τού c

4350 υιού και τού αγίου πνεύματος, και εύλόγησον ήμάς και άγίασον,
κεκερασμένους δεικνύων και έμπλέους τού άγίου πνεύματος, συμπαθών
τά παραπτώματα ήμών, άπερ ήμάρτομεν έν λόγω ή έργω ή ένθυμήσει ή έν
διανοίςχ. Δεόμεθα- πάριδε, άνες, άφες, άγαθέ, εύσπλαγχνε, έλεήμον,
συμπαθές, πολυέλεε, και μή καταισχύνης ήμάς, μηδέ απόρριψης ήμάς άπό

4355 τού προσώπου σου, ό ήδονή και φίλτρω έρωτος γλυκυτάτου καμπτόμενος
έπί ταΐς έντεύξεσι τών άγαπώντων σε. Παρακαλώ σε, δέσποτα, τό τέκνον
μου τούτο τό όπιθεν τής έμής άνικανότητος τό γόνυ κλΐναν έλέησον,
φώτισον αύτού τά όμματα τή άστραπή τής σής θεότητος, άγίασον αύτού
τά νοερά αισθητήρια τω άγίω σου πνεύματι, φαίδρυνον αύτού τούς τής

4360 ψυχής διαλογισμούς τή άφάτω εύωδίςχ τής άειζώου σου χάριτος,
έμπνευσον αύτω πνεύμα σοφίας, πνεύμα Ισχύος, πνεύμα συνέσεως, D

4329 συ δέ: hinc usque ad finem codd. ζΈ valde differunt, quare illos in appendice e
transcripsi

0PD

4330 συχνώς: συνεχώς Ρ II 4333 τής ταπεινοφροσύνης: και τή ταπεινοφροσύνη Ρ
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your share will be among the saints.3 However, my son, keep the fear of
God in your soul and love him with all your heart and pray to him often
with many tears. Remember me always during your holy offerings, when
during the liturgy you stand before the Lord in deep awe and the state of
humility. Look, the Lord God will protect you, providing for you more than
any virtue of yours could do. Behold, the most praised and glorified Mother
of God will become your government and support. Come therefore, my
son, and let us kneel before the Lord together and offer up our last prayer!"

As they knelt he began to pray thus, "O Father, Son and Holy Spirit,
life-giving and indivisible Trinity, we who are poor, strangers, needy,
naked and have nowhere to lay our head,4 we beg thee, for the sake of thy
name we bend the knee of our soul, body, heart and spirit, asking, begging
and beseeching thee: God, God, terrible name of Sabaoth, good, Holy
Lord, Creator, Maker, Almighty, incline thy ear3 and receive kindly our
humble persons' supplication and prayer, count us worthy of being purified
by thy might and in thy name, compassionate, merciful Lord, slow to anger
and rich in mercy!6 Come, Father, Son and Holy Spirit! Come, terrible
lightning of the Godhead! Come, terrible might! Come, Ο name of the
Father, Son and Holy Spirit, bless and sanctify us, make us mixed (with di¬
vinity) and full of Holy Spirit, forgiving our transgressions, whether we
have committed them in word or deed or thought or mind! We entreat thee,
Ο good, tenderhearted, merciful, compassionate God, rich in mercy, over¬
look, remit, cancel them, and do not put us to shame, nor cast us away from
thy presence,7 thou who with the pleasure and charm of most sweet love
bendest to the prayers of those who love thee! I beg thee, Lord, have mercy
on this my child kneeling behind my insufficient person, enlighten his eyes
with the lightning of thy Godhead, sanctify his mind's senses with thy Holy
Spirit, cleanse the thoughts of his soul with the ineffable fragrance of thy
everlasting grace, breathe into him the spirit of wisdom, the spirit of

II υπερασπίσει ... υπεράνω: υπεράνω υπερασπίσει σου υπέρ PD II 4334 προμηθούμενος L:
προμυθ- BMD προθυμ- Ρ II 4335 ύπερδεδοξασμένη: δεδοξασμένη PD II θεογεννήτρια:
-γεννήτωρ D II σοι: σου PD II 4336 ούν om. PD II και1 om. Ρ II οί om. Ρ II 4338
κλίναντες: κλινάντων PD II ήρξατο: -αντο D II 4339 ζωοποιός: ομοούσιος και ζωοποιός
σύνθρονος Ρ ζωοποιός και ομοούσιος και σύνθρονος D II 4344 παντοκράτορ: -ωρ Ρ
add. δεόμεθά σου PD II 4345 ίκετηρίαν PD: ίκετείαν ΒΜ ίκεσίαν L II 4345-6 έντευξιν
... δέησιν D: έντευξίν τε και δ. β om. Ρ II 4347 οίκτΐρμον ... έλεήμον: οϊκτίρμων ...

έλεήμων Ρ II 4352 ή ενθυμήσει: ή έν ένθ. D om. Ρ II 4352-3 έν διανοίςχ: κατά διάνοιαν
Ρ II 4353 άγαθέ, εύσπλαγχνε: ώς αγαθός και εύσπλαγχνος Ρ II 4353-4 έλεήμον ...

πολυέλεε om. Ρ II 4354 συμπαθές: -παθή D om. Ρ II ήμάς2 om. PD II 4357 έλέησον
om. PD
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πνεύμα αγάπης και ειρήνης καϊ πραότητος, πνεύμα δακρύων ροητικών,
ϊνα εύοδούμενος και κυβερνώμενος παρά της αρρήτου σου δεξιάς ποιήση
πάντα τα εύάρεστά σοι, εν τη δυνάμει σου σωζόμενος."

4365 Ταύτα εύξάμενος ό όσιος άναστάς καϊ κατασπασάμενος αύτοΰ τα

όμματα καϊ τό πρόσωπον καί τό στήθος και τάς χείρας και είρήνην άγειν
αύτόν έντειλάμενος ένδον τού κοιτώνος αύτοΰ ούτω πικρώς θρηνοΰντα sssa

άφείς αύτόν άνεχώρησε. Κατέλαβε δε έν τοις περιπάτοις τόποις, τοις
ύποκάτω ούσιν έμβόλοις, καί δια πάσης νυκτός προσευξάμενος ύπέρ των

4370 έν κινδύνοις καί θλίψεσι καί άνάγκαις καί αίχμαλωσίαις καί ύπέρ παντός
τού κόσμου, ούτως έπί γής άνακλιθείς καί όρων άπαντας τους άγιους
ώσπερ φίλους προς αύτόν παραγενομένους μειδιών τω προσώπω άφήκε τό
πνεύμα. Παρευθύς ούν εύωδία μύρων καί θυμιαμάτων έν τω τόπω έκείνω
άνεδόθη, όπου τό πνεύμα άφήκεν ό όσιος. Έν οΐς γύναιον πενιχρόν τών

4375 έκεΐσε έ7Π καλύβης την κατοίκησιν έχον την πολυτέλειαν τού μύρου καί
τών θυμιαμάτων εκείνων τών ήδυπνόων καί άσυγκρίτων καί πάντα νούν
ύπερβαινόντων κατοσφρανθεΐσα σπουδή άναστάσα καί φώτα αίτησα-
μένη καί έξακολουθήσασα τη εύωδίςχ τω τόπω έπέστη. Εύρε δε τον

μακάριον τέλει τού βίου χρησάμενον καί την θεϊκήν εύωδίαν πολλω β
4380 μείζον άναδιδομένην καί μύρων έκβλυσιν παραδόξως έκ τού λειψάνου

έξερχομένην ποταμηδόν. "Εδραμεν ούν καί τισι τό θαύμα άπήγγειλε συν

όρκω, μάρτυρα τον θεόν προβαλλομένη. Καί δή πολλών συνδε-
δραμηκότων ως πλησίον έγένοντο, ούκέτι τινά έωράκασιν, εί μη άπό της

εύοσμίας τού μύρου καί τών θυμιαμάτων κατεπλήττοντο λίαν, ούδαμώς δε
4385 εύρεΐν δυνηθέντες τού δικαίου τό λείψανον μετέθηκε γαρ αύτό κύριος

κρίμασιν ιδίοις, οΐς έκεΐνος έπίσταται ό καί τά απόκρυφα αύτού κατορ¬

θώματα έπιστάμενος.
Έτελειώθη δε ό κρυπτός ήλιος καί ούρανομήκης στύλος πυρός ό c

μακάριος 'Ανδρέας ό δια κύριον πένης καί ξένος καί καταπεφρονημένος
4390 καί ύπό πάντων έξουθενούμενος μηνί Μαίω εικοστή όγδόη, έξήκοντα εξ

έτεσι τον αγώνα κρυπτώς διατελέσας, θεώ δε εγνωσμένος άγωνισάμενος.

4362 άγάπης καί om. Ρ II πνεύμα δακρύων ροητικών: καί άγιασμού Ρ II ροητικών
scripsi: -όν βΌ II 4368 κατέλαβε δε: καταλαβών δε D καί καταλαβών Ρ aliquot verba
fortasse omissa sunt, cf. appendicem e, lin. 85-6 II 4373^4 παρευθύς ... όσιος e codd. VCK
addidi II 4375 έχον: -ουσα Ρ II πολυτέλειαν scripsi, codd. VCK secutus: -τελίαν Ρ -τελή
β -τελεί D II τού μύρου: τών μύρων Ρ II 4378 τη εύωδίςχ: την -αν PD II 4379 θεϊκήν:
add. έκείνην PD II 4379-80 πολλώ μείζον: π. μείζω Β έπί πλεΐον Ρ II 4383 άπό: ύπο PD
II 4384 δε om. D II 4385 κύριος: ό κ. PD II 4386 ιδίοις ... έπίσταται: οίς οίδεν, καθώς ό
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strength, the spirit of understanding,8 the spirit of love, peace and gentle¬
ness, the spirit of flowing tears that, guided and governed by thy sacred
right hand, he may do everything that is pleasing to thee and be saved
through thy power."

Andrew's death

After this prayer the holy man rose to his feet, kissed Epiphanios' eyes,
face, breast and hands and, enjoining him to be at peace in his room, de¬
parted, leaving him weeping bitterly. He came to the colonnades, to the
porticoes beneath1 (?), and having prayed there all night for those in dan¬
gers, afflictions, hardships and captivity, and for the whole world, he lay
down on the ground and, seeing all the saints who had come to him as
friends, yielded up his spirit with a smile on his face.2 At once a sweet
smell of oil and incenses issued forth from the spot where the holy man

gave up his spirit.3 A poor woman who lived in a hut nearby perceived the
smell of the precious oil and of the fragrant and incomparable incenses
which surpassed all comprehension. She stood up with haste, asked for
light and, following the sweet smell, arrived at the spot. There she dis¬
covered that the blessed man had ended his life and found the divine fra¬

grance issuing forth in much greater abundance and perfumes gushing out
in streams from the body miraculously. She ran away and told under oath
some other people of the wonder, adducing God as her witness. Many came

running together, but when they approached they could no longer see any¬

body. They were most amazed at the sweet smell of the oil and the in¬
censes, but could by no means find the body of the righteous man, for the
Lord had taken it away4 according to his own decree, which he understands
who also understood the holy man's hidden achievements.

The secret sun and pillar of fire,5 high as heaven, blessed Andrew, the
poor and despised stranger for the sake of the Lord, rejected by all, died in
the month of May, on the twenty-eighth day, having struggled for sixty-six
years in secret,6 but to God his struggle was known.7

όσιος προεΐπεν τφ Έπιφανίω Ρ II 4390 έξουθενούμενος: -ημένος D II εικοστή: είκάδι D
II έξηκονταέξ: έξήκοντα Ρ έξηκοστω έκτω D II 4391 έτεσι: sic etiam D II διατελεσας:
ante κρυπτώς tr. L διηγωνισμένος PD II έγνωσμένος άγωνισάμενος: μόνω έγνωσμένος Ρ
διεγνωσμένος ώς καλώς άγωνισάμενος D
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'Εγώ δέ Νικηφόρος, έλέει του παντοκράτορος θεού ύπαρχων κατη-

ριθμημένος έν τοις ίερεύσι ταύτης της μεγάλης έκκλησίας της έν τη
βασιλίδι των πόλεων της έπωνύμου τού θεού σοφίας, συνεγραψάμην τον

4395 θαυμαστόν τούτον βίον και πολυθρύλλητον τού σεβασμίου πατρός και έν
άγίοις 'Ανδρέου- ά μεν και οίκείοις όφθαλμοΐς έώρακα, ά δέ και παρά τού
άοιδίμου Έπιφανίου τού γεγονότος ένθάδε άρχιερέως μεμάθηκα και τωδε
τω συγγράμματι ένέταξα, χάριτι και φιλανθρωπία τού κυρίου ημών d

'Ιησού Χριστού, ω ή δόξα και τό κράτος εις τους αιώνας των αιώνων,
44οο άμήν.

4393^4 έν τη βασιλίδι: βασιλίδος PD II 4394 τοΰ om. PD II 4395 σεβασμίου: add. και
άγίου Ρ II 4395-6 και έν ... 'Ανδρέου om. PD II 4396ά':όνΡ II μεν om. PD II 4398
ένέταξα: κατέταξα Ρ συνέταξα D
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Epilogue

I Nikephoros, by the mercy of God the Almighty counted among the priests
of the Great Church in this Queen of cities named after the Wisdom of
God,1 wrote this wonderful and widely praised Life of our venerable Father
Andrew, now among the saints,2 putting down in this book partly what I
have seen with my own eyes, partly what I have learnt from the renowned
Epiphanios who became Archbishop here,3 thanks to the grace and benevo¬
lence of our Lord Jesus Christ, to whom be the glory and the dominion for
ever and ever. Amen.



304 The Life ofAndrew the Fool Notes to lines 8^41

1. On the non-committal character of this proem, see Introduction under "Com¬
position". To some of the formulas VPhilar, BHG 1512, ed. Vasiliev, 64,4-9
offers good parallels. For συντείνατε έαυτούς cf. VNiph, ed. Rystenko,
4,8f., συντείνατε έαυτοΐς (sic) παρακαλώ προς την θείαν διήγησιν έπει-
γομένου μου.

2. Not Leo VI (886-912), with whom this emperor is sometimes identified, but
Leo I (457-74), since he is said to be contemporary with St Daniel the Stylite
(d. 493), see below, lines 1844-8. On the epithets "Christ-loving" and "Great",
see Kresten, "Iustinianos I.", esp. 88f.; on "Great", originally meaning 'elder',
see also idem, "Leon III. und die Landmauern von Konstantinopel," RomHist
Mitt, 36 (1994), 21-52, esp. 50, with further litt., and ODB, 1206, s.v. Leo I.

3. This term, vague though it is, seems to indicate that Theognostos was ap¬

pointed magister militum per Orientem. However, Theognostos does not ap¬

pear among those known to have held this office during the reign of Leo I. For
the period 450-74 only Zeno Senior, Ardabourios, Jordanes and Zeno Iunior
are mentioned, see RE, Suppl. XII (1970), cols. 789f. (A. Demandt). Moreover,
the title protospatharios is not attested until much later. As pointed out in the
Introduction, we are not dealing with history but with fiction in historical dis¬
guise.

4. Σκύθαι was an archaic name for various East-European peoples; which par¬
ticular people it refers to depends on the date of the document in which it ap¬

pears, see Moravcsik, Byzantinoturcica, II, 13. As Andrew bears the name of
the apostle of the Slavs he is probably supposed to be of Slavic origin, although
this suits Nikephoros' own time better than that of the fiction, when other
peoples were more prominent, cf. note 2 to line 1107, infra. The alien status as
such is typical of the holy fool.

5. I.e., learn reading and writing from the Scriptures, the Psalms in particular.
6. Cf. VEuthym, ed. Schwartz, 12,3-5 έκμανθάνων δε τάς θείας γραφάς έπεπόθει

... ζηλωτής είναι των έν αϋταΐς έμφερομένων θείων και έναρέτων ανδρών,
although in VA the heroes of the Bible have been replaced by those of early
monasticism. Cf. also VNiph, ed. Rystenko, 7,1 Of., 7,25ff.

1. Ps. 118:62.

2. The term αίγειόμαλον (the spelling varies) also appears VIoEl, ed. Festugiere,
ch. 6,78 (συναντησας άδελφώ ριγοΰντι άποδυσάμενος τό αίγιόμαλλον
δέδωκα) and VBaslun, fol. 370, ed. Vilinskij, 340 (παρακειμένων αΰτώ [the
dead Saint] τιμίων αίγομάλλων τρίχας έλάμβανον); cf. VNil, ed. Giovanelli,
ch. 17 άπό τριχών αιγών σάκκος. Cf. also St Cyril of Philea, who had nothing
on his bed except a sleeping-mat and a bearskin without hair (άρκτου δέρμα
άμαλλον), see VCyrillPhileot, ed. Sargologos, ch. 41,2.

3. In the expression ό τα σέλη έσθίων, also appearing infra, line 1437, έσθίων
seems to paraphrase -φάγε, which is a frequent element in insulting com¬
pounds. As for τά σέλη the late Dr W. Lackner, Graz, kindly drew my attention
to the compound σελοφάγος / σελλοφάγος, which appears in the MSS of the
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Passio Thyrsi et soc., BHG 1844z. Unfortunately the context (είδωλα και
δαιμόνια ακάθαρτα σελοφάγα [ν.1. σελλοφάγα]) does not explain what σελο-/
σελλο- is supposed to refer to; Nikephoros may have intended a pun on σαλός.
Whether he also, as suggested in Ryden, "Revised Version", 49If., played on

έλλέβορος, the name of a plant used as a remedy against madness, is doubtful.
4. VNiph, ed. Rystenko, 12,4-25, is strongly reminiscent of this passage, see

Testimonies and Nachleben under "The Life of Andrew and the Life of

Niphon".
5. I.e. the Hippodrome. The following monomachy is patterned on 1 Kings 17

and PratSpir, 2917AB. Single combat, originally referring to the martyrium
(Recheis, Engel, Tod und Seelenreise, 132f.), is a frequent metaphor for asceti¬
cism, cf. VSymNT, ed. Hausherr, ch. 45,20f. εισέρχεται τοίνυν εις τό στάδιον
της ασκήσεως, και ... τω ανταγωνιστή συμπλέκεται. Graphic descriptions of
more or less symbolic monomachies may also be found in VAntlun, ed. Papa-
dopoulos-Kerameus, ch. 3, VBasMac, Bonn ed., 229,12ff., and VMichMal, ed.
Petit, ch. 20.

6. No foot-race is mentioned in the following, but cf. infra, line 85f. and 1 Cor.
9:24-7.

7. Cf. 1 Cor. 9:25.

8. The expression οϊαν νους ... ειπείν ού δύναται appears to be the result of an
abbreviation, cf. Heilo (t 836), Visio Wettini, ch. 15 ... ut nec mente concipi
nec ore humano proferri tanti inmensitas operis possit (Dinzelbacher, Mittel-
alt. Visionslit., 54); cf. also infra, line 184 νους ... άπεικάσαι (but VNiph, ed.
Rystenko, 101,3f. οΰ δύναμαι τή γλώσση μου άπεικάσαι ...), DigAkr, ed.
Mavrogordato, IV, 883 ποίος νους φράσαι ... ισχύσει, and VBaslun, fol.
240vf., ed. Veselovskij, 83 φως ..., οίον άνθρώπινος νους ή γλώσσα
διηγήσασθαι ού δύναται.

9. Being naive, Andrew does not realize that he is speaking to Christ himself. For
the formula cf. L. Ryden, "A Misinterpreted Formula of Appeal in Byzantine
Hagiography," Eranos, 72 (1974), 101-5 (add PratSpir, 3093C Μή ούτως,
Πάτερ, Χριστόν έχης). Cf. the negative variant δαιμόνιον έχεις (e.g. MirGeorg,
ed. Aufhauser, 53,9) and, further, the Metaphrastic VTheodGrapt, PG 116,
676A τοΰ βασιλέως ... είς έαυτόν όρκίζοντος τους μαστίζοντας· Ούτως έχεις
έμέ; Δός καλά. Thus ούτως ... Χριστόν is one of many possible variants of a
common expletive.

10. Lit. "the money of the whole world", cf. DigAkr, ed. Mavrogordato, I, 126 τον
πλούτον ... πάσης της 'Ρωμανίας, and infra, note 12.

11. For the θράσος of the Ethiopians cf. that of the devil and Satan infra, lines
2714 and 2810. This quality is often said to be combined with δειλία, see e.g.
MirTheclae, ed. Dagron, 9,41-6, Romanos the Melode, Hymns, ed. Grosdidier
de Matons, XV, 11,4f. (of the female nature); Evagrios Scholastikos, Ecclesi¬
astical History, ed. Bidez-Parmentier, 196,1, 215,6; TheophConf, Chrono-
graphia, ed. de Boor, 286,6; Kekaumenos, Strategicon, ed. Litavrin, 270,6 (ed.
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Wassiliewsky-Jernstedt, 74,24). Cf. also θρασύδειλος 'impudent coward',
Theoph Conf, Chronographia, 490,11 (of Nikephoros I) and elsewhere.

12. Lit. "as rotten and feeble as a vegetable"; For other examples of hypallage see
note 10 and Introduction under "Language and Style".

13. όψει ... θεού: John 11:40.
14. According to Koukoules, Byzantinon bios, III (1949), 99, σταυροειδώς

συμπλακηναι is a technical term for a certain kind of wrestling. I prefer to
think that the Ethiopian is beaten by the sign of the cross; exactly how we are
probably not supposed to ask.

15. τρέχε ... άγώνα: cf. 1 Tim. 6:12; Heb. 12:1.
16. γίνου σαλός: 1 Cor. 3:18 μωρός γενέσθω.
17. γίνου ... μου: cf. supra, line 86f.

1. τό ... ύδατος: cf. Gen. 24:11 par.

2. To tear one's clothes to pieces is mentioned as a characteristic of the mad infra,
line 1046f.; cf. Epiphanios, Panarion, ed. K. Holl (Leipzig, 1915), 30,10,3
μαινόμενος δε τις ήν εν τη πόλει, δς γυμνός την πόλιν περιήει ... και πολλάκις
ένδιδυσκόμενος την έσθήτα διερρήγνυεν, ώς έθος τοις τοιούτοις; also
VNikMet, ed. Sullivan, ch. 52,7.

3. Cf. infra, note 6 to line 1973.
4. έθρήνουν ... έκόπτοντο: cf. Luke 23:27.
5. The church referred to is most certainly the well-known Anastasia έν τοις

Δομνίνου έμβόλοις, although this church had not been built by Leo Makelles,
alias Leo I (457-74), but probably a little later, cf. Ryden, "Note", 200f. with
further references. In any case it seems to have been used as a kind of mental
hospital; to the passages quoted in "Note" add VIrChrys, ed. Rosenqvist,
68,11-14. The putting in chains was a matter of routine in such cases. It should
be borne in mind, however, that, as Rosenqvist, op. cit., 69, note 3 observes,
the real object of this practice was not the patient but his demon.

1. πρεσβύτης ... γυναίκες πέντε: the martyr Chrysogonos accompanied by his fel¬
low martyrs Anastasia, Agape, Eirene, Chionia and Theodote; cf. SynaxCP, ed.
Delehaye, 333,21-5. Similar processions or rounds often appear in descriptions
of healing through incubatio\ see, e.g., MirArtem, ed. Papadopoulos-Kerameus,
62,18ff.; VTheodThess, ed. Kurtz, 30,14-21 (ed. Arsenij, 30,39-31,15);
VTheophan, ed. Kurtz, 20,25-21,16; VIrChrys, ed. Rosenqvist, 56,27ff. (a
more complicated case than the others).

2. Ό διδάσκαλος: cf. supra, line 74 έδίδασκεν.
3. Γίνου ... μου: supra, line 86f.
4. σκεύος ... ήγαπημένον: cf. Acts 9:15.
1. ξύλα ροπάλων: cf. VEuthymPatrCP, ed. Karlin-Hayter, 127,20f. μετά ξύλων

και ροπάλων.
2. Κύριε ... σοι: Ps. 73:19.
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3. Infra, line 3189ff., Andrew says that St John, like Elijah and Enoch, is still
alive and that many of the righteous have seen him; cf. John 21:22—3.

4. The description of St John as an old man with a bald forehead corresponds to
his iconographic type, which in turn is connected with the belief that St John
never died, cf. LChrl, VII (1974), 111 and the previous note.

5. το ... ήλιος: Rev. 10:1.
6. For άπλώσαντες ... μάστιγας cf. VBaslun, fol. 23v, ed. Vilinskij, 291,22-4

άπλωθήτω έπϊ της γης ύπτιος ό ψευδοπροφήτης ούτος και τυπτέσθω ράβδοις .

7. Thus if you take upon yourself hardships for the sake of Christ you are in fact
punishing the demons. Similarly, when St Niphon hurts himself because he has
sinned with his body, an angel ties the demons with a rope and, bringing them
out one by one, gives them one thousand lashes each (VNiph, ed. Rystenko,
115,28ff.). As to "your father Satan" cf. infra, lines 2735 and 3473; cf. also,
e.g., VCyrillPhileot, ed. Sargologos, ch. 46,2 (the saint to a demon) άπελθε
προς τον πατέρα σου τον Σατανάν ...

8. άρεστόν τοις όφθαλμοΐς: cf. Gen. 3:6.
9. ό άναπεσών ... Χριστού: cf. John 13:25 par.

1. Note that the indications of time are not coordinated. According to the previous 176

episode night had already set in. Cf. infra, line 2581 with note 19.
2. The expression των ενδόξων τού παλατιού appears also in MirArtem, ed. Papa-

dopoulos-Kerameus, 11,2If. and 44,22; ibidem, 18,3 the son of a patrician and
imperial judge is said to be one of the ένδοξοι. See also Cameron-Herrin, Con¬
stantinople, 203, s.v. honourable and ODB, 855, s.v. Gloriosus.

3. λάβε ... φάγε: cf. Matt. 26:26. For κυδωνάτον see E. Kislinger in JOB, 33
(1983), 435 and H. Eideneier, Ptochoprodromos (Koln, 1991), 250; also
Kriaras s.v.

4. πικρόν ... άψίνθιον: cf. Rev. 8:11.
5. ή στενή ... ζωήν: Matt. 7:14.
6. Cf. the famous king's highway, Num. 20:17.
7. See note 3, supra.

8. πάντα ... έστι: Luke 15:31 par.

9. συγκληρονόμον: cf. Rom. 8:17.
10. συνετήρει πάντα: cf. Luke 2:19.

1. Since St Symeon the Fool lived in the 6th century and his Life, which Nike- 224
phoros appears to have known, was written by Leontios of Neapolis in the 7th
century, Nikephoros here neglects his pretence that he is contemporary with
Andrew.

2. Similarly Symeon the Fool is said to have talked in an orderly manner only to
his friend the deacon John, see VSymSal, ed. Ryden, 160,19-23.



308 The Life ofAndrew the Fool Notes to lines 234-314

1. For the Artopoleia, the Bakers' Quarter west of Constantine's Forum, see 234
Janin, CPbyz, 315 and Mango, Developpement, 31.

2. Φουσκάριον is an Early Byzantine term for a place in which φούσκα, a drink
consisting of vinegar and water (E. Kislinger, "ΦΟΥΣΚΑ und ΓΛΗΧΩΝ," JOB,
34 [1984], 49-53, esp. 50f., with further references) was on sale. Since Nike-
phoros says that the young rogues had wine, he does not seem to be using the
term properly (cf. Ryden, "Style", 178f.). The same apparently applies to
VNiph, ed. Rystenko, 42,28.

3. Cf. the Book of the Eparch, ed. Koder, 709-12, according to which inn-holders
were obliged to close their taverns at the beginning of the second hour of the
night (Zepos, Ius, II, 389).

4. To roam about the streets during night was tantamount to being a thief or rob¬
ber, cf. the enumeration of sinners in VBaslun, fol. 253v, ed. Veselovskij, 93,21
κλέπται, συλωταί, νυκτοπόροι, λαθροκάκουργοι και λησταί. Liudprand of
Cremona reports that if "after dark the guard catch any one roaming about the
streets, their orders are to arrest him at once and give him a whipping: he is
then to be fettered, kept under close watch in prison, and brought up for public
trial the next day" (Antapodosis I, 2, quoted from the Engl. tr. by F.A. Wright,
The Works of Liudprand of Cremona [London, 1930], 38); see further
Koukoules, Byzantinon bios, III, 213ff.

5. Thus Andrew is regarded as the accomplice of the demon by which he is sup¬

posed to be possessed; cf. HistLaus, ed. Butler, 59,19 τον συμπράκτην αυτού
των κακών έκ νεότητος δαίμονα. See also infra, line 364ff. with note 3.

1. Cf. supra, line 233, infra, line 431 and VEustrat, ed. Papadopoulos-Kerameus, 277

372,5 παλλίον μαλλωτόν.
2. τους πόνους ... φάγεται: lit. "the labours of his fruits", cf. Ps. 127:2. The idea

indicated here is fully developed infra, lines 2342ff. and 3494f. After έκδημίας
one would have expected an έκ or an άπό, and so I have translated.

3. τοις ... έπεκτείνεσθαι: cf. Phil. 3:13.
4. Or possibly, reading παρά σαλόν, "this manner can only be found in a fool".
5. ώς ... καμίνου: Gen. 19:28.
1. For the form συνδώσας see Psaltes, Grammatik, 239, § 354. 302

2. κόρεσον ... έπιθύμημα: cf. infra , line 1354. That desire comes from the soul
fits the idea expressed above (line 252) that the beauty of the soul is ruined by
fornication.

3. For an illuminating comparison between this scene and VSymSal, ed. Ryden,
154,27-155,4, see Grosdidier de Matons, "Themes", 3 lOf.

4. ξύλον ή λίθος: cf. VLuclun, ed. Sophianos, § 75 (PG 111, 469C) ώς λίθων
τινών ή ξύλων.

5. μή έχων ... κλΐναι: cf. Matt. 8:20 par.
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6. For the description of the demon of fornication, cf. the description of a fornica¬
tor infra, lines 3374-9.

7. μιλιαρήσιον ... ανά δύο λεπτών: Nikephoros' numismatic terminology does
not reflect a consistent monetary system, cf. Introduction.

8. πρώτη: cf. VIoEl, ed. Festugiere, ch. 38, 104 ή πρώτη τών τοιούτων γυναικών,
with note.

9. People likened the sleeping-mat around Andrew's neck to the sagisma
('saddle-cloth', 'saddle-blanket') of an ass, the symbol of a fool, whereas he
pretended to hear sagion, which was a purple, gold-embroidered cloak worn by
military and certain other dignitaries on special occasions; cf. Vogt, Commen-
taire, I, 30 and Oikonomides, Listes, 170, with further ref. Constantine Porphy-
rogennetos says that after the inauguration ceremony the new patrician re¬
turned home on horseback, dressed in his skaramangion and a purple sagion,
see De cer., ed. Reiske, 251,If.; cf. 254,20f.

1. The Antiphoros was a place adjoining Constantine's Forum, cf. De cer., ed. 35i
Reiske, 165,17, ed. Vogt, I, 154,3.

2. For the μικρόν πιθήκιον έπι τον ώμόν σου cf. VBaslun, fol. 42ν, ed. Vilinskij,
310,8f. έγώ γαρ όρώ τον σατανάν καθήμενον έπι τοις ώμοις αυτής (a sinful
nun) ώς μικροφυή πιθηκίσκον. For the ape as a symbol of Satan or a demon,
see LChrl, 1 (1968), cols. 76-9; also R. Stichel in BZ, 68 (1975), 440, with
further ref. As to the bear and the muzzle cf. Koukoules, Byzantinon bios, III,
249. In the West the image of an ape riding on a bear became an established
pictorial motif from the end of the twelfth century (H.W. Janson, Apes and Ape
Lore in the Middle Ages and the Renaissance [London, 1952], 264).

3. The foreknowledge of the magician is explained in a similar way infra, lines
2636-43; cf. also supra, line 262f. with note 5 and infra, line 1187f.

1. Lit. "if you like, I shall do this at once." 379
2. The prediction that a certain boy or young man one day will be consecrated

patriarch is a hagiographical topos, see e.g. PratSpir, 2888C, 3004A and VIgn,
PG 105, 500B. In this case the author presumably refers to the Epiphanios who
was patriarch of CP from 520 to 535; in so doing he disregards the change of
name that takes place when the young man becomes a monk, cf. infra, line
4325; see also lines 161 Off., 4397 and app. d, lines 230-3.

1. Cf. the ritual sanctification of the water at baptism, when the priest έμφυσά εις 403
τό ύδωρ τρίς, και σφραγίζει τω δακτύλιο τρίς (Goar, Euchologion, 291; also
Trempelas, Μικρόν εύχολόγιον, I, 355,38f.). Cf. also VPetrAtr, ed. Laurent, ch.
35,19f. (he cured the leprous boy by taking his hand) τρίτον αύτην έμφυσησας
και σφραγίσας.

2. τών καλανίσκων: cf. F. Nau, "Le texte grec des recits du moine Anastase sur
les saints Peres du Sinai," OrChr, 2 (1902), 58-89, esp. 85,22f. διχασθείσης
της γης, κατηλθομεν διά τίνων στενών και ζοφερών τόπων ώς καναλίσκων
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(v.l. καλανίσκων) δυσώδων. Thus καλαν- = καναλ- as infra, lines 1511 and
1514. See also note 7 to line 1514.

1. The corresponding passage in PG has the unfortunate reading έτυχεν και τον 412

φουσκάριον, Χριστιανόν όντα, ένεκα τίνος έξελθεΐν του έργαστηρίου.
2. For another instance of levitation in VA, see infra, line 1313f.
1. πάσα ... σωμάτων: cf. Jas. 3:7.
2. τη ... λιμού: cf. Job 30:3.
3. Cf. supra, line 277 with note 1.
4. Α κιλίκιον (Lat. cilicium) was a coarse cloth of goat's hair, see RAC, III

(1957), 127-35 (A. Hermann). Another name for apparently the same kind of
garment was σκλαβίνα or σκλαβινικόν/σθλαβινικόν, see Du Cange s.v.

Σκλάβος and N. Oikonomides, "Quelques boutiques de Constantinople au Xe
s.: prix, loyers, imposition (cod. Patmiacus 171)," DOP, 26 (1972), 345-56,
esp. 347, note 12; cf. also LSJ s.v. σισύρα. Κιλίκιον could also refer to a goat's
hair mat, see Haldon, Three Treatises, CI76.

5. μή ... κλΐναι: cf. Matt. 8:20 par.

1. φυλάσσει ... σώζει: cf. Ps. 33:19. 447
2. έάν ... γινομένην: cf. supra, lines 178f., 215f.
3. και γαρ ... άδικος: cf. Rom. 3:5; Heb. 6:10.
4. τό πρόσωπον ... ήλιος: cf. Rev. 10:1.
5. In the wall painting of Andrew in St Neophytos' hermitage in Cyprus Andrew

holds a many-coloured branch in his hand which probably refers to this pas¬

sage, although Nikephoros does not say that the angel handed it over to him. I
thank Dr. Chr. Walter for explaining this to me.

6. Έν ... θανάτου: Ps. 87:7.

7. δίδωσι ... πρόσωπον: cf. infra, line 4183.
1. Note that St Niphon's great vision of the Last Judgment also lasts two weeks 501

(VNiph, ed. Rystenko, 104,3).
2. When Gregory, the author of VBaslun, visits paradise he first thinks that he is

there σώματι και ύπαρ, but when he discovers that he cannot touch himself he
understands that he is in paradise νοερώς και ούχ ύπαρ (VBaslun, fol. 113-
113ν, ed. Veselovskij, 47; see also fol. 104v, ed. Veselovskij, 40). Cf. further,
e.g., VSymNT, ed. Hausherr, ch. 133,25f. όλος γαρ έγενόμην ... ώς μή
περικείμενος σώμα. On the other hand, to judge from lines 708-10 infra An¬
drew in fact visited paradise and heaven soul and body.

3. Cf. the "lifelike portrait" of Andrew in the kingdom of heaven, infra, line
1762ff. For the change of dress, traditional in celestial visions, see Recheis,
Engel, Tod und Seelenreise, 115f.

4. Cf. VBaslun, fol. 194, ed. Veselovskij, 42 έπλήσθη ό ούράνιος άήρ εκείνος
άνθέων ποικίλων έκ πολυχρόων βαφών διηνθισμένων ήδυπνόων ρόδων και
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κρίνων πνευματικών άφράστων, τω όντι νοητών και επουρανίων. For the
whole passage 518^16 cf. NarrSozomEleem, ed. Sevcenko, 734,7-19, corre¬

sponding to VNiph, ed. Rystenko, 62,26-63,4; I owe this reference to Professor
I. Sevcenko.

5. Evidently, ά τοις μάκαρσι κέχρηνται = οΐς οί μάκαρες κέχρηνται.
6. Do the trees represent men and the birds their souls? Cf. infra, line 1749ff.;

LChrl, IV (1972), 141. Note, however, that the soul may also be represented by
a fruit-tree, as infra, line 2119f.

7. ένόμιζον ... ένταΰθα: cf., e.g., VPhilar, BHG 1512, ed. Vasiliev, 85,23f. το
γαρ φώς τούτο τό όρώμενον προς τό έκεΐσε φώς σκότος έστί. Cf. also infra,
app. d, line 276.

8. έπορευόμην έν πλατυσμώ: Ps. 118:45.
9. Cf. Rev. 22:2, where the tree of life is said to be on either side of the river of

the water of life.

10. If the words λύχνφ ... λίθφ are genuine (cf. the description of the tree of life,
Rev. 22, esp. v. 5), they contain a bold playing on the phonetic similarity be¬
tween λύχνος and λίθος. There may be a lacuna after έοικότα.

11. Έγώ ... άκρότομος: cf. 1 Pet. 2:6 (Isa. 28:16).
12. No wind has been mentioned earlier, unless it is implied in the words

κυμαινόμενα προς άλληλα line 525. On the other hand, one certainly expects a
wind from a certain direction (the east?) to precede the wind from the west de¬
scribed in the following paragraph; cf. app. crit. and τρίτον πνεύμα line 579.

13. The winds have different colours: cf. VMacarRom, ed. Vassiliev, 148, left col.
... και ούκ ήσαν πνέοντες άνεμοι τών έκεΐ καθώς πνέουσιν τών ένταύθα. και

γάρ οί άνεμοι άλλην πνοήν ειχον ή γάρ γωνία της δύσεως χροιάν πράσινον
εϊχεν, ή δε γωνία της άνατολής όμοία βαλάνου, ή δε της άρκτου χρύσινος
αίματος καθαρού, ή δε της μεσημβρίας λευκή χροιά ώσεί χιόιν.

14. άπό βορρά (line 572) ... άπό τού άρκτωου: the same repetition of the north
quarter under different names appears in Constantine of Rhodes, Ekphrasis, ed.
Legrand, 200, and in the somewhat enigmatic passage VNiph, ed. Rystenko,
183,14 ... άπό άνατολών έως δυσμών ... άπό βόρειον έως όρεθρον, και άπό
άρκτίδων έως γεραάθ, άτινα είσίν οί (sic) τέσσαρες γωνίαι της κτίσεως.

15. είτε1 ... έπίσταται: cf. 2 Cor. 12:2f.

16. έκτος ... έπίσταται: cf. ibidem.
1. Άναβλέψας ... ιδού: cf. Gen. 18:2 par.

2. ύποκάτω ... θαλάσσης: cf. infra, line 3055f.
3. κούφος πορευόμενος: i.e. like an angel, cf. Isa. 18:2.
4. την δέρριν: cf. Ps. 103:2. The word is not integrated into the sentence gram¬

matically; cf. line 644, where the syntax is clear.
1. άρρητα ... άκούσαντός μου: cf. 2 Cor. 12:4.
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2. One would expect: "I was standing in the middle of a plain".
3. ό πλεΐον ... κοπιάσας: cf. 1 Cor. 15:10. If the text and translation chosen are

correct, Nikephoros indicates that St Paul visited heaven έν σώματι, although
St Paul himself says that God alone knows whether he was caught up in the
body or without the body (2 Cor. 12:2f.); cf. ApocPaul, tr. James, 526, ch. 3
"Now while I was in the body, wherein I was caught up unto the third heaven
...," and 550, ch. 46 (St Mary says,) "Hail, Paul ... For all the saints have be¬
sought my son Jesus who is my Lord, that thou shouldest come here in the
body that they might see thee before thou didst depart out of the world." On the
other hand cf. supra, lines 512f., with note, and 589-94, and also infra, line
3186f., where Nikephoros says that "no one has ascended into heaven except
the Son of man who is in heaven." Nikephoros fails to mention Elijah in this
context, presumably because he was believed to live until the appearance of
Antichrist.

4. The word κέρας has a prophetic or apocalyptic ring, cf. Indices. Here it seems
to have the sense 'cross'.

5. αίρε ... κύων: cf. supra, line 471.
6. Lit. "overturning him and throwing his throne on the ground." For the event,

see supra, lines 78-80.
7. Thus Andrew is unable to tell how he returned to earth; cf. VisCosm, ed. An-

gelidi, 229-31 Τά μεν δή μέχρι τούτου, αδελφοί, γινώσκων άπήγγειλα. Τό δέ,
δπως εις έμαυτόν έγενόμην, παντελώς αγνοώ.

8. καθικέτευσα ... οϋκ έπεισα: cf. 2 Cor. 12:4.

1. μέσον ... δοκιμαζόμενος: 1 Pet. 1:7. 743
2. Lit. "broke his head with a stick"; cf. Introduction under "Language and Style".
3. δια ... έλπίδα: cf. Col. 1:5. This whole episode is strongly reminiscent of the

one infra, line 1280ff.
1. This is probably not a theatre (cf. Mango, "Addendum", 254) but the Hippo- 764

drome (cf. supra, line 43). In any case one notices that Nikephoros does not
refer to the hostels provided by Romanos I δια τους εϊσερχομένους πάντας
εξωτικούς και δίκας λαμβάνοντας according to TheophCont, 430,6-9.

2. Lit. "looked".

1. As ιη' are the first letters in the name of the Saviour, a symbolic meaning was 807
attributed to the age of eighteen. It often occurs in monastic Lives, cf. VPhant
lun, ed. Follieri, 14,1 and see the editor's note on p. 103, note 148, and 499,
note to 14,1, with further ref.

2. έξίσταντο ... άποκρίσεσιν αυτού: cf. Luke 2:47.
3. This differs from Epiphanios' usual role as an inexperienced young man who

constantly asks Andrew questions.
1. Note that in Matt. 18:23 and 25:19 συναίρειν λόγον (also supra, line 811) sis

means 'settle accounts'.
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2. For a good characterization of the "philosophers" of CP, also called gram¬
marians and rhetoricians, see H.-G. Beck, "Konstantinopel. Zur Sozialge-
schichte einer friih-mittelalterlichen Hauptstadt," BZ, 58 (1965), 11—45, esp.
24f. Nikephoros follows an old literary pattern according to which simple faith
puts learned speculation to shame; cf. infra, lines 2661-6.

3. Even if we assume that this question has to do with the Monothelete controver¬
sy (cf. Mango, "Life Reconsidered", 308), it does not indicate that VA was
written in the 7th century; rather it serves the purpose of giving the illusion of a

pre-iconoclast theological discussion.
4. Πηλίκως (line 821) ... πνεύμα: cf. infra, line 3017f., where Epiphanios asks

Andrew the same question, although in less convoluted terms.

5. Good parallels to this abstruse "philosophical" jargon may be found in the un¬
dated Passions of St Catherine of Alexandria, esp. version BHG 30a (ed.
Viteau, 25-39). Also the language of the Parastaseis (8th century) is similar.
According to the commentators, the authors of this document "knew that high-
style secular Greek was different, but lacked the equipment to see how"
(Cameron-Herrin, Constantinople, 14). It seems more probable, however, that
their style should be understood as an example of conscious caricature (cf.
Kazhdan's remarks in Byzantion, 57 (1987), 249f., and Dagron, CP imagi-
naire, esp. ch. Ill "Les philosophes dans la rue", 99-125), and the same applies
to the present passage.

6. Possibly Έπκράνιε ... έφάνησαν could be understood as a pun, as suggested to
me by P. Cesaretti.

7. φθέγξοιτο ... σου: cf. Ps. 118:172 (which has the correct optative form).
8. Where does Athanasios liken the Trinity to our two eyes and what we see with

them? Perhaps nowhere, so that the reference should be understood in a more

general way, Epiphanios representing the Nicene Creed, the philosophers in¬
clining towards the opinion of Arius.

9. άλληλόληπτος: in an ancient text -ληπτος would mean "possessed by, smitten
with" and the like, but here the sense is obviously active.

10. Finding the έννοια of the MSS difficult to understand I have ventured to write
εύπνοια, which corresponds to line 3020; it also goes better with διαύγεια, for
which cf. infra, line 4288, app. crit.: among many other things the πνεύμα is
διαυγές. For the comparison with human νούς, λόγος and πνεύμα, cf. JohDam,
Imag, ed. Kotter, III, 21,27f.

11. ήλιος, άκτίς, αϊγλη: ήλιος, άκτίς, φως is more usual, cf. JohDam, Imag, III, 21,
24f., ώς ότε λέγομεν τήν άγίαν τριάδα τήν ύπεράρχιον είκονίζεσθαι δι'ήλιου
και φωτός και άκτΐνος.

12. ήλιος, άκτίς, θέρμη: cf. Jerome of Jerusalem, Dialogus de Trinitate, PG 40,
852C Άλλ'ώσπερ ό ήλιος και ή θέρμη αύτού και ή άκτίς έξερχομένη έξ
αύτού, τρία μεν όνόματά εϊσι, μία δε ούσία ηλίου.

13. Rather than grain (or flour), water and fire one would expect flour, water and
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salt, as in MirArtem, ed. Papadopoulos-Kerameus, 70,23f., where Holy Trinity
is compared with bread and its ingredients; cf., however, that according to
legend St Spyridon demonstrated the consubstantiability of the Holy Trinity by
disintegrating a tile into clay, water and fire, see A. and J. Stylianou, The
Painted Churches of Cyprus (London, 1985), 94 with fig. 41.

1. Supra, line 797.
2. ερωτά σου θέμενος: lit. "putting his love on you", cf. infra, line 2489f., with

note. As for του κάλλους την ωραιότητα cf. VPetrAtr, ed. Laurent, ch. 4,17
του κάλλους τό ώραΐον. The model for this phrase appears to be Ps. 44:3
ώραΐος κάλλει, which is cited infra, line 4214.

3. μείζονα ... φίλων αυτού: cf. John 15:13.
4. The young men mentioned supra, line 372ff.
5. Nikephoros may have called him John because this was the name of Patriarch

Epiphanios' predecessor, cf. SynaxCP, ed. Delehaye, 924,19f. των άγίων
πατέρων ημών Γενναδίου, Ιωάννου, Έπιφανίου και Μηνά.

6. For the expression, cf. Palladios, Dialogue sur la Vie de Jean Chrysostome, ed.
Anne-Marie Malingrey (Paris, 1988), ch. 6,14 'Εγώ αύτώ άρτύω χύτραν, re¬
peated in Douze recits, ed. Halkin, no. Ill, ch. 36 (p. 174) and 46 (p. 210); cf.
also VLazGal, ed. Delehaye, 583F (the devil says,) Έλαιον ... κομίζω ... τοις
άδελφοΐς και άρτύω τάς χύτρας αυτών. In this case the author probably alludes
to the fact that Epiphanios' soup will in fact be spiced by an angel, see infra,
lines 969-74.

7. One would expect Epiphanios to say, "I was at a loss how to counter his
threats".

8. νήφε έν πάσιν: 2 Tim. 4:5.
9. περιβαλού ... ίμάτιον: cf. VSymSal, ed. Ryden, 123,14f.

10. ό γαρ ... άμαρτίας: cf. John 8:34.
11. τοις άγγέλοις ... όδοΐς σου: Ps. 90:11.
12. Lit. "pearl-like showers of tears".

1. This kind of bean does not seem to be known from other sources.

2. The problem of people leaving service before the dismissal appears in many
contexts, cf. infra, line 1658ff. and app. a, line 56f.; further Priebsch, "Letter
from Heaven", 36 (Latin version of the Letter) and 20 (sermon by Caesarius of
Aries), VIoEl, ed. Festugiere, ch. 45, Eusebios of Alexandria, Sermo de die Do-
minico, PG 86/1, 416CD. According to the last passage, if you leave church be¬
fore the dismissal you will become an imitator of Judas, a verdict repeated in
the edifying story on the theme "stay until the end of service" published by F.
Halkin in JOB, 37 (1987), 31-7, esp. line 187f.

3. Lit. "attracting", cf. infra, line 2164f. την βεβυθισμένην μέθην, with note 8.
4. ό διδούς ... σαρκί: Ps. 135:25.
5. ό υπερασπιστής ... μου: Ps. 26:1.
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6. συμμεριστής: for this name of the devil, see Lampe s.v.

7. παραδόξου ... μεγάλου: I have adopted the περί of DE, although the genitive
may be due to an implicit or omitted participle.

8. The translation of this passage in Mango, Byzantium, 155, naturally follows the
text printed in PG, which corresponds to that of Ce, although not without omis¬
sions.

9. Apparently with the thumb and two fingers, as in a blessing gesture. Similarly
St Theophano is said to have appeared in a vision, touching the forehead of the
author of her Vita τοις τρισί δακτύλοις της δεξιάς χειρός αυτής, thus curing
him of illness (VTheophan, ed. Kurtz, 21,12f.). Also St Artemios works a
miracle with three fingers of his right hand, see MirArtem, ed. Papadopoulos-
Kerameus, 46,28f.

10. Instead of the peculiar τω παλλίω της χειρός αύτοΰ one would expect a simple
noun like τω μανικίω or τω χειριδίψ, but cf. VNiph, ed. Rystenko, 16,17 (Ni-
phon is sick; the Virgin and St Anastasia appear to him in a vision; the Virgin
says,) Περιστείλασα τά παλλία των χειρών σου άλειψε αύτόν άπό κεφαλής
έως ποδών. TheophConf, Chronographia, ed. de Boor, 391,1 τά μανίκια της
δεξιάς αύτών χειρός is different, since here της ... χειρός indicates which hand
is meant.

11. Note that the story of an angel cooking soup for Epiphanios is a narratio ani-
mae utilis reminiscent of a fairy-tale.

1. τά γάρ ... έστιν: cf. Luke 15:31. 1019
2. Perhaps γέγραπται should not be taken too literally. In any case I have not

found a better reference than Gregory of Nazianzos, Carmen I, part 2, no. 32,
17f., PG 37, 917A Υίόν δίκαια πατρί μηδόλως λέγειν, / θεσμός θ'όρίζει, και

προ θεσμών ή φύσις. These verses were included in a collection of sentences by
John Georgides (9th century), see P. Odorico, II prato e I'ape. II sapere senten-
zioso del monaco Giovanni (Vienna, 1986), 267 (no. 9).

3. έπί ... αύτοΰ: cf. Luke 2:47.

1. For the expression, cf. VNiph, ed. Rystenko, 129,1 If. πολλοί δε και 1043
κινδυνεύοντες έν τη θαλασσή πολλάκις διαφεύγουσιν την πνιγμονήν.

2. Like Du Cange s.v., I write κωλοφωνίας rather than κολοφωνίας or
κολοφονίας, understanding this otherwise unattested word as a combination of
κώλος (= πρωκτός) and -φωνία. Presumably the former half of the compound
refers to the fact that the eunuch has earned his dates by satisfying the lusts of
his master, while the latter is supposed to refer not only to wind-breaking but
also to the φοίνικας, with which the genitive form -φωνίας has a slight phon¬
etic resemblance.

3. I am not sure whether Κολοφωνίας is a feminine noun in the gen. sing, ('of
colophony'), a feminine noun in the acc. plur. ('fruit from Colophon', although
in that sense one would expect neutr. κολοφώνια), or an adjective referring to
φοίνικας ('dates from Colophon'), in which case φοίνικας must be feminine
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and one should read πάσας άς in line 1049 and έτέρας in line 1057 (cf. app.
crit.). Nor does there seem to be much point in keeping the spelling
κωλοφωνίας of line 1053.

4. Cf. VBaslun, fol. 87, ed. Veselovskij, 26 Ούκ οΐσθα δτι πάς Χριστιανός άπό
του θείου βαπτίσματος άγαθον άγγελον προσλαμβάνει μεθ'έαυτοΰ also
VNiph, ed. Rystenko 110,25f., further DictSpir s.v. Demon, col. 210.

5. The apparently unmotivated optative δέοι (also infra, line 1387) seems to de¬
rive from indirect speech, cf. infra, lines 1120, 2429, 2524; also Dome recits,
ed. Halkin, no. Ill, ch. 54 (p. 228) Τί δέοι γενέσθαι βλέπετε.

6. Cf. Theognostos, Thesauros, ed. Munitiz, I, 119 όπερ ουδέ έν άλόγοις ζωοις
όρώμεν γινόμενον. Munitiz in turn compares George the Monk, Chronicon, ed.
C. de Boor (Leipzig, 1904), 647,16-18. See also infra, line 1089f.

7. παρατρώσας: cf. infra, line 1247 τρωθείς ύπό τού διαβόλου.
8. πυθμένα #δου: Prov. 14:12.
9. πρηστήρσιν: cf. infra, line 1439, with note 6.

10. In spite of this statement Andrew saves quite a number of people from being
enslaved by the devil, cf. infra, lines 1164-6, 1382f., 1915-17. The wording is
biblical in tone, although Nikephoros does not quote a particular scriptural pas¬
sage.

11. μακάριος ... ουρανών: Matt. 5:10.
1. I take όψώνιον in the sense 'food supply', 'meal', as often in the typika, see, uoi

e.g., P. Gautier, "Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator," REB, 32 (1974),
1-145, lines 194, 196, 679.

2. Though born Scythian, Andrew can speak any language, see infra, lines 1162—
4 and esp. 4272f. Here he may be imitating his model Symeon the Fool (supra,
line 223f.), who came from Syria and spoke Syriac (VSymSal, ed. Ryden, 124,7
and 18 etc.). As for the servant, cf. VHilar, ed. Papadopoulos-Kerameus, 101:
in the presence of Hilarion a man who knew only Phrygian and Latin was sud¬
denly able to express himself in Syriac and Greek as well.

3. έν ... σεμνότητι: cf. 1 Tim. 2:2.
4. Τά κρείττονα ... έχόμενα: Heb. 6:9.
5. The syntax is loose but the meaning seems clear.
6. θαυμαστός ... αΰτοΰ: Ps. 67:36. In this context άγίοις means 'holy men', al¬

though in the Septuagint it is neutral and means 'holy places'.
7. I have interpreted (μή) ό θεός ... βλασφημηθήσεται in the light of Rom. 14:16

μή βλασφημείσθω οΰν υμών τό αγαθόν.
8. For the divine rules cf. e.g. Eph. 6:5.
9. I.e. Epiphanios' father, cf. supra, line 1 lOOf.
1. Cf. VSymSal, ed. Ryden, 152,3f.: some people say that Symeon έκ του Σατανά 1188

μαντεύεται, while others think he is a saint. For the ambivalence surrounding
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many popular saints in this respect see Dagron, "Le saint, le savant, l'astro-
logue", 150f. Cf. also supra, lines 262-6, 361-5 and infra, lines 1255-7, 1271-
7, 1931-3.

2. Correspondingly the Empress Theophano is said to have spent the night not in
her imperial bed, as everyone thought, but on a ψιαθίω χορτίνψ on the floor,
covering herself with τριχίνοις ράκεσιν (VTheophan, ed. Kurtz, 15,8-11).

3. άφείλασι: the form is active, but who is acting? Angels?
4. οδηγών ... έντολών: cf. Ps. 118:35.
1. This was common procedure when a person was paraded and ridiculed in a 1223

πομπή (also called θρίαμβος), see Koukoules, Byzantinon bios, III, 195f. and
Polites, "Υβριστικά σχήματα", 634.

2. Cf. Symeon the Fool, of whom Leontios says that he constantly called the
people he talked to έξηχοι (VSymSal, ed. Ryden, 164,18; ibidem, 153,14 is a

good example).
3. What is the exact connotation of this expression? The reference to the blasphe¬

mous parodies staged by Michael III, suggested by Germaine da Costa-Louil-
let, "Saints de Constantinople," Byzantion, 24 (1954), 195, gives no clue, since
the context is different. Nor is the expanded version of MS Ε (also P, although
Ρ is not quoted in this part of the edition) of much help. It says that the expres¬
sion "the Archbishop's boys" (or "servants") is used in jest (μετριοπαθώς) and
that other people give them the appropriate name καύκους μιλιώτας, because
their necks have become like the necks of bulls from gormandizing. Καΰκος
appears as the name of one of the poor in VPhilar, BHG 151 lz, ed. Fourmy-
Leroy, 161,14, and as an adjective in the Painter's Manual, recently re-edited
by F. Winkelmann, who translates it with "mit einer Tonsur, die wie eine um-

gedrehte Trinkschale aussieht" (Prinzing-Simon, Fest und Alltag, 108). This
may be, but how can Ε say that poor people (πένητες, line 1236) have necks
like bulls and compare them to "the fat ones of the earth" (see app. crit.)?
Possibly, the otherwise unattested μιλιώτης has the same connotation as
καύκος, cf. όρθομίλιον = τρύβλιον in the Souda.

1. One would expect "in front of a tavern, in full view of the passers-by"; cf. In- 1242
traduction under "Language and Style".

2. This episode is clearly inspired by VSymSal, ed. Ryden, 148,13-17; note that
άνερυθριάστως line 1243 corresponds to μηδένα έρυθριών VSymSal, line 15.
For the meaning of κάθημαι, cf. καθέζομαι caco in Achmes, Oneirocriticon,
ed. Drexl (Leipzig, 1925), 62,19, app. crit., and καθέζομαι προς τόπον in the
same sense, VSymSal, ed. cit., 125,2, 148,16.

3. τρωθείς υπό του διαβόλου: cf. supra, line 1063 παρατρώσας and Lampe s.v.
τιτρώσκω.

4. Ό θεός ... γνώστης: cf. Sus. 42; Goar, Euchologion, 36.
5. ό τά ... γινώσκων: cf. Ps. 137:6.
1. Although Nikephoros once says that Andrew lay down where the dogs normal- 1201
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ly rest (supra, line 275f.) and on two other occasions that he lay down in a cor¬
ner of the portico (lines 476f., 1254f.), he has not yet said that he was in the
habit of lying down at daytime in the street. Perhaps he is thinking of 743f.,
where he says that Andrew, pretending to be drunk, came in the way of the pas¬
sers-by. The best reference, however, would be lines 1281-4 infra, although
this passage does not come before but after the present one. Also Leontios of
Neapolis was careless in his use of this kind of references; cf. VSymSal, ed. Ry-
den 133,3 οί άκούοντες βοσκοί, περί ών και χθες είπεν ήμΐν ό κύρις Νίκων, al¬
though this has not been mentioned before, and VIoEl, ed. Festugiere, ch.
22,35, where the ούκ ήδειν is contradicted by John's own story in ch. 20; see
also Mango, "Hagiographer at Work", 35.

2. άναισθησίαν (line 1270), lit. 'lack of sensation', seems to correspond to ούκ
αίσθάνη (line 1266), lit. 'you do not notice'; unfortunately I have not been able
to render this correspondence in English.

3. ό συμπεριφερόμενος ... δαίμων: cf. supra, lines 364-9.
4. Cf. supra, note 1 to line 1188.
5. μισήσας ... κόσμοι: cf. 1 John 2:15.
1. This is a variant version of lines 738-51 supra. 1280

2. The verb άνάκειμαι has the connotation of lying at table, indicating that An¬
dreas is feasting on scorching heat rather than on food and drink.

1. This shrine was built by Basil I (VBasMac, Bonn ed., 339) in the early years of 1296
his reign (Janin, Eglises, 236) and served as a religious centre for the merchants
who began to flock to Constantine's Forum (here called the Forum of Constan¬
tinople, as if Andrew lived at a time when there were no other fora) in the ninth
century (McCormick, Eternal Victory, 164). By "left" Nikephoros probably
means the left-hand side from the point of view of a person arriving in the Fo¬
rum from the Palace-Saint Sophia-Hippodrome area, i.e. the south side. The
church was small (Genesios, ed. A. Lesmueller-Werner-H. Thurn [Berlin-
New York, 1978], 90,26) but played an important role in victory celebrations
(McCormick, op. cit., 164f.). Its mention yields an important terminus post
quern for the composition of VA.

2. For a post-Byzantine illustration of this scene, see Lazarev, Moscow School,
PI. 82, and for a general introduction to the topos of the supernaturally opened
doors O. Weinreich, "Tiiroffnung im Wunder-, Prodigien- und Zauberglauben
der Antike, des Judentums und Christentums," Genethliakon IT. Schmid (Stutt¬
gart, 1929), 200^164, with hagiographical references 427ff. As Maas, "Re¬
view", 318 observed, the present passage is closely related to an edifying story
printed by Delehaye, SynaxCP, 25,33ff., in which a series of doors open at the
prayer of a holy man: a προπύλαιον leading to the inner narthex of Saint
Sophia—apparently in the south-west porch—, the πύλαι leading to the naos of
the same church, the πύλαι of the church of the Mother of God at the Forum
(our church) and the πύλαι of the church of the Mother of God at Blachernae
and those of the adjacent Holy Soros. A similar story, in which, however, there
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is no mention of the church of the Mother of God at the Forum, is that of
Zachariah the cobbler, ibidem, 232,3Iff.

3. Cf. similar exclamations infra, lines 1332, 1682f., 3604f. and 4261^1. Nike-
phoros repeats an Early Byzantine topos, cf. VSymSal, ed. Ryden, 133,21-3,
with Festugiere's note (Vie de Symeon le Fou et Vie de Jean de Chypre, 175f.),
and VIoEl, ed. Festugiere, ch. 23,9If., ed. Gelzer, 52,2, with Festugiere's and
Gelzer's notes ad loc.

4. This is the second time Andrew is said to be levitating, the first being line
416f., supra.

5. For the appearance of an ambo in a Middle Byzantine church, see Kazhdan,
"Ambo", esp. 424. For the prayer at the ambo, cf. infra, line 374Iff.

6. Similarly Leontios says that balls of fire issued from Symeon the Fool as he
prayed and that he seemed to be standing in a burning furnace (VSymSal, ed.
Ryden, 160,10-12).

7. Cf. VSymSal, ed. Ryden, 156,2If. (when a certain witness wanted to reveal
Symeon's secret) έδεσμεΐτο ή γλώσσα αυτού και ούκ ήδύνατο φθέγξασθαι. Cf.
also infra, lines 3605-7.

1. I have translated έμπλησον την ψυχήν σου in the light of the passage supra, 1354
line 308 κόρεσον τής ψυχής σου το έπιθύμημα.

2. For the πανλαίμαργος άγωγός (lit. 'conduit'), cf. infra, line 1913 ακόρεστε
λαιμέ, further Theognostos, Thesauros, ed. Munitiz, ch. XV2, 763-5 ό λάρυγξ
..., ό αχάριστος άγωγός και άκόρεστος ... Cf. also infra, line 269If.

1. One would expect the demon and Satan to be identical, but cf. infra, line 3209 1379
εύρεν ό σατανάς τον διάβολον and 4069 ό σατάν ό άντίχριστος, with note.

2. Cf. the devil's similar outburst in Paenitentia Pelagiae, ed. Usener, 1 l,8ff. "Ω
βία άπό του φαγοπολίου και λήρου τούτου- οΰκ ήρκεσάν σοι αί τριάκοντα
χιλιάδες των Σαρακηνών, άς άπέσπασας άπ'έμοΰ και φωτίσας προσήνεγκας
τω θεώ σου; ούκ ήρκεσέ σοι ...; άλλα και...;

3. For the optative δέοι cf. supra, line 1060, with note 5.
4. As S. Brock and Susan Ashbrook-Harvey, Holy Women of the Syrian Orient

(Berkeley-Los Angeles-London, 1987), 28 and note 7, observe, the theme of
the saint taking upon himself the sins of someone else is not uncommon in later
hagiography, see, e.g., VEustrat, ed. Papadopoulos-Kerameus, 379,15ff.

1. I.e., interrogation under torture. 1417
1. The phrase πάλιν προς όργήν σου ήκας appears to be a shortcut for saying 1424

πάλιν προς όργήν τραπείς (έξαφθείς, διανιστάμενος) καθ'ήμών ήκας. The MS
Ε, it is true, offers a more readable text.

2. Πάλιν ... ήκας; cf. infra, line 2033f., where the devil, speaking to Andrew,
uses a similar phrase; cf. also MirAnastPers, ed. Flusin, 149,18f. "Υπάγε
κυνοφάγε, και εις έμέ έφθασας; Ποτέ έμός ής, νυν δε κατ'έμοΰ ήλθες;

3. Unlike the throne of the ruler of this world (supra, line 713f.), God's throne is
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unshakable, cf. ApocAnastasiae, ed. Homburg, 32,7f. (the voice of God is
heard, saying,) μά τον θρόνον μου τον ϋψηλόν και άσάλευτον; cf. also Ps.
45:6. That the devil swears by God's throne is remarkable, although it goes
well with his references to the Bible in the following (cf. infra, line 2025f.).
VPHypatii, ed. Ferri, 100,22 offers a good parallel: the demon cries out,
έλέησόν με, τον φοβερόν θρόνον του θεού, έλεησόν με ...

4. έχουσι ... άκουσάτωσαν: cf. Luke 16:29.
5. ό τά σέλη έσθίων: cf. supra, line 41, with note 3.
6. Andrew seems to allude to the fact that the devil may assume the shape of a

dragon, which in turn can be scorched and consumed by the lightning (infra,
line 3199ff.).

7. Andrew appears as the opposite of the greedy monk, whom he upbraids, infra,
line 2046ff.; cf. in particular line 2054ff.

8. As Grosdidier de Matons, "Themes", 309f. pertinently observes, Symeon the
Fool denuded himself in order to scandalize the townspeople (VSymSal, ed.
Ryden, 148,25ff.), while Andrew has a different purpose and is not allowed to
stay naked for more than a moment. However, the boy does not cover Andrew
with a piece of his own clothing, as Grosdidier de Matons thinks, but picks up
the rag that Andrew has thrown at the devil and puts it back on him again.

1. Supra, line 1415f.
2. The MSS DE explain that the chapel was called Myrelaion because it housed

an icon of the Mother of God gushing myron like oil (see app. crit.). The name
is probably anachronistic, see further under "Date of Composition", note 25.

3. Infra, lines 2386 and 3489 the term έπίσκεψις has its usual meaning of visiting
the sick; here it refers to the Mother of God, or rather to an icon of hers,
through which she appears to those who invoke her for help.

4. The act of anointing one's whole body with holy oil is reminiscent of the rite of
Baptism, cf. John Chrysostom, Baptismal Instruction, tr. and annotated by
P.W. Harkins (London, 1963), 52: "Next after this ... he strips off your robe
and ... causes your whole body to be anointed with that olive oil of the spirit,
so that all your limbs may be fortified and unconquered by the darts which the
adversary aims at you." Similar acts are described in several contemporary
texts, cf. VTheophan, ed. Kurtz, 4,12f. (the Mother of God, appearing in her
church τά Βάσσου, says,) Μή μόνον ταύτης (Theophano) άλείψης την κάραν,
άλλα χρΐσον αυτής και όλον τό σώμα ...; VTheodThess, ed. Kurtz, 33,34-6
(ed. Arsenij, 34) (a repentant iconoclast) κατησπάζετο την της όσιας μητρός
ημών Θεοδώρας εικόνα και έκ του άγιου ελαίου όλον τό σώμα αϋτοΰ
άλειψάμενος ...; VLuclun, ed. Sophianos, § 74 (ed. Martini, § 62, ed. Kremos,
50f.): Luke cures a sick woman by ordering the monk Pankratios to anoint her
naked body with holy oil from top to toe with his own hands; VNiph, ed. Rys-
tenko, 15,12ff., esp. 16,12-19: the Mother of God, accompanied by St Anasta-
sia, appears to Niphon, who has fallen ill; she orders Anastasia to undress Ni-
phon and anoint his whole body with holy oil; see also VTheodThess, ed.
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Kurtz, 30,12f. (ed. Arsenij, 30), VSablun, ed. Cozza-Luzi, 157 and Theoph
Conf, Chronographia, ed. de Boor, 473,2f. concerning the coronation of Char¬
lemagne: χρίσας έλαίω άπό κεφαλής έως ποδών.

5. Cf. VBaslun, fol. 15, ed. Vilinskij, 292,9: the Mother of God appears in the
guise of a γύναιον ένδοξότατον πορφυροΰν; further VTheodSyc, ed. Festugiere,
ch. 10,5, with note ad loc.

6. The same expression reappears infra, line 2003, except that MS A (whose text
I regard as genuine) has έξενέγκαι, while here the MSS are divided between
έπενέγκαι and άπενέγκαι. I assume that κάκεΐνον line 1483 refers to the Son.

1. Psalms (esp. no. 118, the ""Αμωμος"), candles and incense were part of funeral isoi
processions, cf. e.g. VNil, ed. Giovanelli, ch. 99 (Neilos was carried to his
tomb) μετά κηρών και θυμιαμάτων και ψαλμωδιών; VPetrAtrRetrCumMir,
ed. Laurent, ch. 97,4—6 μετ'ώδής και λαμπάδων και εΰωδίας κυκλούντες αυτό
(= τό γλωσσόκομον) σεραφικώς ώς θεού θρόνον προς την μονήν άπεκόμισαν.
See also RAC, II (1954), 215 (J. Kollwitz). To judge from Goar, Euchologion,
424 and lines 1524-7 infra, the bier was preceded by priests with candles and
deacons with censers, while the relatives (presumably also the friends) fol¬
lowed after the bier; see also Koukoules, "Νεκρικά έθιμα", 31.

2. There were portable candlesticks for processions, cf. De cer., ch. 10, ed. Vogt,
I, 68,2f., (the emperor lights candles) και πήγνυσιν αυτούς ό της καταστάσεως
έν τοις της λιτής μανουαλίοις; see also Dagron, CP imaginaire, 253, note 180.

3. άφοΰρα: this passage is quoted without translation or comment by Du Cange,
s.v. and in TGL. Cf., however, on the one hand VBaslun, fol. 83, ed. Vese-
lovskij, 23 (the Ethiopians build their toll-houses in the air) από τής προγείου
(read προσγείου) άναθυμιάσεως ήτοι άφούρας και τής έξ αυτής άναδιδομένης
παχύ, and on the other supra, line 318f. άποφορά δε και δυσωδία (issued from
the demon of fornication). In Modern Greek dialects άφοΰρα means 'mist',
'haze', as I have been told by Prof. Th. Detorakis.

4. στάκτη, synonymous with άσβόλη, belonged to the unpleasant things (cf. line
151 Of.) which the mob used to throw at a person led in mock procession
(πομπευόμενος); see Polites, "Υβριστικά σχήματα", 659. The word also ap¬

pears in the Book of the Eparch, ed. Koder, 545.
5. Also supra, lines 1177-9 the demons are compared to shamelessly laughing

women.

6. Cf. infra, lines 3466-76, where Andrew sees demons accompanying a sinner,
singing and rejoicing in anticipation of his death.

7. For κάλανος and καλανώδες ύδωρ (line 1511), cf. καλανίσκος supra, line 405,
with note 2; further Halkin, "Vie de Constantin", ch. 10, 25ff.: υπόγειοι
κανάλιοι καμάραι led from the Eugenios quarter to Constantine's Forum, un¬
der which ευρίσκονται ύπόγαιοι καμάραι πολλαί ... άφ'ών προς έκατέραν
θάλασσαν κατά τό εύθυτενές στοαι μεγάλαι εκτείνονται, δι'ών ό των

μακέλλων και των άφεδρώνων πάς ρύπος έκκέχυται; ibidem, ch. 19, 9
όρύγμασί τε και καναλικοΐς; VBaslun fol. 188ν, ed. Veselovskij, 38 έν τω
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άγωνιάν αυτούς (the Hagarenes) άντί ίδρώτων ώς άπο καλάμου (sic) δυσώδης
δυσωδία έξεπέμπετο. Thus καλαν- = καναλ- as supra, line 405. For the v.l.
καλανωπλΐται in MS E, see Indices. In addition to the passage quoted above
the alternative spelling κάλαμος also appears VBaslun, fol. 259, ed. Vese-
lovskij, 98.

8. Andrew, addressing himself to a robber, expresses a similar wish infra, line
1874f.

9. A travesty of the kontakion beginning μετά των άγίων άνάπαυσον, Χριστέ,
την ψυχήν του δούλου σου, which was part of the office for the dead (Goar,
Euchologion, 427).

10. For the άρχων των δαιμόνων, see Β. Rubin, "Der Fiirst der Damonen," BZ, 44
(1951), 469-81, esp. 475-8.

11. Cf. VNikMet, ed. Sullivan, ch. 59,50-2 (they say that after the death of the god¬
less dux Antiochos) πύρ ούκ οιδ'όθεν κατασκήψαν τή σορω κατέφλεξε ταύτην
άμα τω σκήνει του άθλιου και τέφραν είργάσατο.

12. Almost the same expression VNiph, ed. Rystenko, 73,23 (a bishop says,) Τον
Θεόν σοι τοΰ ουρανού και της γης, φανέρωσόν μοι ...

13. Lit. "backbones".

14. έν ... αύλιζόμενος: cf. Ps. 24:13.
15. Cf. supra, line 842, infra, line 3019; further Bauer s.v. νους (ό μέγας Νους col.

1102) and Lampe s.v. νούς F.2.
16. Lit. "his soul with his body".

1. φλόγα ... γενόμενον: cf. Heb. 1:7.
2. τοις έλπίζουσιν ... αύτοΰ: cf. Ps. 32:18.
3. I.e., St Sophia.
4. For the omophorion as distinctive dress of bishops, see Walter, Art and Ritual,

9-13.

5. ποιμανεΐς ... αϊματι: cf. Acts 20:28. For the prediction, cf. supra, lines 383-5,
with note 2, and infra, lines 4325-7, 4397, app. d, line 229ff.

6. For the meaning of the expression ή εκκλησιαστική κατάστασις in this con¬
text, cf. VGregAgrig, PG 98, 568B έκδιδάσκων αυτόν τά σύμβολα της

μοναχικής τε και Ιερατικής καταστάσεως, ύπομιμνήσκων αύτόν τό
άδιαλείπτως έχειν τον φόβον τού θεού κατέναντι των οφθαλμών αύτού etc;
also VIoEl, ed. Festugiere, ch. 47,5, with note.

7. όσιος, άκακος: Heb. 7:26.
1. Cf. supra, line 937ff., with note 2.
2. μη ... ένδύσησθε: Matt. 6:25; ζητείτε ... θεού: Matt. 6:33.
3. Cf. supra, line 131 Of., with note 3.
4. Matt. 13:14 (Isa. 6:9). See also app. crit.
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5. In fact, except for the transfiguration (supra, lines 1599-602) Andrew bears
little resemblance to Christ: he does not cure the sick, nor feed the hungry, nor
turn water into wine, or the like, his manifesto (supra, lines 1082^4) being self¬
ish and his imitatio Christi very special.

1. For a moment, the narrative slips into direct speech, a not uncommon phenom- 1734
enon in texts of this kind.

2. Balls of fire are mentioned also in VSymSal, but there they are produced by
Symeon himself during a prayer, see ed. Ryden, 160,10.

3. πάρειστηκεισαν ... χιλιάδες: cf. Dan. 7:10.
4. For this image, cf. VEustrat, ed. Papadopoulos-Kerameus, 370,6 ταΐς άρεταΐς

ώς άμπελος εύθαλής και κατάκαρπος χρηματίζοντες.
5. For the soul conceived of as a bird, cf. Goar, Euchologion, 460 δέξαι έν ταΐς

χερσί σου την ψυχήν αύτοΰ ώς στρουθίον. See also LChrl IV (1972), 141, and
cf. supra, lines 532^46, with note 6.

6. Cf. the splendid outfit (βασιλικούς χιτώνας ήμφιεσμένοι) of the small group of
holy fools that will enter the heavenly Jerusalem according to VBaslun, fol.
230v-232v, ed. Veselovskij, 74f.; cf. also supra, lines 513-17 (Andrew dressed
in special clothes for his journey to paradise and heaven).

7. For the transitive use of μεσάζω, cf. VNiph, ed. Rystenko, 88,15 μεσάσω αύτό
(i.e. the reading of the book) και άρκεΐ.

8. άποκαλύψαντι ... σοφίας αύτοΰ: cf. Ps. 50:8.
9. Thus Nikephoros pretends to have been a friend not only of Andrew but also of

Epiphanios; cf. the epilogue.
10. τίς ... θαυμάσια: Ps. 76:14f.

1. As appears from what follows (see esp. lines 1817f. and 1820-2) Nikephoros is 1795
referring to the original church of the Holy Apostles, although this church was
not dedicated to Sts Peter and Paul alone and cannot have been a mere oratory.
For Peter and Paul representing all the apostles, see Grosdidier de Matons,
"Themes", 307, note 104, and for the supposedly small size Constantine of
Rhodes, Ekphrasis, ed. Legrand, lines 472-6 Άλλ'ούν κατ'άρχάς ού τόσος
μορφήν πέλεν, (...) άλλα μικράν πως την κατάστασιν φέρων. Janin's doubts
about the identity of the church (Eglises, 401) seem therefore to be unfounded.

2. Holes in the ground were supposed to be favourite haunts of the demons, cf. P.
Gautier, "Le De daemonibus du Pseudo-Psellos," REB, 38 (1980), 105-94, esp.
157, line 353, with note 45.

3. Cf. Ps. 4:7.

4. Cf. Luke 23:42.

5. Instead of βελτίωσιν one would expect μεταβολήν.
6. The pious emperor is of course Justinian I, who pulled down the old church,

which by the 6th century had become decayed, and erected a large new cruci¬
form (cf. line 1821, app. crit.) church with five domes; see Prokopios, Build-
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ings, 1,4,9-16 (Engl. tr. in Mango, Art, 102f.), and for a concise general history
of the building Muller-Wiener, Bildlexikon, 405f. As pointed out in the Intro¬
duction, it is remarkable that Nikephoros has Andrew predict Justinian's re¬

building of the Holy Apostles rather than the same emperor's more famous re¬
construction of St Sophia, to the clergy of which he says he belongs (infra,
lines 4392-4). See also the pertinent remarks in Alexander, Apocalyptic Tradi¬
tion, 127f.

1. Usually, μάμμη means 'grandmother'.
2. No more than C. Janning (PG 111, 742, note 22) have I been able to locate this

reference, unless Nikephoros is just thinking of the verb όδύρεσθαι, which ap¬
pears Jer. 38:18.

3. St Daniel the Stylite, d. 493, took up his position on a pillar at Anaplous, on
the European shore of the Bosporus, in about 460. According to his Life Leo
I (457-74) visited him there several times; cf. SynaxCP, ed. Delehaye,
299,18f. (Daniel became so popular) ώς και τον βασιλέα Λέοντα προς αυτόν
άπέρχεσθαι χάριν ευχής; on at least one of these occasions he was accompa¬
nied by his wife Verina (VDanStyl, ed. Delehaye, 44,20ff.). Naturally neither
Andrew nor the present episode appears in the documents concerning St
Daniel.

4. In this context σταδιάρχης cannot refer to a person in charge of the race¬
course, as in the text quoted by Lampe s.v.; it must designate a champion, cf.
LSJ, Suppl. s.v.

5. οίκτίρμων ... πολυέλεος: cf. Exod. 34:6; also infra, line 4347.
1. As both C. Van de Vorst (AB, 32 [1913], 80) and J. Grosdidier de Matons

("Themes", 319, note 173) have observed, the following story is based on two
separate but similar stories appearing in PratSpir, 2932BC and 2933C-2936B.
It may be added that grave robbing (τυμβωρυχία) also appears as a motif in the
ancient Greek romances, see Chariton, Chaereas and Callirhoe, I, 6-9 and
Xenophon Ephesius, Ephesiaca, III, 8. The motif of a corpse defending its de¬
cency also occurs in the legendary VEpiphan, PG 41, 109D, although not in a
grave-robbery context; see also ODB, 867, s.v. Grave-robbing.

2. Note that while in the the stories told by John Moschos the corpse is simply
said to lie in a tomb outside the city (Alexandria and Antioch, respectively), it
is here supposed to be placed in a chapel situated in a suburban vineyard,
which reflects Middle Byzantine conditions; cf. Ryden, "Basil the Younger",
582.

3. The remark άποκυλίσας τον λίθον τού μνήματος does not appear in the rele¬
vant passages in the PratSpir·, it probably comes from Matt. 28:2. In any case it
fits the vineyard setting badly, since it indicates a tomb hewn in the rock, cf.
Matt. 27:60.

4. For the μαφόριον, cf. VTheophan, ed. Kurtz, 17f., where we learn that the Em¬
press Theophano's μαφόριον was kept, presumably together with her body, in
the church of the Holy Apostles where she was buried. Nikephoros' use of the



Notes to lines 1905-22 Text and Translation 325

terms σάβανον and οθόνη is somewhat puzzling, since normally they would
both refer to the linen in which the corpse was shrouded, corresponding to the
σινδών in which the body of Jesus was wrapped (Matt. 27:59), whereas here
they seem to refer to a sheet or linen garment (Kyriakakis, "Burial Customs",
67, note 83; Spyridakes, "Τά κατά την τελευτην έθιμα", 11 Of.) and a shift, re¬
spectively. In the corresponding episodes in the PratSpir the dead man is
shrouded in όθώνια (2932BC), whereas the last garment of the dead girl is
called ό ενδότερος αύτης χιτωνίσκος (2933C). For lit. on σάβανον see Haldon,
Three Treatises, 214f.

5. Σύ, κύριε ... κατωκισάς με: Ps. 4:9.
6. έν ειρήνη ... έκοιμήθη: cf. ibidem.
7. Τροχός is hardly an "apertura ianuae", a doorway, as translated in AASS, Nov.

11:1 (1894), 402B (VIoannic), but = τείχος, φραγμός, cf. Τ. Nissen, "Unbe-
kannte Erzahlungen aus dem Pratum spirituale," BZ, 38 (1938), 351-76, esp.
Index s.v.

8. Cf. Isa. 59:10 ψηλαφήσουσιν ώς τυφλοί τοΐχον. For the expression, cf. VNiph,
ed. Rystenko, 122,3f. έτιλλεν δε τον πώγωνα αύτοΰ τρίχα προς τρίχα ...

έκριζών.
9. The epithets πανλαίμαργος (supra, line 1367) and άκόρεστος may make the

reader think of Hades, cf. the Acts of Pilate, 20,2 (de Santos Otero, 474)
Παμφάγε και άκόρεστε "Αιδη; Andrew of Crete, In dormitionem S. Mariae,
BHG 1122, PG 97, 1048Α την παμφάγον αυτού (= &δου) ... γαστέρα. Cf. also
infra, line 2692.

10. For this utterance, cf. Niketas Choniates, Historia, ed. van Dieten (Berlin-New
York, 1975), 131,1 Iff. (Poupakes was flogged, whereupon the herald, leading
him by a rope which had been put around his neck, cried out,) όστις τον έχθρόν
τού βασιλέως προσιόντα οί είσοικίζεται..., ούτω (read ούτος?) και μαστίζεται
και πομπεύεται; also VSymNT, ed. Hausherr, ch. 56,24f. (Hierotheos is put on a
mule, which is led by a man crying,) εϊ τις βεβλαμμένος ένι τάς φρένας,
τοιούτον και τον θρίαμβον ύπομενεΐ.

1. πλακώματι: the usual term is πλακωτόν, as in VConstantini, BHG 364, ed. '920
Guidi, 337,16 τού πορφυρού κίονος τού ισταμένου έν τω πλακωτω τού φόρου.

2. Infinitive instead of participle is normal after ώς έθος ειχεν, cf. supra, line
179If. and, e.g., VNiph, ed. Rystenko, 83,2, 177,26; here, however, the syntax
is further complicated by the fact that εΐχεν has been replaced by έχον.

3. CP had two Senate houses, one on the north side of the Forum of Constantine
and one at the Augousteion. Both existed at the time when Andrew is said to
have lived and at least the former still existed in the lifetime of Nikephoros.
The Senate at the Forum was provided with an ancient bronze door with a
gigantomachy in relief, in which the legs of the giants in postclassical fashion
were represented as snakes; cf. Constantine of Rhodes, Ekphrasis, ed. Legrand,
line 139f. δράκοντας τους πόδας / κάτωθεν ένστρέφοντας έσπειρημένους. Evi-
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dently the λωρόποδες ("thong-legs" or "whip-legs") refer to these representa¬
tions, so that Andrew compares the sinful man to a giant fighting a vain fight
against God. See further Ryden, "Date", 137-9, and cf. infra, line 3987f., with
note 62.

4. Note that άξων 'axle-tree', διαβήματα 'steps' (here 'legs', corresponding to
the 'thong-legs') and διεστραμμένος 'crooked' are often used metaphorically
in the Bible to illustrate wickedness and folly.

5. To Andrew's mind Hades has the shape of a dragon, which is how Hades ap¬

pears in the iconography of the Last Judgment and therefore often also in that
of the Heavenly Ladder, see J.R. Martin, The Illustration of the Heavenly Lad¬
der ofJohn Climacus (Princeton, 1954), 14f.

6. For the uncertainty concerning the true character of Andrew, cf. supra, lines
1185-8, with note 1.

7. By the time of the composition of VA Constantine's Forum had become a live¬
ly commercial centre, cf. supra, line 1295f., note 1.

8. For άχυρα και κονιορτός, cf. Job 21:18; also VBaslun, fol. 345, ed. Veselov-
skij, 169 ού γάρ ... ϊνα συνάξητε άχυρα και κονιορτόν εις άποθήκας; Theog-
nostos, Thesauros, ed. Munitiz XVI, 425f. θερίσει έκεΐνος (the devil)
κονιορτόν και άχυρα. Andrew's exclamation seems to correspond to what
Leontios calls διαλαλεΐν and Symeon Salos regarded as a particularly effective
weapon in the arsenal of a holy fool, see VSymSal, ed. Ryden, 155,23ff.

9. Like the Senate House at the Forum, the Anemodoulion, a monumental
weathervane erected by Theodosios I near his forum, is among the seven won¬
ders of CP described by Constantine of Rhodes, Ekphrasis (ed. Legrand, lines
178-201; annotated Engl. tr. by Mango, Art, 44f.). Mango, Developpement, 57,
referring to this passage, states that the place where the Anemodoulion stood
had become the haymarket of CP; at least it seems safe to say that straw was
sold there.

10. καπνός: cf. Goar, Euchologion, 462 καπνός υπάρχει ό βίος, άτμίς και τέφρα.
11. The Staurion, named after a monumental cross, was connected or identical with

the Zeugma, which was situated between the so-called Aqueduct of Valens and
the Golden Horn, see Prinzing-Speck, "Fiinf Lokalitaten", 186 and Mango,
Developpement, 17. For the spelling in the MS, see Introduction.

1. Note that no copy retains the original form of the phrase. Instead of έν 1955
εύλαβείιχ έπευφημιζόμενον one would expect something like έπ'εύλαβεί(χ
φημιζόμενον as VNicolStud, PG 105, 908B Φώτιον ... έπ'εύλαβείςχ ... και

γνώσει πολλή φημιζόμενον. For the use of έν, however, SynaxCP, ed. Dele-
haye, 181,19 έπίσημος έν ευλαβείς offers a parallel. As for the illogical con¬
struction μοναχόν ... κινοΰντας cf. ibidem, 25,33f. ιερεύς τις μετ'εύλαβοΰς
διακόνου άγάπην ... εις άλλήλους κτησάμενοι and VTheophan, ed. Kurtz,
20,16f. την πάντων κυρίαν ... άμα της άγίας Θεοφανώ ... είσιούσας.

2. Cf. infra, line 2465f.; also VTheodorThess, ed. Kurtz, 12,17f.: when Theodo-
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ra's husband died, she gave one third of his property to the poor υπέρ σωτηρίας
του άνδρός αυτής.

3. For a dragon with three heads and a tail see also DigAkr, ed. Mavrogordato, VI,
63ff. It is twice represented in the icon of Andrew the Fool in the Russian
Museum in St Petersburg, see Lazarev, Moscow School, PI. 81.

4. For a similar formula, used sincerely, see MirArtem, ed. Papadopoulos-
Kerameus, 13,7f. Ό έκ της Θεοτόκου τεχθεις Χριστός ό θεός, αυτός σε ίάται,
47,2 ό Χριστός σε ίάται, 58,27f. Ό ... Χριστός ό θεός ήμών, αυτός αυτόν
ίάται; VTheoctLesb, ed. Delehaye § 14 ό θεός, άνθρωπε, έλεήσαι (sic) σε.

5. Δράκων ... άνομιών: cf. 1 Tim. 6:10. The γραφή (line 1971) corresponds to an
έπιγραφή of a picture, cf. VIgn, PG 105, 540Df., and also infra, line 2340f.

6. Too much importance should not be attributed to the literal meaning of φύσει,
cf. supra, line 103 φύσει παρατραπείς, which I have rendered by 'stark mad',
and further VNiph, ed. Rystenko, 106,3 είτε γυνή ήν τη φύσει είτε άνήρ,
VBaslun, fol. 18 Γ, ed. Veselovskij, 32 σταυρός ξύλινος μεν τη φύσει,
σπινθηροβολών δε ... The eunuchs are of course the two angels, one good and
one evil, that since early Christian times had been believed to accompany every
human being, cf. supra, line 1059f. and also, e.g., VBaslun, fol. 87, ed.
Veselovskij, 26 and ApocAnastasiae, ed. Homburg, 24,6-8.

7. Cf. Col. 3:5.

8. Cf. Matt. 25:34-6.

9. Cf. Isa. 66:2.

10. μακάριοι οί πραεΐς: Matt. 5:5; μακάριοι2... καρδίςκ: Matt. 5:8.
11. Matt. 5:7.

12. Luke 6:36.

13. Matt. 9:13 par. (Hos. 6:6); also quoted VBaslun, fol. 35v, ed. Vilinskij, 305.
14. Isa. 58:7.

15. As is often the case in texts on this level of style the participle is coordinated
with a finite verb.

16. As suggested in the Introduction, λευσχήμων for λευχείμων may be an ex¬
ample of false etymology.

17. μη έλεάν ... κρίσει: cf. Exod. 23:3; μή λαμβάνειν ... δυνάστου: cf. Lev. 19:15.
The same combination of quotations in VEpiphan, PG 41, 93B, and VBaslun,
fol. 235, ed. Veselovskij, 78.

18. λάβετε ... άφεθήσεται αύτοΐς: John 20:22f.
19. άπό γραφής: cf. PratSpir, 3041A (I was often sent to certain Jews) ϊνα άπό

Γραφής αύτοΐς διαλεχθώ.
20. The reading τόπορ, δι'ής, rejected by all copies except C, may be defended with

the help of Luke 19:4f., see Introduction. VBaslun, fol. 122, ed. Veselovskij, 54
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ήλθομεν ένδον τού οϊκου αύτού, έν ή ό νοσών κατέκειτο offers a further paral¬
lel.

21. πάλιν ... ήκεις: cf. supra, line 1424f., where Andrew addresses the devil in the
same manner.

22. Cf. VNiph, ed. Rystenko, 95,24ff.: at the Last Judgment the monks will be pro¬
vided with six wings each and so become cherubim and seraphim, and their
glory will become πολυόμματος.

23. I.e., like the seraphim; cf. preceding note.
24. Cf., e.g., VIoEl, ed. Festugiere, ch. 23,14 τό ίσάγγελον τού μοναδικού βίου

σχήμα.
25. Cf. Eccles. 2:18 and 6:2; the same argument appears also in VAnt, PG 26, 869A

and VPhilar, BHG 1512, ed. Vasiliev, 81,32f. For an explanation of the pen¬
dent dative οις, see Introduction.

26. Andrew expresses the same morality as John the Merciful: although one may
save one's own money, one should not keep what belongs to God, see VIoEl,
ed. Festugiere, ch. 6,32-5 (where the verb meaning 'to be miserly' appears in
the form σκνιφεύομαι). For άγχη cf. VNiph, ed. Rystenko, 118,32 (ό τοκίζων)
άγχεται τη κνιπείψ. Presumably the phrase was inspired by the death of Judas,
another miser, as described in Matt. 27:5; cf. also VBaslun, fol. 357v, ed. Vilin-
skij, 331 ό χρυσός και ό άργυρος ώς αγχόνη.

27. Lit. 'others suffer from hunger and thirst and cold, dying', cf. Introduction.
28. κόσμον ... κόσμω: cf. 1 John 2:15. For the dative τοις, coordinated with an ac¬

cusative, cf. Introduction under "Language and Style."
29. Cf. Matt. 10:9f.

30. ήτοίμασας, τίνι έσονται: Luke 12:20; της ψυχής τά προπύλαια: cf. PratSpir,
2976Α Γενοΰ θυρωρός της καρδίας σου, ϊνα μη είσέλθη τις ξένος, λέγων
'Ημέτερος ει ή των ύπεναντίων; also VLeontHier, ed. D. Tsougarakis, 98,17
τοις προθύροις τής αύτοΰ καρδίας έφεστηκώς διά πνεύματος.

31. μη ... κλΐναι: cf. Matt. 8:20 par.

32. τω σατανά ··· σαρκός: cf. 1 Cor. 5:5; note that Andrew does not refer to the
second half of the passage: ϊνα τό πνεύμα σωθη ...

33. Note the contrast to the description of the heavenly dove, supra, line 664. Cf.
also VBaslun, fol. 285, ed. Veselovskij, 119 άπό των οφθαλμών αύτών (certain
heretics at the Last Judgment) σκότος βαθύτατον έξεπορεύετο.

34. 'Εξετάζω and έξέτασις are the usual metaphors for the torments to which the
demons may subject a sinner, see Indices. Έκτάσσω seems to be borrowed
from the realm of taxation, cf. e.g. TheophConf, Chronographia, ed. de Boor,
367,28 άπαιτήσεις και έκταγάς και δημεύσεις.

35. Cf. the passage περϊ δε τού καίειν δράκοντα ή άστραπή infra, line 3199ff.
36. It would be tempting to read άνθεοφόρω, but according to what follows

"flowery" in fact refers to the tree, not to the plain.



Notes to lines 2125-2244 Text and Translation 329

1. Epiphanios was mentioned last time in the paragraph 1777-90, supra. 2125

2. γυναικΐ ούχ ώμίλησέ ποτε: cf. VBaslun, fol. 59, ed. Vilinskij, 321,13f. έκ
κοιλίας μητρός μου γυναικί μή προσομιλήσας.

3. Cf. Rom. 12:17 par.

4. Cf. Matt. 5:39.

5. Matt. 18:7.

6. κατεσταλμένος 'calm' is here used with an agent, which results in a phrase
which cannot be translated literally. Probably the author had in mind some¬
thing like "calm, although surrounded on all sides by ...".

7. For μαλακία meaning 'masturbation', cf. VNiph, ed. Rystenko, 104,22f. οΰαί
μοι τω άθλίφ και άμαρτωλω, αί γαρ χείρες μου τρέπονται εις μαλακίαν.

8. την βεβυθισμένην μέθην: as in the case of κατεσταλμένος supra, note 6 the
participle cannot be translated literally. One may compare phrases like ρόδον
or μήλον μεμυρισμένον, DigAkr, ed. Mavrogordato, IV, 766 and VI, 107. Cf.
also supra, line 948 δυσωδίαν έπισπασάμενον, with note 3.

9. δια ταύτα γαρ ... απείθειας: Eph. 5:6.
10. Presumably the four dragons of sin constitute the antitheses of the four cardinal

virtues, cf. H. Meyer-R. Suntrup, Lexikon der Mittelalterlichen Zahlenbedeu-
tungen (Munich, 1987), 341, and also infra, line 2463, with note 7.

11. σύντριψον τον βραχίονα: Ps. 9:36.
12. Cf. the emperor's ritual trampling on the neck of a defeated enemy.

13. Κύριος ... χάριν: Prov. 3:34.
14. Cf. supra, line 252 and, especially, infra, lines 2925-30; also VEustrat, ed.

Papadopoulos-Kerameus, 367,12f. τά της ψυχής αρχέτυπα και καθαρά δια
τής άμαρτίας καταβορβορώσασιν κάλλη and VNiph, ed. Rystenko, 10,7f.
κατεμίαινεν τό καθαρόν κάλλος τής ψυχής αύτού, πορνείαις και μοιχείαις
σχολάζων; ibidem 124,18 μιαίνων τό κάλλος τής ψυχής και τοΰ σώματος.

1. Τά σκωληκόβρωτα πάχη των γυναικών: in his typical dislike of sexuality, the 2216
writer refers to the female body as if it were a corpse, cf. PratSpir, 2865CD: a
hermit is tempted by the devil to have intercourse with a female fellow hermit.
On his way to her the earth opens and decomposing, ill-smelling bodies appear.
Somebody says, "This body belongs to a woman, that to a man, enjoy which¬
ever you like!" Cf. also VNiph, ed. Rystenko, 25,6ff. Τί δέ έστιν γυνή; Φορεί
χιτώνα επάνω τής σαρκός, ή πρόκειται εν τοις τάφοις όλη πεπλησμένη
δυσωδίας, ένδον δέ τής σαρκός αίμά έστιν και κρέα και νεύρα, ένδον δέ
τούτων γαστήρ κόπρον φέρουσα δυσωδίας, άρα ποία ήδυνή έν τούτοις etc.

2. ό έμβλέψας ... αύτού: cf. Matt. 5:28.
3. ζεύγος τρυγόνων: Luke 2:24.
4. Who is the John referred to here? The same idea is expressed in VCyrillPhileot,

ed. Sargologos, ch. 3,1 ζεύγνυται γυναικί, ού σκοπώ φιληδονίας, ... άλλά
παιδοποιίας, where the editor refers to John Klimax, Scala Paradisi, PG 88,



330 The Life ofAndrew the Fool Notes to lines 2250-2358

1013C; unfortunately, this cannot have been the passage Nikephoros had in
mind.

5. For the fire cf. Matt. 18:8 par., for the weeping and the darkness Matt. 8:12
par., and for the angels of punishment, infra, lines 3772-82 and 4119, also
ApocAnastasiae, ed. Homburg, 19,1 ρομφαία πύρινος ... υπό άγγέλων βαστα-
ζομένη. Note that the sentence is anacoluthic.

6. εύρεΐν ... κρίσεως: cf. 2 Tim. 1:18.
7. The same combination of sins appears VBaslun, fol. 135, ed. Veselovskij,

66,16f.

8. θλίβει ... άγιον; cf. Eph. 4:30.
9. Note that "a year's respite" is also a fairy-tale motif.

10. In the MSS λοίμη and λοιμικός are consistently spelt λύμη and λυμικός, thus
perhaps thought to be connected with λύω, cf. infra, line 2396.

11. As appears from the apparatus, MS Ε here adds a passage containing a refer¬
ence to a wise man who said, "Habits are like obligations." I have not been able
to find the source of this saying.

12. έν ... θανάτου: Ps. 87:7.

13. κληρονόμοι ... κόσμου: a combination, it would seem, of Matt. 25:34 and John
17:24.

1. εΐδεν ... νυκτός: cf. Dan. 7:13. 2324

2. Cf. infra, line 301 Of. τά άφεγγή χωρία των καταχθόνιων. Nikephoros may
have been inspired by an edifying story of the kind translated by Festugiere,
Vie de Symeon le Fou et Vie de Jean de Chypre, 613ff., cf. esp. 615 "... Et la
terre s'etant fendue, nous arrivames a des terribles lieux resserres, obscurs et
brumeux ... jusqu'aux lieux dessous terre dans les prisons et les maisons de
garde de l'Enfer ...".

3. The inscription on the signboard is an underwordly counterpart of the heavenly
inscriptions appearing in VIoEl, ed. Festugiere, ch. 27,72f. (Μονή αιωνία και
άνάπαυσις Τρωΐλου επισκόπου) and VBaslun, fol. 373ν, ed. Vilinskij, 342,28f.
(αιωνία μονή και κατάπαυσις τού γνησίου μου θεράποντος Βασιλείου του

Νέου); cf. Introduction. The fact that the inscription is said to hover in the air
gives the impression that Nikephoros is describing a picture, cf. supra, line
1970ff., with note 5. I have no explanation why he has given John's father the
unusual name Keleustion, which seems to correspond to Lat. Caelestinus.

4. Cf. supra, line 28If., and also infra, lines 3494-6. The coprophagy in Hades
parodies the celestial banquet of the blessed (Grosdidier de Matons, "Themes",
318).

5. Thus, although the souls of the sinners are waiting in Hades for the Last Judg¬
ment, they have already been condemned, cf. VBaslun, fol. 105, ed. Veselov¬
skij, 41,12-14 Και γαρ εΐδον τά ζοφερά ταμεία έκεΐνα του άδου έν σκοτεινοΐς
και έν σκιά θανάτου, ένθα αί ψυχαι των άπ'αιώνος καταδεδικασμένων
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έναποκλείονται. Sometimes the soul is even said to go straight to the eternal
punishment (so infra, line 3786f.), as if there were neither Hades nor a Last
Judgment.

6. παρεσυνεβλήθησαν ... αύτοΐς: cf. Ps. 48:13 and 21.
7. Cf. Georgios Pisides, Hexaemeron, line 111, PG 92, 1493 Σύας δε πόρνους,

και λύκους τους άρπαγας.
8. One would expect "the daughter of Herodias" (Matt. 14:6 par); but cf. John

Chrysostom (?), In decollationem loannis Baptistae, PG 59, 485ff., which is
often quoted in texts dealing with the conflict between John Chrysostom and
the Empress Eudoxia; cf. also VSymNT, ed. Hausherr, ch. 80,3f.

9. Note that in Modern Greek κατσίκα 'she-goat' is used as a word of abuse for a

sexually provocative woman, see Stavroula Leontsini, Die Prostitution im
friihen Byzanz (Wien, 1989), 190, note 9.

10. The equation of animals with destructive passions, common in antiquity, was
adopted by Christian writers, see J. Trilling, "The Soul of the Empire," DOP,
43 (1989), 27-72, esp. 65, note 166, with further lit.

1. διεσκορπίσθη ... (χδην: cf. Ps. 140:7. 2398
2. For the description of the disease, cf. VSymNT, ed. Hausherr, ch. 115,3ff.

λάβρω ποτέ πυρετφ συσχεθεΐσα δεινώς έφλεγόμην τά σπλάγχνα, καί ώς κηρόν
έτηκόμην τάς σάρκας (cf. Zech. 14:12), καί ώσεί φρύγιόν μου τά όστά
συνεφρύγετο (cf. Ps. 101:3), και τάς άρμονίας όλου διελυόμην του σώματος.
To die in agony was believed to be appropriate for a sinner, cf. VNikMet, ed.
Sullivan, ch. 59,47f. ό παροιμιώδης λόγος ... ό φάσκων "ψυχαΐ παρανόμων
άπολοΰνται άωροι καί φαύλοι έν θανάτα) έξαισίφ," a combination of Prov.
13:2 and Job 9:23; further Nikephoros Blemmydes, A Partial Account, tr. J.A.
Munitiz (Leuven, 1988), I, 52, p. 74 "Occasionally, you see, even in this life
God pillories evil-doing ... in order to discredit those who have died in its com¬
pany, and to give a hint of the disgrace that awaits them, and also to frighten
and correct those still alive who participate in it;" see also infra, line 2826, note
2.

3. έν1 ... θανάτου: Ps. 87:7.

4. σκεπών ... άρετην: cf. VSymSal, ed. Ryden, 145,5.
1. Port at the Golden Horn opposite Pera; see Janin, CPByz, 396f., Midler- 2425

Wiener, Bildlexikon, 57-9.

2. For the optative, cf. supra, line 1060, with note 5.
3. 'Αναβαίνει ... καρδίαν αύτη ς: cf. Acts 7:23.
4. συνεργήση ... άγαθόν: cf. Rom. 8:28.
5. ποιεΐν ... καταθύμια: cf. Isa. 44:9.
6. The term αύτρότουβον does not just mean 'wick' (thus Kriaras s.v.

άπτρότουβον, with ref.) but is a dvandva compound referring to two different
but complementary parts, cf. Arethae Scripta minora, ed. Westerink, I (Leip-
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zig, 1968), 240,27f. σκευάζεται ... κανδήλα μετά άπτρίου και τουβίου (I owe
this reference to Ε. Trapp). The wick (normally written άπτριον) was contained
in a metal tube which could be attached to the rim of an open glass lamp; cf.
R.L. Hohlfelder (ed.), City, Town and Countryside in the Early Byzantine Era
(New York, 1982), 149, note 14, with further references. For the spelling see
under "Language and Style".

7. The number of knots is reminiscent of the number of the dragons of sin supra,
line 2170f., with note 10. The magician may have chosen Wednesday (ή
τετράς, the fourth day of the week) for the same symbolic reason.

8. διανεΐμαι ... σωτηρίας: cf. supra, lines 1957-9.
9. For the phrase έρωτα ... εμού cf. supra, line 863. It conveys the idea of some¬

thing threatening, cf. VNicolStud, PG 105, 880A on Leo V: αναγορεύεται
κατά χριστιανών ευσεβών άσεβώς (read άσεβης) άναξ ό μιαρός; in contrast,
when the Martyr Akakios falls in love with Epiphanios, he says "πεφίληκά σε"
(infra, line 3713).

10. In the Middle Byzantine period the general attitude toward the antique statues
in the Hippodrome was one of indifference mixed with suspicion and supersti¬
tion, see Mango, "Antique Statuary", esp. 59ff. (the present passage mentioned
59f.) and Dagron, CP imaginaire, 128ff. (on the present passage, see 133).
Evidently their nudity was tolerated as a historical fact, although on occasion it
could incite sexual fantasies, as here. To judge from VBaslun, fol. 93, ed.
Veselovskij, 31,17 (the demons of the custom-house of pederasty are τη θέ<χ
ειδεχθείς οία τά τοΰ θεάτρου είδωλα) they looked ugly to the ordinary be¬
holder.

11. For the ellipse of the main clause after εϊ τι cf. TheophConf, Chronographia,
ed. de Boor, 470,15f. και εϊ τι κρίνει ό θεός 'and God will decide the outcome',
with the comments in Tabachovitz, Studien, 22-4; further VNiph, ed. Rys-
tenko, 12,2f. Άναστάς τη νυκτΐ ποιήσω καν μίαν εύχήν και εϊτι θελήσει ό
θεός, and Haldon, Three Treatises, C434f. ... και ΰπομιμνήσκεται περί τούτου
ό βασιλεύς, και εϊ τι κελεύει ή βασιλεία αυτού (where the editor's translation
is inaccurate).

12. ού φοβηθήσομαι ... έστιν: cf. Ps. 22:4.
13. Lit. "burn me terribly, and I cannot endure the pains."
14. To burn the instruments of magic was believed to be an efficacious remedy for

magic, cf. VIrChrys, ed. Rosenqvist, 62,19-23.
15. έκχέαι ... φιάλεώς μου: cf. Rev. 16:1; note the inverted word order; for the

genitive form φιάλεως, see Indices.
16. The exact meaning of the words χωρικός and τίτλος in this context escapes me.

It may be that the imagery distantly echoes a legendary episode in a late Life of
St John Chrysostom, in which the Empress Eudoxia, with whom John was in
conflict, enters a private vineyard, eats a bunch of grapes and then has the vine¬
yard confiscated (τιτλωθήναι τοις βασιλικοΐς), see Douze recits, ed. Halkin,



Notes to lines 2560-2673 Text and Translation 333

no. Ill, ch. 41 (p. 193) and, for the story, K. Holum, Theodosian Empresses
(Berkeley-Los Angeles-London, 1982), 72.

17. The red demons attacking Epiphanios at midnight (cf. supra, line 34ff.) seem
to correspond to the fiery angels mentioned infra, lines 3772ff. and 4119.

18. έπετίμησας ... ήχου: cf. Ps. 9:6f.
19. I.e., to be precise, during the last night but one; cf. supra, line 176, note 1.
20. I.e. "Do not thank me\ Being a sinful man, I cannot achieve anything on my

own."

21. The Chalkoprateia, "the most important shrine of the Virgin in Constantinople"
(Mathews, Early Churches, 28), was erected in the 5th century about 150 m
NW of Saint Sophia, in the direction of the Neorion, which fits both the
chronological and the topographical context.

22. Gal. 6:2.

23. The water was not mentioned supra, line 2457f. It belongs in the context, how¬
ever, for most of the volume of an oil lamp was taken up by water, while the oil
constituted the uppermost layer.

24. Thus grace and sin exclude each other, cf. VSymNT, ed. Hausherr, ch. 149,5
πνεύματι πορνείας οικονομικώς της χάριτος συσταλείσης καθυποβάλλεται.

25. For the idea, cf. VStephlun, PG 100, 1137C Ένέγκαντες δε στάμνον
πεπλησμένην ύδατος, από της κεφαλής κατέχεαν έπ'αυτόν ϊν'εϊπω, εις
άποτροπην τοΰ βαπτίσματος.

26. For oil at baptism, see Trempelas, Μικρόν εύχολόγιον, I, 29Iff., 357ff.;
Onasch, Einfiihrung, 196f.

27. Cf. Trempelas, Μικρόν εύχολόγιον, I, 369f., 372; Goar, Euchologion, 303f.;
RAC, XII, col. 1261.

28. Θαυμαστός ... σοί: cf. Ps. 67:36 and supra, line 1118f., with note 6. As to έπΐ
for έν cf. infra, line 3596.

29. Cf. supra, lines 364-9.
1. In Byzantium, Lent did not include Holy Week. 2649

2. Cf. Ps. 131:1 and 6.

3. As in the episode of Epiphanios' disputation with the philosophers, supra, line
82 Iff., the philosophers are using a convoluted, pseudo-learned jargon.

4. άνάπαυσις: Ps. 131:4.
5. Ps. 131:5.

6. The idea that, in a metaphorical sense, the Mother of God was God's house
is often expressed, e.g. Akathistos (Trypanis, Cantica, 29-39), 23,If.,
εΰφημοΰμέν σε πάντες ώς έμψυχον ναόν, Θεοτόκε. Cf. also the relevant re¬
marks by C. Mango in H. Kahler, Die Hagia Sophia (Berlin, 1967), 59.

7. Here some MSS add two episodes, see infra, app. a.
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1. Cf. Eph. 2:20, and also supra, line 5 56. 2678

2. ή τρυμαλϊς ... σοι: cf. Mark 10:25; for τρυμαλίς = τρυμαλιά see Indices.
3. I have found no other example of τρυμαλιάς = τρυμαλιά.
4. oi πίονες ... γης: Ps. 21:30.
5. The series of coins of gold, silver and copper appears also in Matt. 10:9. A

more striking parallel, however, is VPhilar, BHG 1512, ed. Vasiliev, 79,16ff.
είχε δε έθος τοιούτο ό μακάριος· εν μόνον νόμισμα ή άργύριον ή όβολόν οϋκ
ήθελέ τινι παρασχεΐν των χρείαν εχόντων άλλά γεμίζων βαλάντια τρία, εν

χρυσίου και εν αργυρίου και τό εν όβολών ... (corresponding to ed. Fourmy-
Leroy, 149,1 Iff.). Cf. also PsKodinos, ed. Verpeaux, 255: during the corona¬
tion ceremonies (of the 14th century only?) bundles of money were thrown to
the populace, each containing three gold coins, three silver coins and three cop¬
per coins.

6. The beehive metaphor, which appears already in the 8th-century VisBaronti,
ch. 17 (Dinzelbacher, Mittelalt. Visionslit., 51) is also found in VNiph, ed. Rys-
tenko, 109,3Iff.: in a vision, Niphon sees the gates of heaven open and the
angels of God go in and go out like bees in a beehive, bringing the souls of men
with them, while black creatures in the air try to pull them down. Thus, where¬
as the beehive represents heaven, the rich, who know only one way traffic:
money in, nothing out, are like Hades, who was traditionally described as in¬
satiable, cf. supra, note 9 to line 1913.

7. The verb αφηνιάζω, lit. 'refuse to obey the reins', seems to point forward to
the following, where Andrew compares himself to an ass.

8. Andrew behaves like Symeon the Fool, cf. VSymSal, ed. Ryden, 166,3f. και

ύβρίσας αυτόν και πάντας τους τού οίκου αυτού κατηλθεν τρέχων.
9. ώς ... πώλος: cf. Mark 1 l:2ff. par.

10. Matt. 24:40f.

11. εις ... κυρίου: 1 Thess. 4:17.
12. I.e., to judge from what follows, 'leap and bound', cf. VLeoCat, ed. Latysev,

25,4f. ήρξατο τά των ήμιόνων μιμεΐσθαι λακτίσματα, σκιρτών ατάκτως ...

1. Those who fight the devil and his temptations are often called valiant 2717
(γενναίοι).

2. Lit. 'filthy bad smell'.
3. Lit. 'ill-smelling'.
4. One would expect "that he was on the way to overcoming the temptation".
5. The father of the demons is also mentioned supra, line 157 (cf. note 7) and

infra, line 3473.
6. This is a free translation of the sentence. I do not know what ένίοτε, which does

not go well with the aorist έλαθεν, means in this context.
7. ύπομείνας πειρασμόν: cf. Jas. 1:12.
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8. κατά ... άνθρωπον: cf. Eph. 3:16.
9. κίνησιν ... πύρωσιν: cf. VSymSal, ed. Ryden, 135,17, 155,12; John Klimax,

Scala Paradisi, PG 88, 1013C.

10. ώσει ... έξεγειρομένου: Ps. 72:20.
11. Ps. 33:20.

12. Cf. Ps. 118:143.

13. Παλαιστάς ...ημών: cf. Ps. 38:6. Whereas in the Septuagint παλαιστάς means
'a few handbreadths' it is here understood as 'wrestlers', which makes the play
on παλαίω possible.

14. Here the MS group ζ adds a quotation from the Book of Esdras, which I cannot
locate.

1. Note that in εις ... έξώτερον the σκότος of Matt. 8:12 par. has been exchanged 2800
for πΰρ, cf. supra, line 2247f. τό φοβερόν εκείνο πυρ ... και το σκότος τό
έξώτερον, further supra, line 2346f. and infra, lines 2852-5.

2. Death agony indicates perdition of the soul, see Grosdidier de Matons,
"Themes", 325ff. and G. Dagron, "Le saint, le savant, l'astrologue", 153, note
18; cf. supra, lines 2395-401, with note 2.

3. γενεάν ... άμαρτωλόν: cf. Mark 8:38.
4. The blasphemer, infra, line 346Iff., seems to be one of these.
5. One would expect: "who sends out his demons".
6. For the essence of the soul and its deterioration through sin, see infra, lines

2906ff„ 2925ff.

1. The idea that one should not have intercourse on a Sunday is particularly typi- 2875
cal of the so-called Letter of Christ de die dominica, see Vassiliev, Anecdota,
23-32, esp. 32 έπικατάρατος ό άνθρωπος έκεΐνος ό μετά γυναικός κοιμώμενος
την άγίαν κυριακήν, but is also found in ApocAnastasiae, ed. Homburg 12: St
Kyriake urges the Lord to drown those who desecrate her day by, among other
things, having intercourse with their wives. See further Priebsch, "Letter from
Heaven", 12, note 2 (I owe this reference to Mr. T. Hollander) and, for the ori¬
gin of the Letter, M. van Esbroeck, "La lettre sur le dimanche, descendue du
ciel," AB, 107 (1989), 267-84. For a survey of Byzantine Sunday celebration
see now G. Dagron, "Jamais le dimanche", in Melanges H. Ahrweiler (forth¬
coming).

2. For the idea of Church as Christ's bride: 2 Cor. 11:2. For later examples, see,
e.g., Photios, Horn. 17, ed. B. Laourdas (Thessalonica, 1959), 167,34f. την

νύμφην Χριστού έκκλησίαν, and VNiph, ed. Rystenko, 87,36-88,5.
3. Cf. Rev. 14:15.

4. Cf. PsAthanasios, Quaestiones ad Antiochum, PG 28, 617A ψυχή σώματος
άπηλλαγμένη ούτε άγαθόν τι ούτε πονηρον διαπράξασθαι δύναται.

1. Contrary to what has been intimated (Mango, "Life Reconsidered", 299) the 2893
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following erotapokriseis have little in common with the Dialogues of pseudo-
Caesarius (6th century).

2. Note that the "invisible limbs" of the soul could be made visible in art, in
which most often the soul was given the form of a baby or homunculus, see C.
Walter, "Death in Byzantine Iconography," EChR, 8 (1976), 113-27, esp. 119
and fig. 3; de Chapeaurouge, "Rettung der Seele", 11 (on the conflict between
the doctrine of the incorporeity of the soul and pictorial art) and 44.

3. On the deification of man see JohDam, Expfid, ed. Kotter, ch. 26,34-6 (man is
a ζωον) τη προς θεόν νεύσει θεούμενον, θεούμενον δε τη μετοχή της θείας
έλλάμψεως και ουκ εις την θείαν μεθιστάμενον ούσίαν. Cf. further e.g.,

VSymNT, ed. Hausherr, 111,12 θεός έχρημάτιζε θέσει.
4. According to many the embryo was animated 40 days after conception, see

Carolina Cupane-E. Kislinger, "Bemerkungen zur Abtreibung in Byzanz,"
JOB, 35 (1985), 21—49, esp. 42f. This belief does not necessarily contradict the
doctrine according to which body and soul are created simultaneously (Joh
Dam, Expfid, ed. Kotter, ch. 26,22f.), since the former was not supposed to be
shaped before the 40th day.

5. Cf. supra, lines 251-3 (the beauty of the soul ruined in a brothel), 2182f. (the
beauty of the soul defiled by fornication), and 2859-61 (the disgusting appear¬
ance of the soul of a sinner at death).

6. One of the oldest churches in Constantinople, at the time of Nikephoros be¬
lieved to have been erected by Constantine I, see Janin, Eglises, 7f.; Berger,
Entersuehungen, 584f.

7. πηγής ... μέλι: cf. Exod. 3:8 par. γήν ρέουσαν ... μέλι.
8. For εν ... γαλήνη έπί τό αυτό cf. Ps. 4:9 έν ειρήνη επί το αυτό (also supra, line

1905f.). As the meaning of έπί τό αυτό is not quite clear to me ("at the same
time"?), I have refrained from trying to translate it.

9. Cf. JohDam, Expfid, ed. Kotter, ch. 16,6 Κτίζει δε έννοών, και τό έννόημα
έργον υφίσταται λόγφ συμπληρούμενον, although he adds: και πνεύματι
τελειούμενον.

10. ό λόγος ... αιώνων: cf. Ps. 54:20.
11. έτέθη θεμέλιος: cf. Proν. 8:23.
12. Cf. infra, lines 3318-32.
13. The seven millenia of world history are likened to the seven races round the

spina of the Hippodrome. For the pass. part, σταδιοδρομούμενον cf. infra, line
2962 χρόνοις μετρούμενοι.

14. Possibly έλαβον νοί = έλαβον έν νοΐ with play on λαμβάνειν έν γαστρί, al¬
though with this interpretation the active form of the verb becomes difficult.

15. I.e., God decided that human life should exist during the aeons.

16. I.e., Adam.

17. For the seven aeons of this world cf. JohDam, Expfid, ed. Kotter, ch. 15,14-16
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Λέγονται μεν ούν έπτά αιώνες τοΰ κόσμου τούτου ήγουν άπό της ουρανού και

γης κτίσεως μέχρι της κοινής των άνθρώπων συντέλειας τε και άναστάσεως.
Andrew expresses himself as if he, like John of Damaskos and Nikephoros,
lived in the seventh aeon, although he actually lived at the end of the sixth,
when people were not sure that there would be a seventh aeon.

18. συναχθήσονται ... άρμονίαν αυτών: cf. Ezek. 37,7; άναβήσεται ... σάρκες:
cf. ibidem, 37,8.

19. άφθαρτος: cf. 1 Cor. 15:52.
20. σαλπίσει ... οφθαλμού: cf. ibidem.
21. και τότε σαλπίσει ... καταβήσεται ό κριτής: cf. infra, lines 4122-7; αποδώσει

... έργα αύτού: Rom. 2:6.
22. Eccles. 11:2.

23. Cf. John of Skythopolis in a scholion on pseudo-Dionysios the Areopagite, PG
4, 313C αιών γαρ άπό τού άεί όντος εϊρηται.

24. θρόνους ... εξουσίας: cf. Col. 1:16.
25. For Michael, Gabriel, Uriel and Raphael in apocryphal texts see C. Mango-I.

Sevcenko, "Some Recently Acquired Byzantine Inscriptions at the Istanbul Ar¬
chaeological Museum," DOP, 32 (1978), 1-27, esp. 16f. On Samael, a Jewish
name of Satan = Satanael, which also appears in, e. g., SynaxCP, ed. Delehaye,
203,10, see P. Boulhol, "Hagiographie antique et demonologie. Notes sur
quelques Passions grecques (BHG 962z, 964 et 1165-1166)," AB, 112 (1994),
255-303, esp. 290ff., where the present passage is treated on p. 292.

26. On the fall of Satan cf. PsAthanasios, Quaestiones ad Antiochum, PG 28, 604C
(Question 10) Πότε, και δια τί έξέπεσεν ό διάβολος; Μυθεύονται γάρ τίνες, ότι,
καταδεξάμενος (a negative seems to be missing) προσκυνήσαι τον 'Αδάμ, δια
τούτο έξέπεσεν. Answer: 'Αφρόνων ανδρών τά τοιαύτα τυγχάνουσι ρήματα.
Ό γάρ διάβολος, πριν γενέσθαι 'Αδάμ, έξέπεσε. Πρόδηλον δε, ότι δια την

ύπερηφανίαν αύτού, ως φησιν 'Ησαΐας ό προφήτης, λογισάμενος, ότι "Θήσω
τον θρόνον μου έπί τών νεφελών και έσομαι όμοιος τω Ύψιστα)" (cf. Isa.
14:14; also infra, lines 3984-6). See further R. Stichel, "Verfiihrung", 118-20,
where the history of the answers to this question is outlined.

27. Cf. Matt. 26:53.

28. The idea that the number of the saved will correspond to that of the fallen
angels appears also in the West, where it was introduced by Gregory the Great,
see Dinzelbacher, Mittelalt. Visionslit., 126, A. 3; cf. infra, app. d, lines 294-9
(E).

29. Gen. 1:2.

30. Cf. the discussion of Gen. 1:2 in Prokopios of Gaza, Commentarii in Genesin,
PG 87:1, 46C-^J8B.

31. Epiphanios here asks a question to which he already knows the answer, cf.
supra, line 834ff.
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32. The analogy with man, common in patristic literature, is justified by Gen. 1:26;
cf. VEuthymSard, ed. J. Gouillardf, line 68Iff.

33. Instead of αιθέρα one would expect άέρα, as I have translated; cf. app. crit.
34. Cf. the references in Lampe s.v. άνθρωπομορφιανοί and άνθρωπόμορφος; also

infra, app. d, line 22ff.
35. John 1:14.

36. Ps. 103:3.

37. Cf. ibidem, ό τιθείς νέφη την έπίβασιν αύτοΰ.
38. Lit. "nailed".

39. έν άρχή ... γήν: cf. Gen. 1:1.
40. Cf. 2 Cor. 12:2.

41. The same idea of that which is above the visible heaven appears in VNiph, ed.
Rystenko, 65,24ff. άφνω έπήρθη ό νοΰς αυτού εις θεωρίαν ... ώστε παρα-
κύψαι αυτόν και ένδον τοΰ ουρανού, έσκόπευσεν ούν τό πέλαγος της

άφράστου θεότητος ... Cf. also infra, lines 4294-9, where, however, the God¬
head is not mentioned.

42. άβυσσος ... άβυσσον: cf. Ps. 41:8.
43. Matt. 24:20.

44. Possibly a variant of the not uncommon mention of God's άκοίμητος
οφθαλμός, which refers to Ps. 120:4, cf. e.g. VNiph, ed. Rystenko, 132,31 ό
άκοίμητος οφθαλμός, όμμα τό μέγα. Cf. also VLeontHier, ed. Tsougarakis,
38,4 τού πάντα όρώντος οφθαλμού.

45. λίθος ...εύρεθήσεται: cf. Matt. 24:2, with parallels.
46. Nikephoros confuses the destruction of Jerusalem at the hands of the Romans

in AD 70 with the profanation of the Temple under Antiochos Epiphanes in
169 and 167 BC.

47. Ps. 18:2.

48. Eph. 6:17.
49. Gen. 9:13.

50. συνάγει ... άσκός: cf. Ps. 32:7.
51. θησαυρός: cf. ibidem.
52. Cf. Mark 3:17.

53. Cf. Lampe s.v. ούρανός 10.a.
54. John 19:26.

55. Cf. Rev. 6:2, which was interpreted as a symbol of the preaching of the Gospel;
see Lampe s.v. ίππος Β.4. Usually, the expression refers to the Apostles in gen¬
eral.

56. Either Andrew neglects the fact that there was rain also before the Crucifixion,
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or, more probably, he understands the cross as a kind of prefiguration; cf.
Exod. 15:25.

57. Ps. 134:7.

58. I have not been able to identify this quotation.
59. For the priests of shame cf. 3 Kings 18:19, 25, and for the fire ibidem, 18:38.
60. Note that in the 9th and 10th century the cult of Elijah was promoted by Basil 1

and Leo VI, see P. Magdalino, "Basil I, Leo VI, and the Feast of the Prophet
Elijah," JOB, 38 (1988), 193-6. Cf. also Sp. Vryonis, Jr., "The Byzantine Leg¬
acy in Folk Life and Tradition in the Balkans," in L. Clucas, ed., The Byzantine
Legacy in Eastern Europe (New York, 1988), 117^15, esp. 122f.

61. Cf. the Gospel of Thomas 2,2^4, ed. Tischendorf, repr. in de Santos Otero,
302-21, esp. 303f., although according to the Gospel, Jesus did not breathe on
the clay but clapped his hands and cried out.

62. Reference unknown, but cf. VGregent, ed. Vasiliev, 40 σίτος ... λευκός ώσεί
χιών.

63. For the rain, cf. 3 Kings 17:1; 18:41-6 as well as, e.g., VConstJud, ed. Dele-
haye, ch. 86 Μέγας μεν γαρ Ήλιου και ούρανίαις πύλαις κλείδα την γλώτταν
κτησάμενος. For ουδείς ... άνθρωπου cf. John 3:13; cf. also supra, lines 708-
10 (no one has ascended into heaven εν σώματι except St Paul and Andrew the
Fool); unlike VBaslun (fol. 148, ed. Veselovskij, 4 Ήλιου ό προφήτης ..., ός
... έν πυρίνφ άρματι εις ουρανούς άνελήφθη μετά σαρκός), Nikephoros does
not take 4 Kings 2:11 into account, presumably because Elijah was believed to
live until the coming of Antichrist.

64. ώσπερ μαργαρίτης ... βορβόρου: cf. VSymSal, ed. Ryden, 122,19f. (Symeon)
ώσπερ μαργαρίτης δια βορβόρου άμολύντως διώδευσεν.

65. πληθυνθή ... αμαρτίας ημών: cf. Gen. 6:5-7.
66. Andrew may be one of them, cf. supra, line 141 ff.
67. For the idea that Elijah, Enoch and John the Theologian will live until the end

cf. supra, line 141 ff. (John), infra, lines 4077-80 and 4085-7 and Arethas of
Caesarea, Commentarius in Apocalypsin, 11,3, PG 106, 645B ... έχουσι δόξαν
οί πολλοί ώς μέχρι της συντέλειας ό μακάριος ούτος (i.e. St John) ζή, και

ήξει κατά καιρόν τού 'Αντίχριστου μετά Ένώχ και Ήλιου άμα αΰτοϊς
έπανορθούμενος τους τηνικαΰτα άνθρώπους, και υπό τοΰ 'Αντίχριστου
άποκτανθήσεται; see further Bousset, Antichrist, 134-9 and Alexander,
Apocalyptic Tradition, 215.

68. Thus Andrew, like those who say that the flashes come from St Elijah, accepts
an idea which is rejected as fiction in the treatise De draconibus attributed to
John of Damaskos (PG 94, 1601Α Μυθολογούσι δε και τούτο, ότι ύπό της

βροντής διώκεται ό δράκων άναλαμβάνεται δε εις άέρα, και θανατούται), al¬
though he modifies it.
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69. The passage describing how a serpent becomes a dragon is uncertain, since the
MSS differ; β omits it altogether, jumping from δράκων line 3201 to δράκων
line 3206.

70. I have been unable to identify the reference; cf., however, supra, lines 1376-9
(δαίμων-σατάν) and infra, line 4069 (σατάν-άντίχριστος).

71. For the passage 3209-23 Nikephoros seems to draw on a widely spread
Ιστορία, the same that is reproduced in Theognostos, Thesauros XX, 26, ed.
Munitiz, 214, line 35Iff.

72. Ps. 74:9.

73. Cf. John 7:37.

74. Luke 23:46.

75. Cf. infra, line 4012ff.
76. Ps. 72:22f.

77. Matt. 6:7.

78. Matt. 6:33.

79. Cf. PsAthanasios, Quaestiones ad Antiochum, PG 28, 609AB αί δέ των
δικαίων ψυχαι μετά την Χριστού παρουσίαν, ώς έκ τού ληστού τού έν τω

σταυρω μανθάνομεν (Luke 23:43), ότι έν τφ παραδείσφ ύπάρχουσιν. Ps
Athanasios adds that so far the άπόλαυσις of the souls of the righteous is only
μερική. This preliminary bliss may be illustrated with VisCosm, ed. Angelidi,
line 179ff. and VBaslun, fol. 107ff., ed. Veselovskij, 42ff.

80. Prov. 8:22.

81. Note that in VBaslun, fol. 273, ed. Veselovskij, 110, Arius is thrown εις τό
κατώτατον χάος της αβύσσου, to be punished there with Satan and Judas.

82. Eph. 5:23 par.

83. Cf. Col. 1:16.

84. 1 Cor. 3:1 Of.

85. Ps. 53:3.

86. 1 Cor. 6:18.

87. κοίταις και άσελγείαις: Rom. 13:13.
88. Cf. 1 Cor. 7:4.

89. ώστε ... μία: Matt. 19:6.
90. For the ugliness and foul smell cf. the description of the demon of fornication

supra, line 315ff.; also VNiph, ed. Rystenko, 46,22 δυσωδεστέρα της πορνείας
άλλη άμαρτία ούκ έστιν.

91. Matt. 6:24 par.

92. κατεσθίων ... χηρών: cf. Mark 12:40.
93. Ps. 127:3.
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94. Isa. 26:14. Although the meaning of the Septuagint text is "... neither shall
physicians by any means raise them up", it appears from the following exegesis
that Nikephoros understood άναστήσουσιν in the intransitive sense, and so
have I translated. In VNiph both άναστήσουσιν and άναστήσονται occur in the
same context, interpreted in the same manner, see ed. Rystenko 165,5f. and
165,32.

95. For the somewhat enigmatic ζώδονες cf. VNiph, ed. cit., 165,32f. ιατροί των

έλλήνων είσιν τα ξόανα, ώς (= οίς ?) έκεΐνοι έπλανήθησαν.
96. Ps. 117:22.

97. Ps. 131:17.

98. ό πατήρ των οΐκτιρμών: 2 Cor. 1:3.
99. Ps. 18:8.

100. όταν ... άληθείας and εκείνος ... μου: John 15:26; δ ό κόσμος ... αυτό: John
14:17.

101. Νήπιοι ... άτελεΐς: cf. 1 Cor. 14:20.
102. τω ύπερωω: Acts 1:13.
103. μετά βαίων ... έδόξαζον: cf. John 12:13.

1. In the MSS VCK there are two episodes at this point, one about a confronta- 3463
tion with an adulterous cleric taking place in the colonnade (the toponym Ta
Maurianou does not appear), the other, identical with the one here, taking place
at the Stone Gate; for the former episode, see infra, app. h. — The repetitious
τω περιπάτα)... τω έμβόλω is strange, though supported by similar expressions
supra, line 2812f. and infra, line 4368f. — Ta Maurianou was the name of a
house which in turn had given its name to a main street running from between
the Fora of Theodosios and Constantine northwards towards the Golden Horn;
see Janin, CPbyz, 344-6 and 386f.; Berger, Untersuchungen, 442-4. There was
also a road called του Μαυριανοΰ in Asia Minor, see Dagron, Traite, 167; un¬

fortunately, the eponym is unknown. I have not been able to identify the "Stone
Gate".

2. Either 14 December (Thyrsos, Leukios, Kallinikos), or 20 January (Thyrsos,
Agnes), or 17 August (Thyrsos, Leukios, Kosmatos and their companions).

3. The shrine of the Martyr Thyrsos, built c. 400, was situated in south-west CP
outside the Constantinian wall, between the sea and the Mese, see Janin,
Eglises, 247f. As the man is said to be on his way home there is no reason to as¬
sume with Janin, op. cit., 248, that Nikephoros refers to an otherwise unknown
Thyrsos church located near Ta Maurianou.

4. For the dark appearance of a sinner cf. VNiph, ed. Rystenko 11,18 (Niphon
has relapsed into sinning. His friend Nikodemus looks at him in surprise and
says,) φαίνεται δε μοι τό πρόσωπον σου ώς αϊθίοπος λίαν μελανόν ...

5. In the translation of the somewhat enigmatic τέως I have followed D. Taba-
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chovitz, Etudes, 70, according to whom it serves the purpose of emphasizing
the preceding pronoun.

6. For the father of the demons, cf. supra, line 157, with note 7. For the demons
rejoicing over a sinner, cf. supra, line 1502ff.; also VNiph, ed. cit., 10,14-17
Τοσαύτην σπουδήν είχεν εις την άμαρτίαν, ώστε πάντας τους δαίμονας
όπισθεν αϋτοΰ περιπατεΐν καί έμπροσθεν, καί κροτεΐν και όρχεΐσθαι και

σκιρτάν, and ibidem, 142,25-7 (here also the verbs καταλέγειν and
άνταποκρίνομαι). The demons had models in real life for their performances,
cf. e.g. Anna Komnena, Alexiad, XII, 6,5, ed. Leib III, 73,8-14.

7. As Grosdidier de Matons, "Themes", 318, points out, this is an illustration of
Andrew's utterance supra, line 28 If. "for each man shall eat the fruits of his la¬
bours at the time of his departure from the body," which in its first half refers to
Ps. 127:2. Cf. also supra, line 2342ff.

8. πυθμένα ... φδου: Prov. 14:12.
9. This must be the meaning of the peculiar Greek sentence. The MS P, otherwise

not quoted in this part of VA, has την ράβδον κατά του άτυχεστάτου μου
αϋχένος άνηλεώς κατέφερεν, which would have been unproblematic.

10. εις ... εϊσελθεΐν: Matt. 19:17 par.

11. The word τοίχε seems to indicate that είκών refers to a mural painting or
mosaic rather than to a portable icon, although the situation indicates the oppo¬
site. If there is an inconsistency it may be due to the fact that the man expresses
himself in traditional iconoclastic terms, cf. VBaslun, fol. 287v, ed. Veselov-
skij, 121 (at the Last Judgment the iconoclasts will say,) "Αψυχον εικόνα και

νεκράν μήτε ομιλούσαν μηδέ αΐσθανομένην ούτε τιμάν δέον ην, ούτε
προσκυνεΐν; the Acts of Nicaea II, Mansi XIII, 80A τί ώφελεΐ ή είκών αύτη;
Theodore of Stoudios, Refutatio poematum iconomachorum, PG 99, 449AB τό
τοιχογραφεΐσθαι ... σαθρόν όν εις βοήθειαν.

12. έξολοθρευθήναι ... μνημόσυνον: cf. Ps. 33:17; 108:15.
13. θεός ... μυκτηρίζεται: Gal. 6:7.
14. άποδώσει ... αύτού: Rom. 2:6.

1. The rays in the crown of the statue, which originally represented Apollo- 3563
Helios, were in the 10th century believed to be made of the nails of Christ cru¬
cified, see Preger, Scriptores, 174,7-11 and SynaxCP, ed. Delehaye, 673,38-
41, further C. Mango, "Constantine's Column" in idem, Studies on Constanti¬
nople (Variorum 1993), III, 3. Therefore Constantine's column will remain,
when, at the end of time, CP disappears under the water, see infra, line 4042f.

2. στύλος πυρός: cf. Exod. 13:21; also infra, line 4388.
3. For idler, cf. supra, lines 324-6.
4. ούκ οϊδασι ... ποιούσι: Luke 23:34. The scene is illustrated in a frame picture

(no. 15) in the Leningrad icon, Russian Museum No. 2099, on which see Testi¬
monies and Nachleben under "Andrew in Art". The marking of the unjust is the
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reverse of the marking of the just, cf. Ezek. 9:4, Rev. 7:3 and infra, lines 4111 —

13.

5. περιστερά ... στόματος αυτής: cf. Gen. 8:11.
6. Instead of Son Sabaoth one would expect Lord Sabaoth, cf. app. crit.
7. περιηργυρωμένη ... χρυσίου: Ps. 67:14.
8. Cf. supra, lines 1307-11, with note 3.
9. έλεύσομαι ... θεού: Ps. 41:5.

10. εισέρχεται ... ταράττεται: cf. Hab. 3:16. For the silencing of the woman cf.
supra, lines 1336-45, with note 7. — Before the following chapter about Epi-
phanios' temptation the MSS VCK add three short episodes which illustrate his
gift of prophecy, see app. c.

1. άφανίση ... μνημόσυνον αυτού: cf. Ps. 33:17; 108:15. 3618

2. John 15:5.

3. Cf. Isa. 64:5.

4. This church was attributed to Constantine the Great, see Preger, Scriptores,
214,2^4. Heptaskalon was the name of a port that does not appear in dated
sources until the 10th century. According to Berger, Untersuchungen, 464ff., it
should be located at the Golden Horn, whereas the church of St Akakios was a

little further to the south-west.

5. όψει ... θεού: John 11:40.
6. Which church of St John—there were many—does Nikephoros refer to? Per¬

haps to the one έν τή 'Οξείψ, which according to note 4 supra must have been
situated near the church of St Akakios and not too far from Epiphanios'
father's house near Neorion (cf. supra, lines 2425 and 2527f.); it was believed
to have been erected by Anastasios I (Preger, Scriptores, 235,22), i.e. roughly
in Andrew's lifetime. In view of the distance it would seem less likely that he is
referring to St John of Stoudios, although this church was erected in the middle
of the 5th century and therefore fits the chronology of the Vita better.

7. For εις παραφύσιν cf. Georgios Pisides, Hexaemeron, line 774f., PG 92, 1493
(the devil) μεταίρει την φύσιν, / Εις παρά φύσιν των παθών κτηνωδίαν. Since
in VA there is neither a noun corresponding to κτηνωδίαν nor a definite article
(εις τό παρά φύσιν) except in Ε, Nikephoros probably understood παρά φύσιν
as one word; as to the accent I hesitate between παραφύσιν (thus βΌ) and
παράφυσιν (lit. 'offshoot').

8. I.e., until half the time between midnight and dawn had elapsed.
9. το στόμα ... γλυκύ: cf. Ezek. 3:3.

10. Does this mean that Patriarch Epiphanios (520-35) was buried in the church of
St Akakios? Cf. also infra, app. e, lines 67-70 (E), where further details have
been added.

1. The Holy Casket was an annex of the basilica of the Mother of God at Blacher- 3733
nae; see further Berger, Untersuchungen, 539f. It was believed to have been
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built by Leo 1 to shelter the veil of the Mother of God, which supposedly had
been brought to CP in his reign. As Andrew foresees how the veil will become
a talisman of the city, the episode fits well into the chronology of the Vita.

2. I.e., when more than half the time between sunset and midnight had passed.
3. The Royal doors, a term for which there seems to be no record in Early Byzan¬

tine sources, refer to the central door between the narthex and the nave of an

Early Byzantine church.
4. The supernatural procession described here is evidently modelled upon a First

Entrance procession, for which see Mathews, Early Churches, 138ff., more

precisely one in which the emperor and the patriarch took part. For a similar
appearance of the Mother of God in a procession at Blachernae see VIrChrys,
ed. Rosenqvist, 56,29ff., with the editor's note on p. 61.

5. For the prayer at the ambo cf. supra, lines 1313-15. Presumably the tears of
the Mother of God refer to the impending Doom and the drowning of Her city
{infra, line 3989ff.).

6. After VA (or parts thereof) had been translated into Old Church Slavonic, this
episode gave rise to the Russian Pokrov feast (1 October), which Andrej Bo-
goljubskij introduced in Vladimir in the second half of the 12th century. It also
became the source of the famous Pokrov icons, to which there is no Byzantine
counterpart; see further Ryden, "Vision of the Virgin", 74ff. and Christa Belt-
ing-Ihm, "Sub matris tutela" (Heidelberg, 1976), 59-61 (Belting-Ihm suggests
that Andrew's vision was evoked by his staring at a monumental image of the
Blachernitissa type). For Post-Byzantine celebration of this event, no doubt in¬
fluenced by the feast of Pokrov, see K. Doukakes, Μέγας συναξαριστής for
October, part 2 (2nd ed. Athens, 1949), 15ff.

1. μεσονύκτιον έξεγειρόμενος: cf. Ps. 118:62.
2. έτάζοντος: cf. Ps. 7:9 and similar passages.

3. It comes as a surprise that the "great man" turns out to be no more than a

record-keeper of the fleet, a public officer of relatively modest rank (cf. Man¬
go, "Life Reconsidered", 300); the term does not appear in sources older than
the 9th century. The mention of Amastra (ancient Amastris, modern Amasra), a
commercial centre and naval base in Paphlagonia, is equally unexpected. There
may be a link with VBaslun, in which certain Paphlagonians play a prominent
part, see Ryden, "Basil the Younger", 583.

4. ώς ... φλέγον: cf. Ps. 82:15.
5. Instead of άπειλών και μαινόμενος one would expect the reverse word order,

and I have translated accordingly.
6. The flogging is represented in the last but one frame picture of the icon Russian

Museum 2099 (see Testimonies and Nachleben under "Andrew in Art"). Note
that the blasphemer's soul is said to go straight to the eternal punishment with¬
out any hint at an intervening judgment. A similar death scene may be found in
VNiph, ch. 108, ed. Rystenko 116,12ff.: a merciless usurer, who has moreover
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blasphemed against Niphon, is flogged by an angel at the order of a voice from
above, whereupon his soul is painfully severed from his body and sent into the
abyss.

7. Or, reading πορευομένας rather than πορνευομένας, "provided him with vir¬
gins ... and adulterous women leading a thoughtless life".

8. Thus the man was not only a fornicator but also sinned against the Church, as
the man did who had intercourse on a Sunday morning, cf. supra, lines 2869-
75, with note 1.

1. The main studies of the VA apocalypse are, in chronological order, the follow- 3805

ing: Bousset, "Beitrage", esp. 274-6 (the first ruler refers to a king of the
Franks, the second to Constantive V); Vasiliev, "Emperor Michael III" (the
first ruler represents Michael III); Ryden, "Aufbau" (the rulers preceding the
wicked queen are modelled upon Constantine I, Constantius, Julian the Apos¬
tate, Alexander the Great, Jovian, and the diadochs, although the two first also
contain reminiscences of Leo III and Constantine V); Wortley, "Warrior-
Emperor" (the first ruler is Basil I); Ryden, "Andreas Salos Apocalypse"
(edition, translation and commentary); idem, "Date", esp. 147-53 ("Constan¬
tine I" linked with Constantine VII; VA apocalypse related to a 10th-century
Hebrew version of the Vision of Daniel; apocalypse and historical fiction com¬

plement each other); Mango, Byzantium, esp. 208-11 (translation in abbrevia¬
tion, analysis of outlook and mentality); idem, "Life Reconsidered", esp. 305-9
(the VA apocalypse, reflecting the political situation of the late 7th century, of¬
fers close correspondence to a Daniel apocalypse of AD 716/17); Alexander,
Apocalyptic Tradition, esp. 123-30 but also elsewhere (while supporting my
understanding of the structure of the VA apocalypse, Alexander stresses its con¬

glomerate character, which is explained by the fact that the apocalypse is part
of an encyclopedic enterprise in hagiographical form); see also Introduction.

2. Similarly in VBaslun, fol. 31v, ed. Vilinskij, 302,28-31, the Empress Helen,
wife of Constantine VII, persuades Basil to stay in the palace την έβδομάδα
έκείνην. In fact, however, Andrew does not seem to spend more than one night
and one day in Epiphanios' father's house.

3. Matt. 24:8 par.

4. Matt. 24:33 par.

5. Matt. 13:11 par.

6. For ουδείς ... χειρών αύτης cf. John 10:28; for the whole cf. SynaxCP, ed.
Delehaye, 872,6ff., esp. 873,5-7 πόλιν τω σταυρώ καί τοις πάθεσι Χριστού
σεμνυνομένην και τη Θεοτόκφ ύπ'αύτού δώρον δεδομένην; VBaslun, fol.
134f., ed. Veselovskij, 65,23ff. Ή μήτηρ τού Κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού ούκ
έάσει ταύτην την πόλιν παραληφθήναι εις χείρας έχθρών αύτης, εις γαρ

κλήρον αύτης δέδοται αύτη παρά τού θεού, και ίκανώς αύτης ύπερασπίζεται;
VNiph, ed. Rystenko, 154,19f. (the Virgin) έπληρώσατο (lege έκλ-) την πόλιν
έκείνην καί ούδέπω έκλείπει έξ αύτης αύτοπρόσωπον παρουσίαν ποιουμένη
εις αύτην ... Cf. also the well-known mosaic in the southwest vestibule of St
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Sophia, now generally dated to the late 9th century, in which Constantine the
Great is shown presenting a model of CP to the Mother of God. On the other
hand, when the emperor crossed over to Pylai to lead a military expedition he
entrusted CP to Christ, saying, Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Θεός μου, εις χείρας
σου παρατίθημι ταύτην την πόλιν ..., see Haldon, Three Treatises, 114, esp.
line C324f. Note that the New Rome, unlike the Old Rome, is not believed to
be eternal.

7. Τά κέρατα ... συντρίψουσιν: cf. Dan. 8:8 συνετρίβη αυτού τό κέρας τό μέγα.
8. The MSS of the ζ family add a reference to a prophecy according to which the

Hagarenes, i.e. the Arabs, will come and kill many with their swords, a prophe¬
cy which they supplement by saying that the fair-haired race, whose name be¬
gins with a rho, will also come and strew the ground with the limbs of the sin¬
ners; they will not return home, however, for they will be cut down by the
sword of the "two saplings". According to Mango, "Life Reconsidered", 306
this interpolation refers to the Russian attack of the year 941, which is possible,
although in my view it does not, as Mango maintains, prove that VA is older
than that date. Nikephoros may very well have lived to see the Russian attacks
of 941 and 943 without mentioning them, since explicit references to his own
lifetime are foreign to his style.

9. άναστήσει ... πενίας: cf. VisDanUlt, ed. Schmoldt, 132, § 47 εύρήσετε
άνθρωπον ... φορών πενιχρά (Vassiliev, 45,19-21, Klostermann, 118,64f.,
Istrin, 137,1 If.); VisDanHeb, tr. Sharf, 304 (D) "And this tribe will be exalted
from its former state"; see also Alexander, Apocalyptic Tradition, 155. The im¬
mediate source for the idea of the emperor's poverty may have been the legend
of Basil I (see Introduction), while the ultimate model appears to be King
David, cf. the Disputatio cum Herbano Iudaeo (BHG 706), PG 86, 632B
(David) έκ πενίας άνήχθη εις βασιλείαν.

10. Cf. Matt. 24:37f. par.; PsMethodios, ed. Lolos, 128,90-5; see further Alexan¬
der, op. cit., 160 and 169.

11. συγκόψουσι ... γηπονικά: cf. Mic. 4:3; Isa. 2:4.
12. Beginning with PsMethodios, the successful war against the Ishmaelites is a

standard feature of the legend of the Last Emperor, of whom the first emperor
of the VA apocalypse is reminiscent in many respects, see Alexander, op. cit.,
156ff. Unlike his model, however, our emperor does not launch his offensive
against the Hagarenes for military reasons but because of their blasphemy.

13. While the prophecy about Illyricum may refer to the Byzantine reconquest of
the Balkan Peninsula after the Slavic invasions, the prophecy about Egypt must
be a real prophecy; it is all the more remarkable as Egypt was still part of the
Empire at the time when Andrew is supposed to have lived. According to A.P.
Kazhdan the mention of Egypt should be compared with the role played by this
country in the VNiph (information by letter).

14. The taming of the fair-haired peoples is an element borrowed from the Visions
of Daniel, see Alexander, op. cit., 161, note 38; the problem of the fair-haired
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peoples in the prophecies on CP and the end of the world is discussed at length
in Pertusi, Fine di Bisanzio, 40-62.

15. That the emperor's reign will last 32 years and that it will take a new direction
in the twelfth year indicates that Nikephoros sees him as a new Constantine the
Great, see Ryden, "Aufbau", 107f.

16. The restoration of churches and repair of destroyed altars also appear in some
of the Visions of Daniel, see Alexander, op. cit., 160 and note 36.

17. ούτε ... αδικούμενος: cf. VisDan (= Daniel Και έσται), ed. Schmoldt, 212, §
3,19 και ούκ έσται ή άδικων ή αδικούμενος (Vassiliev, 41,21).

18. πάς χρυσός ... άρχοντες: cf. VisDanUlt, ed. Schmoldt, 136, § 55f.
άνοιχθήσονται οί θησαυροί της γής και πάντες πλουτήσουσι, και ούδεΐς έσται
πένης (Vassiliev, 46,5f., Klostermann, 118,77-9, Istrin, 137,22f.), further Vis
Dan (= Daniel Kai έσται), ed. Schmoldt, 210, § 3,16 καί έσονται oi
μεγιστάνες αύτού ώς βασιλείς και οί πτωχοί ώς πλούσιοι (Vassiliev, 41,16f.)
and VisDanSlav, tr. Alexander, § 9 "And princes will be like emperors and
paupers like rich men"; cf. Alexander, op. cit., 161.

19. Cf. VisDanHeb, tr. Sharf, 304 (D) "Then he will ... turn his face against the
holy ones of the Most High. He will baptise them by force ..."

20. As Alexander, op. cit., 156 points out, the first emperor of the VA apocalypse
distinguishes himself from his counterparts in other apocalypses through his
combination of great zeal against non-Christians and a puritanical attitude to¬
wards any kind of immorality.

21. χαρά ... άγαλλίασις: cf. Luke 1:14. For άγαθά ... πλούσια cf. OrSib, ed.
Geffcken, III, 659f. και γαία τελεσφόρος ήδέ θάλασσα / των άγαθών πλήθου-
σα, and for καί έσται ... κατακλυσμός Matt. 24:37f. par. As appears from the
previous notes the first emperor of the VA apocalypse has many features in
common with the legendary Last Roman Emperor analysed by Alexander, op.
cit., 15Iff., although there are also characteristic differences. The most import¬
ant of these are that the emperor of the VA apocalypse is associated with Con¬
stantine the Great, that he does not appear as a redeemer in a time of crisis (al¬
though line 3826 πάντα πόλεμον παύσει may be a hint in that direction) and
that after his victories he does not go to Jerusalem to surrender his power to
God; instead the emperor from Arabia will perform this act {infra, lines 3913-
20). See also note 12.

22. For the corrupt άραήγλιχός I once suggested όλιγοχρόνιος (Ryden, "Aufbau",
109), which would fit the idea that the reign of this emperor will last only three
and a half years, although it is difficult to see how it could have become so dis¬
torted.

23. For υιός της άνομίας cf. 2 Thess. 2:3 ό άνθρωπος της άνομίας, ό υίός της
άπωλείας and for έτη τρία ήμισυ Dan. 7:25 and 12:7, Rev. 12:14 (καιρόν και

καιρούς καί ήμισυ καιρού); 11:2 and 13:5 (μήνας τεσσεράκοντα δύο), further
VisDanUlt, ed. Schmoldt, 142, § 78 καί κρατήσει ό τρισκατάρατος δαίμων έτη
τρία ήμισυ (Vassiliev, 47,2f., Klostermann, 119,105, Istrin, 138,18f.), and Vis
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DanHeb, tr. Sharf, 305 (J) "the evil one, the son of wickedness ... will rule
over the land of Aftalopon three seasons and half a season." Thus the name and
period of reign that are usually attributed to the Antichrist (see Alexander,
Apocalyptic Tradition, 209f.) are here applied to one of his forerunners.

24. όπως μίγνυται ... αδελφή: cf. VisDanHeb, tr. Sharf, 305 (J) "for he will join in
marriage sons with their mothers, brothers with their sisters and daughters with
their fathers," ApocDan, ed. Berger, § 7,3 συνζεύξει υίόν μετά μητρός καί
πατέρα μετά θυγατρός (Istrin, 147,30 συνζεύξει μητέραν και υίόν και άδελφον
μετά άδελφήν), VisDan (= Daniel Και έσται), ed. Schmoldt, 208, § 3,3 ζεύξει
άδελφον μετά άδελφής (Vassiliev, 40,32).

25. One would perhaps expect: "... fornicate with his own mother and sister."
26. άσώτως ... έπιχρεμετίσουσιν: cf. Jer. 5:8.
27. Και άναβήσεται... βρώμος: cf. Joel 2:20.
28. ζ adds the following (with variants, see app. crit.): "For there will be famine on

earth so that men will soon die from hunger. Thereafter there will be a great
earthquake so that every building will fall and many evildoers will be buried
under the ruins and die miserably. And the sun will become black and dark and
the moon will become like blood (cf. Joel 2:31) because of men's swinishness,
and the stars will fall to the ground. Every mountain and every island will
move away from the place where it is seated from fear of the earthquake and
the threat. Then the priests of God together with the remaining virtuous and
temperate will flee to the mountains and the caverns and the clefts of the rocks"
(cf. Isa. 2:21).

29. The identity of the place-names is partly problematic, for whereas there were
several places called Strobilos and there was a Karyoupolis in the Pelopon-
nesos (VPhilar, BHG 151 lz, ed. Fourmy-Leroy, 165,28; see further R.
Etzeoglou, "Karyoupolis. Une ville byzantine desertee," Byzantion, 52 [1982],
83-123), Riza and Armenopetra seem to be unrecorded; Mango, "Life Recon¬
sidered", 307 tentatively suggests Rhizaion in Pontos and Petra in Lazica. A
similar enumeration of scattered, partly obscure places appears in a corre¬

sponding passage in VisDanHeb, tr. Sharf, 306 (J) "But happy are they ... who
on that day are dwelling in Rome and in Salonica, in Sicily and in Beroia, in
Shtriglion and in Ashiniad, in Aram and in Istambolin." In the light of what is
said of Rome, Syllaion and Thessalonica later on, one would perhaps expect
not only Rome but also the two latter names to be mentioned here (note how¬
ever that Thessalonica appears in VisDanHeb).

30. Cf. Mark 13:7.

31. The phrase έγερθήσεται ... έττί has a threatening ring, cf. VEustrat, ed. Papa-
dopoulos-Kerameus, 374,If. (concerning Leo V) "Αρτι γάρ τή βασιλείς
έπαναστάντος του νέου Άχαάβ και προδρόμου της άντικειμένης δυνάμεως,
Λέοντος τού θηριοτρόπου και θηριογνώμονος...

32. βλοσυρός όνος is difficult. Elsewhere in VA βλοσυρός appears in the phrase
βλοσυρω τω όμματι (see Index); thus one could perhaps read βλοσυρωπός or
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something similar here (Alexander, op. cit., 129, note 16 suggests βλοσυρός
όμματι). One could also think of βλοσυρός άνθρωπος (written άνος), or, as

suggested to me by J.O. Rosenqvist, βλοσυρός ών ώς (or ός). In a letter
Alexander once suggested that βλοσυρός might refer to the Emperor Julian's
beard. If so, βλοσυρός όνος is a pun on Ίουλι-ανός; that the noun ϊουλος was
known to Nikephoros appears from line 1398 supra. Unfortunately none of
these solutions is entirely convincing.

33. This is an obvious reference to Julian the Apostate.
34. ποιήσει ... άγιων: cf. Dan. 7:21. For an example of persecution of saints under

Julian the Apostate see infra, line 4196ff. The following lines ("and persecute
... terrible misery") are missing in β and therefore particularly open to doubt.

35. For the expression τον τίμιον (add. και ζωοποιόν Ρε) ... ονομάσει cf. Euthy-
mios Zigabenos, Contra Messalianos, PG 131, 45BC τοις ... τον τίμιον και

ζωοποιόν σταυρόν φούλκαν άποκαλοΰσι ... άνάθεμα. See also Ryden, "An¬
dreas Salos Apocalypse", 243.

36. Cf. PsMethodios, ed. Lolos, 102,50f. Και αί νήσοι της θαλάσσης είς έρήμωσιν
έσονται, και οί κατοικοΰντες εν αύταΐς άπολοΰνται μαχαίρςχ και έν
αίχμαλωσίςχ.

37. σεισμοί μεγάλοι: cf. Luke 21:11.
38. άναστήσεται ... βασιλείαν: cf. Matt. 24:7 par.

39. θλΐψις και στενοχώρια: Rom. 2:9.
40. πάντα ... καθεστηκασιν : cf. Matt. 24:8. Then ζ adds the following (with vari¬

ants, see app. crit.): "For in those days the Lord will send his holy angels who
are in charge of the winds to take them out of their stores and block up their
breath that no wind whatever may blow in the whole world, so that there will
be intense warming and boiling and burning heat upon the face of the whole
earth in order that men in their distress shall turn again and repent their sins.
The great ships, unable to sail the sea without wind, distressed by the con¬
straint, will blaspheme against the Lord our God. Then every tree will wither
away and 'every mountain and hill shall be brought low' (Isa. 40:4) and a third
of the animals, both of cattle and birds, of reptiles and wild beasts will die. The
sea will become like blood. And immediately a third of the fish will die, for
God will be angry with them because of the sins of men and their impenitence.
For because of their great wickedness men will hate each other, not wanting to
look at themselves or amend their ways and turn to 'better things that belong to
salvation' (Heb. 6:9) but 'because the wickedness is multiplied,' as the Lord
said, 'men's love will grow cold'" (Matt. 24:12).

41. These three characteristics, that he will come from Ethiopia, that he will come
from the first horn, and that he will reign twelve years, indicate that the main
model for this emperor is Alexander the Great, see Ryden, "Aufbau", 111. Cf.
also VisDanHeb, tr. Sharf, 304 (F) "And there will reign ... a dark one" and
VisDanUlt, ed. Schmoldt, 136, § 60 και μετ'αύτόν βασιλεύσει έτερος έξ αϋτοΰ
έτη δώδεκα (Vassiliev, 46,8f., Klostermann, 118,8If., Istrin, 137,24f. in app.
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crit.)· In addition the words "from Ethiopia" contain an allusion to Stylianos
Zaoutzes, see Introduction under "Date of Composition", with note 45.

42. χαρά και άγαλλίασις: cf. Luke 1:14.
43. In the structure of the VA apocalypse this emperor corresponds to Jovian, the

successor of Julian the Apostate, from whom he is separated by the paren¬
thetic Alexander redivivus, see Ryden, "Aufbau", 112. That he is said to
come from Arabia is explained by the corresponding passage in VisDanHeb,
tr. Sharf, 304 (F) "and after his death a man from Arabia ...", which in turn
refers to Samonas, the confidential minister of Leo VI, who was an Arab, see

Ryden, "Date", 152, and, further, Jenkins, "Symeon the 'Logothete'", 107,
note 72.

44. Unlike PsMethodios, who, living in the 7th century, thought that the Cross
could still be found at its original place (cf. PsMethodios, ed. Lolos, 132),
Nikephoros, who lived three centuries later, finds it necessary to explain that
the relics of the Cross first had to be united and given to the Emperor before the
act of surrendering the power to God could take place. That this act is per¬
formed in Jerusalem and not in CP is due to the Messianic origin of the legend
of the Last Roman Emperor, see Alexander, op. cit., 174f. Note, however, that,
as Alexander, op. cit., 164 points out, Golgotha has been replaced by "a place
trodden by the feet of Christ", i.e. by the Mount of Olives; cf. R. Stichel,
"Fusse Christi"; further Pietro della Valle, The Pilgrim, 77 (in a chapel on the
Mount of Olives) "we saw the very place where Christ ascended to heaven, and
on the rock itself one of the footprints of His sacred feet, which He left there
miraculously impressed, in the act of rising." Note also that the ceremony does
not occur under the first emperor of the AS apocalypse, who otherwise better
than the emperor from Arabia corresponds to the Last Emperor (cf. supra, note
21).

45. The historical background of the reign of these three men, originally following
upon that of the emperor from Ethiopia, is the era of the diadochs, see Ryden,
"Aufbau", 113-15 and "Andreas Salos Apocalypse", 246-9. A comparison
with the corresponding passage in VisDanUlt indicates that, here as well as
elsewhere, Nikephoros has developed an originally matter-of-fact story into
something more colourful and epic. It runs as follows: και μετ'αύτόν βασιλεύ¬
σει έτερος έξ αυτού έτη δώδεκα, και ούτος προϊδών τον θάνατον αυτού
πορευθήσεται εις τά 'Ιεροσόλυμα, ϊνα παραδώση την βασιλείαν αύτού τω
θεώ. και έκ τότε βασιλεύσουσιν οί τέσσαρες υίοι αύτού, ό μεν πρώτος έν
'Ρώμη, ό δεύτερος έν Άλεξανδρείςι, ό τρίτος έν Έπταλόφω και ό τέταρτος έν
Θεσσαλονίκη, ούτοι άλληλομαχήσαντες στρατοπεδεύσουσι και τους ιερούς
και τους μονάχους, και συγκροτησουσι πόλεμον άλλήλοις, και ούδείς έξ
αύτών σωθήσεται (ed. Schmoldt, 136-8, §§ 60-5, = Vassiliev, 46,8-16, Klos-
termann, 118,81-119,89, Istrin, 137,26-138,4, with minor variants).

46. Presumably, "the saints" refer to St Demetrios in the first place, the patron saint
of Thessalonica, cf. VTheodThess, ed. Kurtz, 4,17-20 (Thessalonica) ταΐς μετά
θεόν προστασίαις τού αύτη ς κηδεμόνος και πολιούχου, τού πανενδόξου
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μάρτυρος Δημητρίου, διαφυλαττομένη έκ πάντων των έπιτιθεμένων αύτη
κακών άνάλωτος δείκνυται. As St Theodora died in 892 this may have been
written before Thessalonica was sacked by the Arabs in 904, as Kurtz assumes.
VA, on the other hand, in spite of the prophecy, was certainly written later, see
Introduction. Normally one would expect the saints to be called the pride of
Thessalonica rather than vice versa, cf. VTheophan, ed. Kurtz, 24,2 (Theo-
phano as) της πατρίδος ημών καύχημα.

47. Cf. ApocDan, ed. Berger, § 5,12 και ηγούμενοι και ιερείς τών έκκλησιών
φορέσουσιν άρματα (sic) πολεμικά (Istrin, 146,32), ed. Schmoldt, 208, § 3,3
ενδύσει δπλα πολεμικά τους ιερείς (Vassiliev, 40,32f.). As the latter passage in
particular shows, the words άρματα (or άρματα) πολεμικά cannot mean 'mili¬
tary waggons', as they do in DAI, 53/29 and 132. For the tautology, cf. Ezek.
32:27.

48. Cf. OrSib, ed. Geffcken, III, 363f. (quoted in the following note), and
ApocDanArm, tr. Macler, 293, § 17 "Elle (Rome) aura trois voies."

49. The expedition to Rome in combination with the enrolment of the fair-haired
peoples echoes the Visions of Daniel, cf., e.g., the version named after John
Chrysostom edited in Vasiliev, Anecdota, 33-8, esp. 36 και άλλους άγγέλους
αυτού άποστελεΐ εις τά ένδότερα μέρη της 'Ρώμης και ήμερώσει τά ξανθά
έθνη και όμού διώξουσιν τον 'Ισμαήλ, although the context is different, as of¬
ten; see also Alexander, Apocalyptic Tradition, 70 and 161, with note 38. For
Delos and Adelos, cf. OrSib, ed. Geffcken, III, 363f. έσται και Σάμος άμμος,
έσεΐται Δήλος άδηλος, / και 'Ρώμη ρύμη. See also Ο. Giinther in ΒΖ, 3 (1894),
146f.

50. Note that the words και αύτός ... Μεσοποταμίαν are uncertain. In a Vision of
Daniel quoted without references in Pertusi, Fine di Bisanzio, 44 the passage

corresponding to VA, lines 3932-5 runs as follows: εΐσελεύσεται άναμέσου
(sic) ομφαλού γης και καταστρατεύσει Μεσοποταμίαν και τάς Κυκλάδας τών
νήσων.

51. I.e., to Jerusalem, which on the basis of Ps. 73:12 was believed to be in the
middle of the earth.

52. Nikephoros may be referring to VisDanUlt as cited in note 45, supra.

53. As the text of the other MSS does not make good sense, I have here followed
version ζ, although it may not offer more than a paraphrase. As far as I know,
Syllaion does not appear in comparable apocalyptic texts, nor does it seem to
have had any historical significance that could motivate its appearance in this
context, pace V. Ruggieri-F. Nethercott, "The Metropolitan City of Syllion
and its Churches," JOB, 36 (1986), 133-56, esp. 138, following Mango, "Life
Reconsidered", 307. In addition to the fact that its name lends itself to a suit¬
able pun it may have been chosen because it was one of the cities in Asia Minor
that survived the Arab attacks and, moreover, remained untainted by icono-
clasm (VStephlun, 1117D). In any case, after the fall of CP it will share the
power with Rome and Thessalonica (infra, line 4049f.), which gives a good
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distribution between the West, the Balkans and the East, cf. Halkin, "Vie de
Constantin", ch. 1,9-13, 13,20-25.

54. τότε κροτήσουσι πόλεμον ... ουδέ εις: cf. VisDanUlt, ed. Schmoldt, 138, § 65
και συγκροτήσουσι πόλεμον άλλήλοις, και ουδείς εξ αυτών σωθήσεται (Vas-
siliev, 46,15f., Klostermann, 119,88f., Istrin, 138,3f.).

55. Cf. ApocDan, ed. Berger, § 6,2 συγκερασθήσεται γαρ τό αίμα έν τη θαλασσή
σταδίους δώδεκα (Istrin, 146,40).

56. έπτά ... έχειν: cf. Isa. 4:1.
57. όρεσι ... σπηλαίοις: cf. Heb. 11:38.
58. Cf. OrSih, ed. Geffcken, III, 75f. και τότε δή κόσμος ύπό ταΐς παλάμησι

γυναικός / έσσεται άρχόμενος και πειθόμενος περί παντός; also VIII, 194 μή
ποτ'έγώ ζώην, ότε ή μιαρά βασιλεύσει. As in the VA apocalypse, the reign of
this wicked woman comes after a triumvirate. Cf. further VisDanUlt, ed.
Schmoldt, 138, § 66 και έν τω μή είναι άνδρα χρήσιμον βασιλεύσει γύναιον
μιαρόν έν τη Έπταλόφιρ (Vassiliev, 46,16f., Klostermann, 119,89f., Istrin,
138,4f.); ApocDan, ed. Berger, § 8,1 (rec. Β) και οπίσω αυτού βασιλεύσει
γυνή έπί τήν Έπτάλοφον μιαρά και άλλόφυλος (Istrin, 147,36); ApocDan
Arm, tr. Macler, 300, § 28 "Malheur a toi, dans ce temps-la, Babylone aux sept
collines, quand la veuve regnera." Unfortunately none of these parallel texts
explains why in VA the woman is called or characterized as μόνδιον and why
she is said to come from the Pontos.

59. Internal strife is a characteristic omen of the advent of the Antichrist, see Bous-
set, Antichrist, 76f. Cf. Matt. 10:21 par.

60. μιάνη ... θυσιαστήρια: cf. VisDanUlt, ed. Schmoldt, 138, § 67 μιάνη τά άγια
τού θεού θυσιαστήρια (Vassiliev, 46,17f., Klostermann, 119,90f., Istrin,
138,5f.).

61. στήσεται κατά άνατολάς ... θεοΐς και θεαΐς: cf. VisDanUlt, ed. Schmoldt,
138, § 68 και σταθεΐσα έν μέσα) της Έπταλόφου κράξει φωνή μεγάλη λέγου¬
σα· τις θεός πλήν έμού, και τίς δύναται άντιστήναι τήν έμήν βασιλείαν; (Vas¬
siliev, 46,18-20, Klostermann, 119,91-3, Istrin, 138,6f.); PsHippolytos, Cons-
mundi, ed. Achelis, 300,If. (the Antichrist says,) τίς δυνάστης μέγας ώς έγώ;
τίς θεός μέγας πλήν έμού; τίς τη έμή έξουσίςι άντιστήσεται; The biblical back¬
ground of this blasphemy is Isa. 14:13f., alluded to supra, line 2998f. For
έκδεξαι μικρόν κτλ., cf. VIrChrys, ed. Rosenqvist, 20,12 μικρόν άνάμεινον και

γνώση πάντως, όστις έγώ και ήτις ή έμή δύναμις, with the editor's note.

62. εις ύψος ... πέμπουσα alludes to the rebellion of the giants against the gods in
the gigantomachy, cf. Constantine of Rhodes, Ekphrasis, ed. Legrand, 139^41
και τους Γίγαντας ... / ριπτούντας ύψει τών πετρών άποσπάδας. Cf. also
VIoEl, ed. Festugiere, ch. 43, 16f. ήμών πολλάκις εις τον ούρανόν λίθους έκ
θεομαχίας ριπτόντων (ν.1. ριπτούντων) and supra, note 3 to line 1922.

63. κλίνει ... θυμόν αύτοΰ: cf. ApocDan, ed. Berger, § 9,3 κλίνει θεός τήν όργήν
αύτού (Istrin, 148,7f.).
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64. Cf. VisDanUlt, ed. Schmoldt, 138, § 69 και ευθύς σεισθήσεται ή Έπτάλοφος
και καταποντισθήσεται σύμψυχος έν βυθω (Vassiliev, 46,20-2, Klostermann,
119,93f., Istrin, 138,7-9); ApocDan, ed. Berger, § 9,4 και τά υψηλά σου τείχη
καταποντισθήσεται (Istrin, 148,8); VisDan (= Daniel Και έσται), ed.
Schmoldt, 210, § 3,10 ούαί σοι, Έπτάλοφε, ότι και συ άπό υδάτων καταπον-

τι<σθήση> (Vassiliev, 41,8f., which has καταποντίζεσαι). This prophecy is
evidently based on Rev. 18:21, which in turn refers to Jer. 28(51 ):63f. and
Ezek. 26:21. Early Byzantine examples appear in Malalas, ed. Dindorf, 481,9
μετά τρεις ημέρας ανέρχεται ή θάλασσα και πάντας λαμβάνει and VTheod
Syc, ed. Festugiere, ch. 135,3-5 ην τις φήμη ... ώς μέλλειν την πόλιν (i.e. CP)
μετ'όλίγον καιρόν καταποθεΐσθαι. For a 16th-century picture of the engulf-
ment of CP at the end of time, see Dagron, CP imaginaire, PI. VII (between pp.
160 and 161).

65. Matt. 24:8 par.

66. This calculation suits the age of Nikephoros rather than that of Andrew, who
lived in the 6th millenium.

67. A free combination of Isa. 11:12 and 16, where, however, Jerusalem is not
mentioned.

68. Cf. Rom. 1 l:25f.

69. I have not been able to identify "these people". Their positive attitude towards
the Jews resembles that of Gregory, the author of VBaslun, cf. Ryden, "Basil
the Younger", 584, but the real reference is unknown, cf. Alexander, Apocalyp¬
tic Tradition, 129, n. 13: "Neither the notion of a Jewish role at the end of time
nor that of a sequence of seven ages is unusual, but to the best of my knowl¬
edge the combination is unattested elsewhere."

70. The reference may be to PsHippolytos, Consmundi, § 23f., ed. Achelis,
298,20ff. Cf. also supra, line 3269f.

71. John 5:43.

72. The Greek text of this passage is uncertain, although the general sense seems
clear.

73. Cf. John 14:6.

74. χαρά: cf. Matt. 25:21 and 23.
75. These people are also unknown to me.

76. I.e. St Sophia.
77. Cf. Acts 7:48 par.

78. Cf. supra, lines 3559-63, with note 1, and ApocDan, ed. Berger, § 9,5 και ού
μή άπομείνη έν σοι εί μή εις στύλος τού μεγάλου σκήπτρου τού Βυζαντίου τού
μεγάλου Κωνσταντίνου (Istrin, 148,9). See also C. Mango, "Constantine's
Porphyry Column and the Chapel of St. Constantine," Christianike Ar-
chaiologike Hetaireia, Deltion, 10 (1980/81) [repr. in idem, Studies on Con¬
stantinople (Variorum 1993), no. IV], 103-10, esp. 109f.



354 The Life ofAndrew the Fool Notes to lines 4047-76

79. ώστε παραγενόμενα ... καλώς έν αύτη: cf. Rev. 18:11-19; the same motif also
in ApocDan, ed. cit., § 9,5 (Istrin, 148,10), VisDanUlt, ed. Schmoldt, 138, § 71
(Vassiliev, 46,22f., Klostermann, 119,95f., Istrin, 138,9f.), and VisDanHeb, tr.
Sharf, 306 (J). As Magdalino, "History of the Future", observes, the commen¬
tators on Rev. also identified CP with Babylon the Great.

80. Cf. supra, lines 3924-8 (Thessalonica), 3929-32 (Rome), 394If. (Syllaion);
further ApocDan, ed. Berger, § 9,9 τφ γαρ καιρώ έκείνφ άρθήσεται ή
βασιλεία έκ τού Βυζαντίου και δοθήσεται έν τη 'Ρώμη (Istrin, 148,11), Vis
DanHeb, tr. Sharf, 306 (Κ) "And in those days the kingdom will be given to
Rome," and VisDanUlt, ed. Schmoldt, 140, § 72 και ούτως βασιλεύσει έτερος
έν Θεσσαλονίκη έπΐ χρόνον μικρόν (Vassiliev, 46,24, Klostermann, 119,96f.,
Istrin, 138,1 If.).

81. On the legend of the "filthy nations", which appears in most Byzantine apoca¬
lypses and derives from the Alexander romance in combination with prophe¬
cies in the Old Testament, see Alexander, Apocalyptic Tradition, 185-92.
Nikephoros differs from the normal pattern in that he does not call them Gog
and Magog, that he says that their number is 72 (the number of all the biblical
peoples, but also the number of kings assembled by Diocletian according to the
popular version of the legend of St George, see Mazal, "Oberlieferung", 108,
118, and 120) instead of the usual 22 or 24 (the number of the Japhetic
peoples), and that he locates Alexander's gates in a country called Indalia (=
India as in MS D?) rather than in the North or in the Caucasus.

82. σάρκας ... έν ηδονή: cf. PsMethodios, ed. Lolos, 78,14-20, 130,102-7. Note
that the literal meaning of the Greek is "the living flesh of men" rather than
"the flesh of living men" (not in PsMethodios).

83. For the mourning of nature, a not uncommon motif, cf. e.g. VTheophan, ed.
Kurtz, 17,1 ^4 ή ήμερα την τοΰ ιδίου καιρού άναλαβούσα φύσιν, ζοφώδη και

άφεγγή τον άέρα εϊργάσατο, ώστε δοκεΐν και λέγειν πάντας, ότι και αύτη ή
ήμερα συναλγεΐ πενθούσα τής τιμίας βασιλίσσης την στέρησιν.

84. ό ήλιος ... σχολάσουσι: cf. Isa. 13:10, Matt. 24:29, Acts 2:20, Rev. 6:12.
85. Τότε ... αί νήσοι την Άσίαν: cf. ApocDan, ed. Berger, § 12,9 cod. Β τότε ... οί

έν τή στερεά γή φεύγονται έν ταΐς νήσοις και οί έν ταΐς νήσοις έν τή στερεά
(Istrin, 149,14f.); cf. also Matt. 24:16 par.

86. For the identification of the Antichrist with Satan and the rejection of the idea
that he would become a man by his own power cf. JohDam, Expfid, ed. Kotter,
ch. 99,31-3, and also Alexander, Apocalyptic Tradition, 200. That he will be
born from the tribe of Dan and thus be a Jew was an old belief, based on inter¬
pretations of Old Testament passages such as Gen. 49:17, which appears in all
the major Byzantine apocalypses, see Bousset, Antichrist, 112 and Alexander,
op. cit., 195. Concerning his ugliness see Bousset, op. cit., 101 f. For the words
άπολυθήσεται ... δεσμών cf. Rev. 20:7 combined with the Gospel of Nicode-
mus 6 (22),2, ed. de Santos Otero, 478.

87. Rev. 20:8.
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88. νήσοι ... έκκλησίαι: cf. Isa. 41:1; 45:16; 49:1 and the Synodikon of Ortho¬
doxy, ed. Gouillard, TM 2 (1967) 45,6f. Ήσαίας μεν γάρ φησιν έγκαινίζεσθαι
νήσους προς τον θεόν, τάς έξ έθνών ύπαινιττόμενος εκκλησίας.

89. For the more detailed version of the ζ family cf. Rev. 11:3-12, where, how¬
ever, only two witnesses are mentioned; for the three witnesses see Bousset,
op. cit., 137 and Alexander, op. cit., 215; cf. also supra, lines 3184-98 (Elijah,
Enoch and John still live on earth, although nobody recognizes them), with
note 67.

90. The war between the Antichrist and the Lord is a motif that goes back to an
"ancient myth of a cosmic struggle between a primeval monster and God", see
Alexander, op. cit., 208.

91. συμπαθής does not seem to have been used of Epiphanios before, but Nike-
phoros may be thinking of συμπαθήσας supra, line 2806 and of his description
of Epiphanios as a kind young man in general.

92. Nikephoros surely refers to Ezek. 5:17 και έξαποστελώ επί σε ... θηρία
πονηρά, although these beasts are said to be πονηρά, not πετάμενα.

93. έχοντα ... μεμεστωμένα: cf. Rev. 9:10.
94. όσοι οΰχ ... μετώποις αυτών: cf. Rev. 9:4.
95. Isa. 4:3.

96. Concerning the various versions of the final fate of the Antichrist and the al¬
ternative chosen here, see Alexander, op. cit., 216f.

97. Cf. supra, line 2963ff. Note that according to lines 2961-3 Resurrection will
not take place until the seventh aeon has been completed. For ή σάλπιγξ ...

άφθαρτοι cf. 1 Cor. 15:52.
98. οί ζώντες ... περιλειφθέντες: cf. 1 Thess. 4:15.
99. άλλαγέντες ... άφθαρσίαν: cf. 1 Cor. 15:51-3.

100. άμα ... άέρα: cf. 1 Thess. 4:17.
101. όταν ... θύραις: cf. Matt. 24:33.

1. Basil of Caesarea, Horn. 13 in haptisma, PG 31, 424ff. 4135

2. Phil. 4:4.

3. John 3:19.

4. Cf. Basil of Caesarea, op. cit., 425B πότε γενήση Χριστιανός; πότε
γνωρίσομέν σε ώς ήμέτερον;

5. This is a proverb (παροιμία) rather than a riddle (αίνιγμα). For parallels see
K. Krumbacher, Mittelgriechische Sprichworter (Munich, 1894; repr. Hildes-
heim-New York, 1969), 249f. Note, however, that in the proverbs quoted by
Krumbacher the word order is reversed, so that according to these if one wants
the daughter-in-law to listen one should speak to the mother-in-law.

6. Ps. 118:103.

7. For άπό θεωρίας cf. VNiph, ed. Rystenko, 42,5 Τούτο δε είπον αΰτώ ίσως
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εϊπη μοι τί, εί έχει άπο θεωρίας (sic), and 65,25 (as he prayed) άφνω έπηρθη ό
νους αύτού εις θεωρίαν, και κατενόει ...

8. τον πάντα ... υπερέχοντα: cf. Phil. 4:7.
9. Cf. supra, line 496.

10. The previous mentions of supernatural fragrance (supra, lines 90f., 732-5.,
955-62), do not entirely conform to these categories, nor is the third category
of quite the same kind as the preceding two (cf. infra, note 8 to lines 4258-60).

1. γέγραπται: see the Church historians Rufinus (X, 35f.), Socrates (III, 18f.), So- 4196
zomenos (V, 19f.), Theodoretos (III, 1 Of.); also SynaxCP, ed. Delehaye,
253,52ff.

2. At Daphne, pleasant suburb of Antioch, there was a temple of Apollo with a

gold and ivory statue of the god and an oracle-producing fountain which, how¬
ever, at the time of Julian was silent, see J. Bidez, La Vie de ΓEmpereur Julien
(Paris, 1930), 286 and G. Downey, Ancient Antioch (Princeton, 1963), 152f.
and 169.

3. Babylas, Bishop of Antioch, was martyred c. 250. A century later Julian's
Christian brother Gallus translated his remains to Daphne in order to "purge the
place of the pagan superstition" (Sozomenos), see Downey, op. cit., 153. Later
three small boys were believed to have shared Babylas' martyrdom.

4. Αισχυνθήτωσαν ... εϊδώλοις αυτών : Ps. 96:7.
5. ώραΐον τω κάλλει: cf. Ps. 44:3.
6. The Church historians mentioned supra, note 1, do not connect Theodore's re¬

lease with the death of Julian, which occurred in late June 363. According to
them both torture and release took place long before, to be precise before the
temple of Apollo at Daphne was destroyed by fire, an event dated to 22 Octo¬
ber 362. This is a good example of Nikephoros' free use of his sources.

7. Nikephoros' version of this story is somewhat closer to that of Theodoretos
than to those of the other sources mentioned above; also the notice in SynaxCP,
ed. Delehaye, is clearly based on Theodoretos. It should be noted that his de¬
scription of Theodore's experience is much longer and more colourful than
those of his predecessors. Thus whereas Nikephoros speaks of four eunuchs
with various implements, the Church historians mention just a young man or

somebody with a towel, and they include no direct speech.
8. In fact, the verb θυμιάν does not appear in Theodore's story; instead it appears

in a similar situation VNiph, 21,7ff. (Niphon, speaking about his self-flagella¬
tion, says,) Έν τη ώρρι φησίν του πειρασμού δτε τύπτω έμαυτόν, παραγίνεται
άγγελος Κυρίου κατέχων θυμιατήριον και επείγεται θυμιών (sic) με ώστε έκ
της εύωδίας έκείνης οϋκ αισθάνομαι τού πόνου.

9. Concerning this exclamation cf. supra, lines 1307-11, with note 3.
1. Cf. supra, lines 1106f. and 1162f. 4273

2. I have not been able to track down the reference (if there is any).
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1. Lit. "the honey is poured into his heart sweeter than the lightning"; cf. app. crit. 4292
The idea that the lightning represents the Godhead often appears in VA, most
clearly infra, lines 4348f. and 4358.

2. This may look like an abrupt transition to a new topic, but there is in fact a con¬

necting link, for according to lines 3075-8 the Godhead is in the air which ex¬
tends upwards indefinitely.

3. ύποκάτω ... έπέκεινα: cf. supra lines 3009-11.
4. The translation of δασέςι, puzzling as an attribute of θεωρία, is based on the

idea that the way to the east was as impassable as the way back (cf. μόλις line
4317), since he had to pass through the firmament, which consists of water.

5. Here MSS ζΕ add another paragraph on this topic and then a number of erot-
apokriseis, see app. d.

1. This somewhat surprising statement goes well with the fact that Andrew is a 4320
fictitious saint, cf. Introduction, under "Portrait of Andrew". Cf. also the con¬

tradicting statement infra, app. e, line 14f.
2. Notwithstanding, Epiphanios' name is not changed, for presumably Nikepho-

ros named him after the man who was bishop of CP under that name 520-35.
Cf. Oracle of Baalbek, ed. P. Alexander (Washington, D.C., 1967), line 165f.
όταν δε λάβη την βασιλείαν αΰτοΰ, κληθήσεται 'Αναστάσιος (Anastasios I,
emperor 491-518), although, as Alexander observes, Anastasios seems to have
been the emperor's original name.

3. These features do not seem to have any historical background. The memory of
Epiphanios was celebrated on 25 August with that of three other archbishops of
CP, namely Gennadios (458-71), John (518-20) and Menas (536-52), see

SynaxCP, ed. Delehaye, 924,19f.; there is no indication that he was a confes¬
sor.

4. μή ... κλΐναι: cf. Matt. 8:20 par.

5. κλΐνον ... σου: cf. Ps. 16:6 par.

6. οίκτΐρμον ... πολυέλεε: cf. Exod. 34:6; also supra, line 1852.
7. μηδέ ... προσώπου σου: cf. Ps. 50:13.
8. πνεύμα σοφίας ... συνέσεως: cf. Exod. 31:3; 35:31.
1. For the peculiar repetition περιπάτοις τόποις ... έμβόλοις cf. supra, lines 4369

2812f. and 346If. According to the version reproduced in app. e, line 84f., the
porticoes "beneath" belonged to the Hippodrome.

2. One would expect not only the saints to appear but also the angels, who nor¬
mally carry away the soul of a righteous person. VNiph, ed. Rystenko, 76,26-
34 offers a good parallel, whereas in app. e, line 88f., both saints and angels are
mentioned. For the smile on Andrew's face cf. VlrChrys, ed. Rosenqvist,
108,13, with further examples in the editor's note.

3. I have adopted this sentence from app. e, since otherwise what follows would
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come very abruptly. It may have been omitted because the end of the sentence
is similar to that of the preceding one.

4. Presumably Andrew's soul went to heaven, whereas his body was taken to
paradise, cf. Liber de Mariae dormitione, BHG 1055, ed. Teschendorf, 108,2ff.
(the Lord says to St Mary,) ιδού άπό του νύν έσται τό τίμιόν σου σώμα
μετατεθέμενον έν τω παραδείσω, ή δε άγία σου ψυχή έν τοις οΰρανοΐς. Or did
they both go to heaven, as the martyrs are said to have ascended to God μετά
των σωμάτων αύτών?

5. στύλος πυρός: cf. Exod. 13:21; also supra, line 3565f.
6. Cf. that David of Lesbos is said to have died at the age of 66, see ActDavSym

Georg, ed. van den Gheyn, 220,5. Nikephoros Blemmydes begins his auto¬
biography by saying that he has completed 66 years; J.A. Munitiz, Nikephoros
Blemmydes, A Partial Account. Introduction, Translation and Notes (Louvain,
1988), 3 observes that "six is a special number ... typifying the end of God's
creative activity and the prelude to rest". See also Sevcenko, "Hagiography",
128, with note 113, and Introduction under "Portrait of Andrew".

7. For κρυπτώς ... θεώ δε εγνωσμένος cf. the poem in honour of Basil I ed. by A.
Markopoulos, DOP, 46 (1992), 230ff., esp. line 85 κόσμα) τ'άγνιοστος τω θεώ
δ'έγνωσμένος.

1. Thus, according to this passage, the author was called Nikephoros and be- 4394
longed to the clergy of St Sophia at CP. Unfortunately these pieces of informa¬
tion cannot be checked against other evidence.

2. The words "widely praised" and "among the saints" do not prove that Andrew
was a real saint. They are routine expressions belonging to the genre.

3. Cf. supra, lines 384f., 161 Off., 4325-7, and app. d, lines 229-33.
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Appendix a

Between Andrew's vision of the Prophet David (lines 2648-73) and the
story of the miserly rich man (line 2674ff.) MSS V (fols. 99v-106) and C
(fols. 76-79v) add the following two episodes; cf. the edition of Augousti-
nos Monachos 110-16, where the text of V has been reproduced, slightly
changed.

Unfortunately, C has lost the first fol. of the eleventh quire, so that V is
now the only source for the end of the first and the whole of the second
episode. V has therefore been chosen as the basis for the presentation of
app. a, but it should be borne in mind that V is likely to have made addi¬
tions of its own (for instance, ώς προείρηται line 11 and ώ ιερόν
άκροατήριον line 53 are likely additions) and that the apparatus may con¬
tain many readings reflecting the original form of this material.

The first episode may be described as an enlarged and generalized ver¬
sion of the vision of Paul the Simple in ApophthPatr, PG 65, 38Iff., trans¬
ferred to CP; cf. also the Life of Elias Speleotes, BHG 581, § 17, with A.
Kazhdan's and H. Maguire's remarks, DOP, 45 (1991), 2. Towards the end
the author says that he hastened to write down at once what Andrew had
seen, lest he should forget it. This explicit claim to trustworthiness indi¬
cates that the author was an interpolator, not Nikephoros himself.

The nucleus of the second episode is a play on the phonetic similarity
between ψύλλα 'flea' and ψύα 'loins', and between φθείρ 'louse' and
φθείρω 'destroy'. The joke is reminiscent of Andrew's etymological play
on άρτος - άριστος lines 4281-3.
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Περί της οράσεως των αμαρτωλών και των δικαίων

Καταλαβούσης ούν της άγιας άναστάσεως Χριστού τού θεού ημών
παρεγένετο ό μακάριος 'Ανδρέας ώς σύνηθες έχων εν τη μεγάλη έκκλησίςχ
προσεύξασθαι. Ώς δε τά δοκούντα αύτώ έξεπλήρωσεν, άπελθών έν τη
είσόδω τού 'Ωρολογίου έσκόπευε τους είσιόντας και έξιόντας προσεύ¬
ξασθαι. Προσέθετο δε κύριος ό θεός δείξαι αύτώ πάσαν την έργασίαν τών
ανθρώπων, ην έν κρύπτω εΐργάσαντο έν ταΐς ήμέραις της νηστείας. "Οτε
ούν ή έκκλησία την θείαν λειτουργίαν έξετέλεσε και ήρξατο ό λαός
έξιέναι, έναπεσκόπει ένός έκάστου το πρόσωπον και θείω πνεύματι έώρα
και κατεμάνθανε την τε άρετήν αύτών την τε της άμαρτίας νόσον καΐ
όποίψ, ώς προείρηται, γνώμη κατείχετο έκαστος. Διηγήσομαι δε ολίγα
τινά τών θεαθέντων αύτώ δια την θεάρεστον ύμών και πνευματικήν
άγάπην καί γάρ ει και πάντα ού δυνήσομαι διεξελθεΐν, όμως ούν προς την

ύμετέραν άγάπην λέξω τά κρείττονα καί σωτηρίας έχόμενα ίνα γνώτε
οϊαν δόξαν κέκτηνται οί θεώ άνακείμενοι καί οϊαν αίσχύνην έχουσιν οί
τοις αίσχίστοις πάθεσιν έμφυρόμενοι.

Έώρα ούν ικανούς λευκόν ώσεί χιόνα κεκτημένους τό πρόσωπον,
άλλων δε διηύγαζον αί όψεις ώς ό ήλιος, αί δε κεφαλαί αύτών έλαίω καί
μύρω κεχρισμέναι έτύγχανον, στεφάνους δε χρυσούς κατακεκοσμημένους
έπάνω της κεφαλής αύτών περιέφερον, εύωδία δε έξεπορεύετο έξ αύτών ώς
τά ία καί τά ρόδα, έκοσμούντο δε καί βασιλικαΐς στολαΐς δια βύσσου καί
πορφύρας, νεανίσκοι δε περικαλλέστατοι έσέβοντο, τιμώντες αύτούς καί
δοξάζοντες· ούτοι δέ είσιν οί καλώς τον δρόμον της άγιας τεσσαρακοστής
διανύσαντες, νηστείαις καί δεήσεσι τον θεόν θεραπεύσαντες καί άοράτως

VC

1 tit. om. C, qui num. 37 solum exhibet II 3 ώς ... έχων om. C II 4 ώς ... άπελθών:
άπελθών δέ έκαθέσθη C II 5 έσκόπευε scripsi: add. δέ C έσκόπει δέ V II 5-6 ante προσ¬
εύξασθαι add. ένεκα τού V II 7 ήν: ήνπερ C II κρύπτω: add. ή έν φανερώ C II εΐργάσαν¬
το: κατειργάσαντο C II 9 ένός ... πρόσωπον: την αιδώ τοΰ προσώπου ένός έκάστου C II
και ... έώρα om. C II 10και2οηι. C II 11 ώς προείρηται om. C II 12-13 δια ... άγάπην
om. C II 12ύμών:ήμΐνν II 13 ού ... διεξελθεΐν: θελήσω διεξελθεΐν, οϋκ έπαρκέσω C II
13-14 προς ... έχόμενα: τά κρείττονα και έχόμενα σωτηρίας λέξω προς την ύμετέραν
άγάπην C II 14—16 ϊνα ... έμφυρόμενοι om. C II 17 num. 38 add. C II 18 ό om. V II
19-20 κατακεκοσμημένους ... περιέφερον: έπ'αύτών C II 21 ρόδα: add. τού θείου κήπου
τοΰ θεού C II 24 δεήσεσι: add. καί έλεημοσύναις C
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On the vision of the sinners and the righteous

As the Holy Resurrection of Christ our God1 came, blessed Andrew ap¬

peared at the Great Church2 to pray, as was his habit.3 When he had carried
out what he had intended to do, he went out to the entrance of the
Horologion4 and looked at those who went in and out to pray. Granting him
a vision, the Lord showed him all the deeds performed in secret by the at-
tenders during the Lenten fast. When the divine liturgy had come to an end
and people started to leave the church, he looked carefully at the face of
each one, through divine spirit seeing and learning their virtues, what kind
of sin they suffered from and, as already mentioned, of what disposition
each person was. I shall relate a few examples of what he saw for the bene¬
fit of you, God-pleasing and spiritual friends; for even if I cannot go

through everything in detail, I shall nevertheless tell you, dear friends, the
'better things that belong to salvation',5 that you may know what glory
those have acquired who are devoted to God and in what disgrace those are
who let themselves be carried away by the most shameful passions.

For instance, he saw many with a face white as snow, and others whose
countenance was shining like the sun; their heads were anointed with oil
and perfume; they wore wreaths of gold6 on their head; fragrance issued
from them as from violets and roses; they were also decked out in royal
robes of linen and purple, and very beautiful young men worshipped them,
honouring and praising them; these are those who have finished the race of
Holy Lent well, serving God with fasting and prayers and invisibly gaining

1 I.e. Easter. The episode is related to the preceding one (lines 2648-73), which occurred on
a Palm Sunday.

2 Like the previous episode, this one also takes place at St Sophia, although outside the en¬
trance.

3 Although it is true that Andrew had the vision of the Prophet David at St Sophia, Nikepho-
ros never says that he used to pray there.

4 I.e. the SW entrance of St Sophia, where there was a sundial or clock, see Dagron, CP
imaginaire, 225.

5 Τά κρείττονα ... έχόμενα: cf. Heb. 6:9.
6 I have refrained from translating the superfluous κατακεκοσμημένους 'adorned' (line 19),

which requires χρυσω rather than χρυσούς. C has a simpler phrase.
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προοίμια κομιζόμενοι της των ουρανών βασιλείας- και γαρ εΐ μή
βλέπομεν τοις σώματικοΐς όφθαλμοϊς τους δι' αρετής έξανύοντας τό
πέλαγος της νηστείας - αλλ' οποίαν δόξαν κέκτηνται ουδείς έξαγγεΐλαι
δύναται. Δια τούτο θεασάμενος αυτούς ό μακάριος 'Ανδρέας ηΰφραίνετο
και ηύχαρίστει τω άγαθω δεσπότη έπΐ τη προκοπή αυτών.

Έώρα δε πάλιν έτέρους, και αυτοί έχρημάτιζον λευκοί ώσεί χιών, και
τα πρόσωπα αυτών ώς άκτίς ήλίου διέλαμπον, έπανεπαύετο δε έπ' αυτούς
το πνεύμα τό άγιον δια τό είναι αυτούς καθαρούς και έναρέτους,
άπεχόμενοι πορνείας, μοιχείας, μνησικακίας και πάσης φλυαρίας και
καθ' έκάστην τών ζωοποιών μυστηρίων έν μετοχή γενόμενοι. Κατενόει δε
και άλλους, και ήσαν ένδεδυμένοι χλαίνας χρυσάς, φώς και αϊγλην
κεκτημένας, περιστεραί δε λευκαί έπέτοντο επί τάς κεφαλάς αύτών και
έλαιον άποστάζουσαι έπί τάς χλαίνας αύτών, έξήρχετο δε έξ αύτών άτμίς
μύρου πολυτίμου και θυμιάματος εύοσμία ένώπιον τών νοητών έκείνων
περιστερών, οϊτινες ήσαν άγγελοι του θεού- ούτοι δε έχρημάτιζον οί
διαθρύπτοντες τοις πεινώσι τον άρτον, οί διαλύοντες στραγγαλιάς βιαίων
συναλλαγμάτων, οί τά χρέη τά άλλότρια έξαγοράζοντες, οί χιτώνας και

ιμάτια και σκεπάσματα τοις πενομένοις άδελφοΐς έπιχορηγοΰντες, οί είς
μοιχείαν μή άφικόμενοι και είς πορνείαν μή πορευόμενοι, οί κοινωνοΰντες
ταΐς μνείαις τών άγίων, οί τω πνεύματι πτωχοί και τών επιγείων άγαθών
ίδί<χ προαιρέσει ύστερούμενοι και θλιβόμενοι, κατά τον μακάριον
Παΰλον.

Πάλιν είδεν έτέρους, πολυτίμοις ίματίοις ήμφιεσμένους και χαρίεν τό
πρόσωπον έχοντας και έπί τά πρόσω διαβαίνοντας εΰφραινομένους,
συνείπετο δε αύτοΐς κόρη τις εύμορφωτάτη, στέφανον έξ έλαιοκλάδων έπί
τής κεφαλής αύτής φορούσα, ήν και έλεγον πρώτην είναι τών του βασι¬
λέως θυγατέρων, συνέθαλπέ τε αύτοΐς παρηγορούσα, ώς οία άδελφή
αύτών ύπάρχουσα, και έλαίω διαρραίνουσα τά πρόσωπα τών συμπο-

ρευομένων μετ' αύτής· ούτοι δέ είσιν, ώ ιερόν άκροατήριον, οί ταΐς

25 κομιζόμενοι post βασιλείας tr. C II 25-8 και γαρ ... δύναται: sententiam non satis intel-
lego II 25 και ... εί: καν γαρ C II 26 τους: τοις άγνιζομένοις (sic) και C II 27 άλλ':
άλλ'οϋν C II 28 δύναται: add. ταύτην C II 30 num. 39 add. C II δέ om. C II λευκοί
om. C II 31 διέλαμπον: -εν C II αυτούς: -οΐς C II 32 τό ... άγιον: τό άγιον πνεύμα ante
έπ'αυτούς C II 33 μοιχείας: add. φιλαργυρίας C II και ... και om. C II 34 γενόμενοι:
γενομένους V add. και ούτε μετά έχθης (sic) τούτο διαπραττόμενοι C II 36 λευκαί om. C
II έπέτοντο: -αντο V II αύτών και om. C II 37 έξήρχετο: έξεφέρετο C II 38-9 ένώπιον
... θεού om. C II 42 σκεπάσματα: σαγιόμαλα C II άδελφοΐς: add. ημών C II 43
μοιχείαν ... πορευόμενοι: μοιχείας και πορνείας μή είσπορευόμενοι C II 47 num. 40 add.
C II πάλιν: add. ούν C II 48 έχοντας: κεκτημένους C II και ... διαβαίνοντας om. C II
εύφραινομένους: -όμενοι C II 50 της κεφαλής: την -ήν C II φορούσα om. C II έλεγον
post είναι tr. C II 50-1 τού βασιλέως τών inv. C II 51-2 ώς ... ύπάρχουσα om. C II 52-
3 τών ... αύτής: αύτών C II 53 ώ ... άκροατήριον om. C
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a foretaste of the kingdom of heavens. For even if with our bodily eyes we
cannot discern those who cross the sea of Lent with virtue—but nobody
can tell the glory they have acquired. Therefore, when blessed Andrew saw
them he rejoiced and thanked the good Lord for their progress.

Again he saw others, and they were white as snow, and their faces were

shining like a sunbeam, and the Holy Spirit rested upon them because they
were pure and virtuous, keeping away from fornication, adultery, remem¬
brance of wrongs, and all kinds of foolish talk, and daily partaking of the
life-giving sacraments. He also noticed others, who were dressed in golden
cloaks which were luminous and beaming, and white doves were flying
over their heads, letting drops of oil fall on their cloaks, and there issued
forth from them a vapour of very precious perfume and a sweet smell of in¬
cense in front of these spiritual doves, which were angels of God: these
were those who break their bread for the sake of the hungry,7 who loose the
fetters of unjust contracts,8 who pay the debts of others, who supply their
poor brothers with shirts and cloaks and covering, who do not come for
adultery nor go for fornication, who take part in the commemoration of the
saints, who are poor in spirit, who by their own choice deny themselves the
good things on earth and are distressed, according to blessed Paul.9

Again he saw others, who were dressed in very precious cloaks and had
comely faces, and they were walking forward, rejoicing, and a very beauti¬
ful girl wearing a wreath of olive twigs on her head followed them—they
say she was the first among the daughters of the king10—, soothing and
comforting them as if she were their sister, sprinkling the faces of her com¬
panions with oil: these, Ο holy listeners, are those who visit the prisons and

7 οι διαθρύπτοντες ... άρτον: cf. Isa. 58:7.
8 διαλύοντες ... συναλλαγμάτων: cf. ibid. 58:6.
9 ύστερούμενοι ... θλιβόμενοι: cf. Heb. 11:37.
10 Cf. VloEl, ed. Festugiere, ch. 6,50ff., where Mercy appears to St John the Merciful in the

guise of a young girl wearing a στέφανον έξ έλαιοκλάδων and presenting herself as ή πρώτη
των θυγατέρων του βασιλέως (lines 59 and 61). Cf. also VBaslun, fol. 266v-270v, ed.
Veselovskij, 104—6, where during the Last Judgment ή πρώτη θυγάτηρ τοΰ βασιλέως τοΰ
μεγάλου, ή πάνυ φιλουμένη παρ' αυτού φρικτή και θαυμασιωτάτη 'Ελεημοσύνη (268ν-269)
saves a group of licentious but merciful men and women from the eternal fire.
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φυλακαΐς καΐ τοις πραιτωρίοις έπιδημοΰντες και έξ ών ό κύριος δέδωκεν
αύτοΐς αγαθών τους έν δεσμοΐς παραμυθούμενοι δια τον είρηκότα- "Έν
φυλακή ήμην και έπεσκέψασθέ με," οί έν ησυχία καθήμενοι και έν ταΐς
άγίαις και θείαις συνάξεσι του Χριστού ούδ' όλως χωριζόμενοι, οί
άγαπώντες τα λόγια κυρίου τά τίμια και άγνά υπέρ μέλι και κηρίον, οί
μετά ευχαριστίας τον άρτον αυτών έσθίοντες και οΰχί μετά βλασφημιών
και καταλαλιάς. Και ταύτα μεν έκ πολλών ολίγα περί τών έν άρετή όντων
και πάση άγαθοεργίς* διαλαμψάντων. Δοξάζειν γάρ οίδεν ό κύριος, 6 έν
άγίοις άναπαυόμενος, τους άγαπώντας αύτόν, ίνα και οί άγιοι άγγελοι
εΰφραίνωνται και οί πονηροί δαίμονες διαπληκτίζωνται, δοξάσει δε
αύτούς και έν τω μέλλοντι αίώνι και μάλα είκότως, όπου τά αγαθά
ύπάρχουσι, κατά τον άπόστολον, ά οφθαλμός οΰκ είδε και ούς ούκ ήκουσε
και έπΐ καρδίαν ανθρώπου ούκ άνέβη, ά ήτοίμασεν ό θεός τοις άγαπώσιν
αύτόν.

Έώρα πάλιν ό μακάριος έτερους τινάς ήσβολωμένον έχοντας τό
πρόσωπον. Τινών δε έξ αύτών ή όψις κοπρώδης έτύγχανε και βεβορ-
βορωμένη, αίλουροι τε και κυνάρια έπ' αύτούς έφέδρευον έμπροσθίως και
τοις ποσίν άμα παίζοντες, όφεις τε αύτοΐς άοράτως τοις μέλεσιν αύτών
έπεκρέμαντο και έθήλαζον τον απορρέοντα βόρβορον τού σώματος αύτών
και ούκ άπηλλάσσοντο αύτών τό σύνολον, μετεΐχον δε μάλλον έμφορού-
μενοι τούτων έπιμελώς, βάτραχοι τε έπί τών ποδών ήσαν καθήμενοι και ώς
έπος είπεΐν έλεεινόν θέαμα προύκειντο τοις θηρίοις τούτοις, έν ω ύπάρχει
τό κατ' είδος τών άμαρτιών αύτών, πικρία τω κυρίω και ή άποστροφή άπ'
αύτών, λύπη τε και αδημονία τοις άγίοις άγγέλοις τοις λαχούσι φυλάττειν
τάς ψυχάς αύτών ούτοι ούν, άγαπητοί μου, τυγχάνουσιν άσωτοι άνθρω¬
ποι, άρσενοκοΐται, μοιχοί, μαλακοί, φιλάργυροι, οϊτινες καθάπερ χοίροι
έναπομάσσονται τον βόρβορον τής άμαρτίας έκάστοτε και μήτε τον θεόν

54 τοις πραιτωρίοις: τοις -αις V τά -ώρια C II 54-5 ών ... άγαθών: ού ... άγαθόν C II
55 τους scripsi: τοις VC II δεσμοΐς: τοις δ. C II 57 και θείαις om. C II τού Χριστού: ταΐς
έκκλησίαις Χριστού C cf. infra, lin. 142 II 58 τά τίμια ... κηρίον om. C II 60 καταλαλιάς:
-ίας C II πολλών: τών π. C II 61 διαλαμψάντων om. C II 62-3'ίνα ... διαπληκτίζωνται
om. C II 63 δοξάσει δε: δοξάζει γάρ C II 64καί'οπι. C II και2 ... είκότως om. C II 68
num. 41 add. C II πάλιν: τοιγαρούν έπειτα C II ήσβολωμένον scripsi:-ους VC II έχον¬
τας: κεκτημένους C II 69 ή ... κοπρώδης: τό είδος κοπρώδη C II έτύγχανε: -ον C II 69-
70 και βεβορβορωμένη: σιχαντοί και βεβορβορωμένοι C II 70 κυνάρια: κάτοι και κυνάρια
μικρά C II 70-1 έπ'αύτούς ... παίζοντες om. C II 71 αύτών om. C II 72 έπεκρέμαντο:
έναπε-C II 73 και ούκ ... σύνολον om. C II 74 τούτων ante μάλλον tr. C II τε: δε C II
ποδών: add. αύτών C II 74-5 ώς ... ειπείν om. C II 75 προύκειντο: προέ-C II 75-8 έν ω
... ψυχάς αύτών om. C II 78 τυγχάνουσιν: έτύγχανον C II 80 έκάστοτε και μήτε: αύτών
τήν τε δυσωδίαν και την ήδονήν τής αισχύνης και την άσέλγειαν την έπάρατον μήποτε C
II θεόν: add. τον ύψιστον C
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jails, consoling their fettered inmates with the good things the Lord has
given them, for the sake of him who said, "I was in prison and you visited
me,"11 those who are sitting in tranquillity and never leave during the holy
and divine services of Christ,12 who love the precious and holy sayings of
the Lord more than 'honey and the honeycomb',13 who eat their bread with
gratitude and not with blasphemies and slander. This is just a few examples
of what could be said about those who live in virtue and excel in all sorts of

good work. For the Lord, resting in the holies,14 knows how to praise those
who love him, in order that also the holy angels may rejoice and the evil
demons be battered. He shall also praise them, with good reason, in the age
to come, where the good things are which, according to the Apostle, no eye
has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, and which God has
prepared for those who love him.15

Again the blessed man saw some other men with faces black as soot.
The appearance of some of them was dirty and filthy; cats and dogs put
their forepaws on them,16 sporting with their feet;17 snakes hung from their
limbs without their noticing it, feeding from the filth that flowed from their
bodies; they did not leave them for a moment but rather ate and filled them¬
selves carefully from them; frogs sat on their feet, and through these ani¬
mals they so to speak made a miserable spectacle, which is a representation
of their sins, a source of bitterness for the Lord, causing him to turn away
from them, a source of sorrow and distress for the holy angels to whose lot
it had fallen to guard their souls; these, my beloved, are profligate men,
sodomites, adulterers, catamites,18 lovers of money who, like swine, con¬
stantly foul themselves with the filth of their sin, neither fearing God nor

11 έν ... με: cf. Matt. 25:36.
12 Cf. supra, note 2 to line 942.
13 υπέρ ... κηρίον: Ps. 18:11
14 έν ... άναπαυόμενος: Isa. 57:15.
15 ά ... αυτόν: 1 Cor. 2:9.
16 This is a tentative translation of a passage that may be partly corrupt and is missing in C.
17 τοις ... παίζοντες: Isa. 3:16.
18 άρσενοκοΐται ... μαλακοί: cf. 1 Cor 6:9. Possibly μαλακοί should be translated 'mastur-

bators' rather than 'catamites', cf. note 7 to line 2164.
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φοβούμενοι, μήτε τους αγγέλους αυτού δεδιττόμενοι, μήτε τής ταλαίπωρου
αύτών ψυχής φειδόμενοι- οί μηδέ αΰτάς τάς νενομισμένας ημέρας τών
άγιων νηστειών φυλάττοντες, άλλα μάλλον άποστρεφόμενοι και μισούν-
τες αύτάς και βαρετάς ηγούμενοι- και ήνίκα οί ευ φρονοΰντες δια
σπουδής ένθέου μνείαν τής έαυτών ψυχής εισπράττονται άγωνιζόμενοι,
ούτοι άδεώς πορευόμενοι, κλέπτοντες, γαστριζόμενοι, τον φοβερον κριτήν
και κύριον μηδ' δλως πτοούμενοι- οί τω διαβάλω πάντα τά μέλη αύτών
προδώσαντες- ούτοι έζωγρημένοι είσίν εις τό έκείνου θέλημα. Δια τούτο
τοιγαρούν χιλίάρχοι δαίμονες μετά τής φάλαγγος αύτών έπ' αύτούς
έπαναπαύονται, οί γάρ όφεις και αί άσπίδες και τών λοιπών θηρίων ό
κατάλογος ούδέν έτερον πεφήνασιν ή δαίμονες. Ούτως γάρ, οΐμαι,
παραπλησίως, ήδύτητα και χαράν κέκτηνται, ότ' άν τις άφ' ημών τών
ελαχίστων άνθρώπων καρπόν φέρει αύτοΐς ίδίψ προαιρέσει δια μοιχείας
και πορνείας και τής παμβεβήλου άρσενοκοιτίας- ώς ούδενΐ τούτων άλλω
άγανακτεΐ θεός κατά τών τοιούτων ώς δι' αύτής και τοις μαινομένοις έπί
τη φιλαργυρίψ και μηδ' όλως σπλάγχνα οίκτιρμών έπιδεικνυμένοις άλλα
δι' όλου τοΰ τής ζωής αύτών χρόνου εις ταύτα τά πάθη καταδαπανώντας
έαυτούς, μηδέν άλλο καρπεύειν είδότες ή κόπρον και δυσωδίαν άφόρητον.
Μετά δέ τό άποθανεΐν αύτούς πρόκεινται έν τω μνημείω σκωληκόβρωτοι
καθάπερ κύνες, δυσωδίαν άναπέμποντες- και γάρ τά σώματα τών νεκρών,
όσα μέν είσιν άμαρτωλών πνέουσι δυσωδίαν διά τήν άμαρτίαν αύτών,
ήνπερ έπραττον έν τω κόσμω, όσα δέ πρόκεινται ύγιή, μυρίζοντα και

εύωδιάζοντα, ταύτά είσι δικαίων τών διά μετανοίας και έξαγορεύσεως
άποκαθηραμένων τά άμαρτήματα αύτών έν τώδε τω κόσμω.

"Επειτα κατενόει έτέρους, και ήσαν γυμνοί τω σώματι, μέλανές τε και

ζοφώδεις, πεπηρωμένοι τε οί οφθαλμοί αύτών, και ώσπερ φρυγάνων πυρί
τεφρωθέντων, ούτως ύπήρχον ήσβολωμένοι τή έπκρανείςχ τού προσώπου
αύτών. Τινές δέ Αιθίοπες άπηγριωμένοι, μαχαίρας οξείας έν ταΐς χερσίν
αύτών κατέχοντες, και σχοινίοις δεδεμένους έκ τών τραχήλων αύτών
έσυρον ώσπερ ήμιόνους- έτεροι δέ Αιθίοπες, ράβδους πυρίνους κατέχοντες,
έτυπτον αύτούς οξέως πορεύεσθαι. Υπεράνω δέ αύτών έγέγραπτο-

81 αύτοΰ ... μήτε: τοΰ θεού δεδιότες άλλ'ούτε C II 82 φειδόμενοι ... μηδέ: φειδώ ποιούμε¬
νοι ώς έν τινι ούδέ C II 83-4 και ... αύτάς om. C II 84 ηγούμενοι: ταύτας είσηγούμενοι C
II ήνίκα: έπινίκα C (leg. όπηνίκα; cf. supra, ad lin. 3235^41) II 85 εισπράττονται
άγωνιζόμενοι: καθεισπράττονται εύφραινόμενοι C II 86 ούτοι: add. δέ C II άδεώς
πορευόμενοι om. C II γαστριζόμενοι: add. μεθύοντες τη πορνείς* και τη ήδυπαθείς*
άσχολούμενοι C II 87 οί om. C II 88 ούτοι om. C II 88-91 διά τούτο ... δαίμονες om. C
II 92 παραπλησίως: add. οί δαίμονες C II ήδύτητα και: ήδυτάτην C II τών άφ'ήμών inv.
C II 93 καρπόν φέρει: καρπεύει C II 94 ώς om. C II άλλω: άλλων C II 97 τοΰ ...

χρόνου: τών χρόνων αύτών C II καταδαπανώντας:-ες C II 100 δυσωδίαν άναπέμποντες
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being afraid of his angels, nor sparing their own miserable soul; they not
even observe the customary days of Holy Lent but rather turn away and
hate them, considering them a nuisance; and while the sensible remember
their own soul through godly zeal and struggle, these make no scruple to
commit theft and eat gluttonously, not at all trembling at the thought of the
terrible Judge and Lord: they have surrendered all their limbs to the devil
and so been captured to do his will.19 Therefore centurion demons with
their phalanx rest upon them, for the snakes and the adders and the whole
set of the other animals are nothing but demons. For roughly in this way, I
think, they feel pleasure and joy, when one of us most humble men of his
own free will brings them the fruits of adultery, fornication and the wholly
wretched sin of sodomy. Nothing arouses God's indignation against such
people as much as this sin, and when they grow mad for love of money,

showing no compassion20 at all but squander their whole life on these pas¬
sions, although they know that they will reap no other fruit than filth and
unbearable foul smell. After they have died they will be eaten up by worms
in their tombs like dogs, sending out foul smell, for among the bodies of the
dead those which belong to sinners issue foul smell because of the sin they
committed in the world, while those which remain sound, redolent with
sweet smell, belong to the righteous, who with repentance and confession
have purged themselves of their sins in this world.

Then he noticed others, and their bodies were naked; they were black
and dark and their eyes were destroyed and their complexion was as black
as soot, like wood burnt in fire. A band of savage Ethiopians with sharp
swords in their hands pulled them like mules with ropes fastened to their
necks. Other Ethiopians armed with fiery sticks beat them, urging them to
move quickly. Above them there was written, "Magicians, sorcerers, en-

19 έζωγρημένοι ... θέλημα: cf. 2 Tim. 2:26.
20 σπλάγχνα οίκτιρμών: cf. Col. 3:12.

om. V, qui lacunam cruce denotat II 101 δυσωδίαν om. C, cf. adnotationem praecedentem
II την άμαρτίαν: τάς -ας C II 102 ήνπερ ... κόσμω om. C II 103 δικαίων: add. και C II
έξαγορεύσεως:-ων C II 105 num. 42 add. C II έπειτα κατενόει: κατενόουν (sic) έπειτα C
II 107 τη ... προσώπου: τά πρόσωπα C II 108 δε om. V II 109 σχοινίοις: add. νοητοΐς C
II αύτών: add. τούτους C II 110 ώσπερ: καθάπερ C II δε: τε, post quod add. παραπλήσιοι
C II ράβδους πυρίνους: -οις -οις C II 111 αύτών: add. δια τοΰ άέρος C
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"Μάγοι, φαρμακοί, έπαοιδοί" Ταύτα θεωρών ό δίκαιος φρίττων ίλιγγία,
και λύπης άνάπλεως ή ψυχή αύτού έγένετο, και συνεχόμενος δάκρυσι
θρήνον έποίει εν άποκρύφω καθεζόμενος.

Μικρόν δε άνιείς των δακρύων κατενόει έτερους, γυμνούς, ζεζοφω-
μένους ως Αιθίοπας, μαχαίρας διστόμους κατέχοντας, και αύται αίματος
πλήρεις· έπάνω δε της κεφαλής αύτών έχιδνα πλήρης όργής και θυμού,
ένεπύριζε δε ένα έκαστον αύτών, μέχρις ότου τελέση τήν έπιθυμίαν αύτής·
έχρημάτιζον δε ώσπερ άναίσθητοι και φρενών άμοιροι, ην τε θλΐψις έν
αύτοΐς πολλή, ούαί τε και οδύνη και τάραχος άστασίαστος· είσί δε ούτοι
φονεΐς, άρπαγες και οί τα πάθη της βδελυράς ασωτίας έχοντες, άλλα δια
τού νοητού θηρίου της έχίδνης έμπυριζόμενοι και είς μετάνοιαν ούκ
άφικόμενοι. Ού μόνον δε άνδρας έβλεπεν ό όσιος άλλα και γυναίκας τής
αύτής τάξεώς τε και στάσεως· δριμύς γάρ ό έρως τής μοιχείας, και τό
έπιτίμιον τοσούτον ώστε τά δεύτερα φέρειν τού φόνου τοις τον νόμον τού
θεού μετά πάσης άκριβείας άναγινώσκουσιν.

"Εβλεπεν ούν και έτέρους, και αύτοί ύπήρχον εύτελή τινα ράκη
περιβεβλημένοι, και πλήθος γυναικών ομοίως συνεπορεύετο μετ' αύτών
ήν δε τά σώματα αύτών τριβόλοις και άκάνθαις πεπυκνωμένα, και τά
άτιμότατα τών έρπετών, λέγω δή βάτραχοι και μύες, χελώναί τε και έτερα
χείρονα περί αύτούς· ούτοι δέ είσιν όργίλοι και θυμώδεις, πονηροί και

πικροί, οί τους οΐκέτας αύτών δεινώς και άνελεημόνως μαστιγούντες και

λιμοκτονούντες· τό γάρ πάθος, όπερ ό σατανάς αύτοϊς παρενέθηκε,
νοητώς τό εικόνισμα τούτο ύπογράφει έν αύτοΐς, τούτ' έστι τό τής μήνιδος
και τής όργής και τού θυμού. Διά τούτο και αύτοί άπόβλητοι τής
βασιλείας τών ούρανών καθεστήκασιν.

Πάλιν έώρα έτέρους ό μακάριος, και ήσαν άπό άνωθεν έως κάτω έν
τοις σώμασιν αύτών κόνιν αιθάλης περικεχυμένοι, βλοσυρά τε τά

113 δάκρυσι: τοις δ. C II 115 μικρόν ... δακρύων om. C II 115-16 ζεζοφωμένους ...

Αιθίοπας: δν τρόπον ρενδάκων (ρενδάκων quid? in lexicis non inveni) Αιθιόπων τό έαυτών
σώμα προφέροντας C II 117 έχιδνα scripsi: έχιδναι V έχεντρα C II πλήρης: πάσης V
II 118 ένα: καθένα C II ότου: ότε C II 120 αΰτοϊς: -ή V II 119-20 και φρενών ...

άστασίαστος om. C II 120 είσί ... ούτοι: ούτοι γάρ ούν μυωπάζοντες ύπάρχουσιν C II
121 άσωτίας: άμαρτίας C II έχοντες: μηδ'όλως άφιστάμενοι C II 122 είς ... ούκ: μή είς
μετάνοιαν C II 123 έβλεπεν: add. τοις νοεροΐς όφθαλμοΐς C II 124 ό έρως scripsi: έρως V
ό έρων C II 127 num. 44 add. C II 128 μετ'αϋτών: αύτοΐς C II 129 αύτών: add. δλον
διόλου C II πεπυκνωμένα: -ων C II 129-30 τά άτιμότατα ... δή om. C II 130-1 και
έτερα χείρονα om. C II 131 περί αύτούς: έφήδρευον έπ'αύτοΐς C II είσιν: έτύγχανον C
II και'om. C II 132 πικροί: add. και μηνιεΐς C II τούς:τάςν II άνελεημόνως: έλεεινώς
V II 132-3 και λιμοκτονούντες om. C II 133 παρενέθηκε: περισκευάσας ένέθηκε V II
134 μήνιδος: μήνης C II 135 και1 om. C II 137 num. 45 add. C II έώρα πάλιν inv. C II
ό μακάριος om . C II ήσαν: έχρημάτιζον C II κάτω: κάτωθεν V II 138 κόνιν: -ις C II
αιθάλης: -ην C II περικεχυμένοι: -ην C II βλοσυρά: -α> C
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chanters". When the righteous man saw this he shuddered and felt dizzy,
and his soul was filled with sorrow, and overwhelmed by tears he sat down
in a hidden place, lamenting.

When the flow of his tears stopped for a moment he noticed others,
naked, darkened like Ethiopians, holding two-edged swords covered with
blood; above their heads there was a viper full of wrath and fury, which set
them on fire one by one until it had satisfied its desire. They were sense¬
less, as it were, and bereft of reason, and there was great anguish among
them, and woe and pain and undisturbed21 anxiety: these are murderers,
robbers, and those who have acquired the disgusting passion of profligacy
but refuse to repent because they are set on fire by the spiritual beast, the
viper. Not only men did the holy man see but also women belonging to the
same order and standing.22 For the taste of adulterous love is bitter, and the
penalty such that it ranks second only to murder according to those who
read the law of God carefully.

He saw others also, and they were dressed in a kind of cheap rags and
were likewise accompanied by a multitude of women; their bodies were

thickly covered with thistles and thorns, and the most despised among
beasts, I mean frogs and rats and tortoises and others still more abominable,
were all around them: these are the irascible and hot-tempered, the evil and
cruel who flog and starve their servants fiercely and without mercy;23 for
the passion, with which Satan has infected them, paints this image spiritu¬
ally in them, that is the image of wrath, anger and fury. For this reason they
too are rejected from the kingdom of heavens.

Again the blessed man saw others, and they had their bodies covered all
around from head to foot with soot, and their faces were grim-looking,

21 Rather than άστασίαστος one would expect an adjective meaning 'uncontrollable' or
'never-resting'. Or is this what the author thinks that άστασίαστος means?

22 The terms τάξις and στάσις derive from the imperial protocol, cf. Oikonomides, Listes, 25
(with note 23) and 129,15.

23 Καί λιμοκτονοΰντες is omitted in C, so that in this MS the adverbs refer only to μαστι-
γοΰντες.
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πρόσωπα αύτών και ίου μεμεστωμένα και δαιμονικής άχλύος άνάπλεα,
έχεντραί τε και ασπίδες κατεΐχον αυτούς νοητώς άπο τών άκοών και
κατετύφλουν τα όμματα αύτών τού μή βλέπειν τον ήλιον, μηδέ προσέχειν
τάς αγίας γραφάς τάς εν ταΐς τών άγίων έκκλησιών συνάξεσιν
άναγινωσκομένας. Υπεράνω δε αύτών έπί τού άέρος έγραφε ταύτα-
"Μνησικακία, ή πρώτη τών τού διαβόλου θυγατέρων." Άπο δε τών
μυκτήρων αύτών ιός ασπίδων και όφεων και σκορπιών και έρπετών
έξεπορεύετο και έπλήρου τον αέρα- ούτοι δε ύπάρχουσιν οί έμβάλλοντες
ανθρώπους εις κινδύνους και θανάτους, οί μνησίκακοι και έχθροί και
ύπερήφανοι, οί αίσχρολόγοι και ύβρισταί και κατάλαλοι, οί τά άλλότρια
αμαρτήματα άνακρίνοντες και καταδικάζοντες, ώς αθώων αύτών
ύπαρχόντων άπο εγκλήματος.

"Ινα δε τά πλείω παρεάσω, εν τω τέως τοις ώδε άρκεσθήσομαν καθάπερ
γαρ έφθην ειπών, ούκ έξισχύσω πάντα σαφηνίσαι, όσα ή μακαρία εκείνη
και θεόπνευστος ψυχή έώρακε, πολύπειρά τινα φιλοπράγμονά τε

τυγχάνοντα- και εί μή τά είρημένα μοι εύθέως δια μέλανος έσημειούμην,
άπόλωλα αν ταύτα τού έξηγήσασθαι τή ύμετέρρι άγάπη. Τέως δε προς τό
συμφέρον τή ύμετέρψ ψυχή τά εύτελή μου ρήματα κατεβαλόμην, ϊν'
είδήτε όποιος ήν κατά θεόν ό μαργαρίτης εκείνος ό έράσμιος και τίμιος,
πώς τε αύτώ ούδέν άπέκρυψεν ό θεός, όν ήγάπησεν, άλλά γε τά πάντα ώς
ίδίω θεράποντι και δούλω έγνώρισεν.

"Οτε ούν το πάν τού λαού άνεχώρησεν, άναστάς ό μακάριος ηύξατο
προς κύριον, επειδή τεταραγμένος έγένετο τω ποικίλω τής θεωρίας. Ώς
ούν προσηύξατο, φωνής ήκουσε θεόθεν λεγούσης- "Βραχέα τινά

139 άνάπλεα: άνάμεστα C II 140 νοητώς om. C II άκοών: dmoovC II 141 κατετύφλουν:
κατεπήρουν C II 142 τών ... συνάξεσιν: θείαις συνάξεσιν τών άγ. έκκλ. C II 143 έπί: δια
C II έγραφε: sic VC II 144τοΰοιτι. C II 145 και σκορπιών: σκορπιών τε C II 146άέρα:
add. και πλήρει (sic) δε και πολλής πικρίας τάς ψυχάς τών άνθρώπων, ώς άποβαλεσθαι αυ¬
τούς την ζωήν αύτών V II δε: ούν C II ύπάρχουσιν: πεφήνασιν C II 146-7 έμβάλλοντες
άνθρώπους: ένδιεμβάλλοντες τοις άνθρώποις C II 147 έχθροί: έχθρωδοι C II 148
αίσχρολόγοι: αίσχρόλογοι C II και1 om. C II κατάλαλοι: καταλάλοι V II οί2: και C II
149 άνακρίνοντες: κατα- C II καταδικάζοντες: -ουσιν C II 149-50 άθωων ... εγκλήμα¬
τος: άθώοι αύτοί ύπάρχοντες εγκλημάτων C II 151 πλείω: πλείονα C II άρκεσθήσομαι:
άρκεσθείς V II 152 γαρ om. V II πάντα: τά π. C II σαφηνίσαι: -ίσω C II 153 φιλο¬
πράγμονά τε: και φ. C II 155άν:ούν€ II 155-2688 τέως ... σκληροκαρδίαν αύτοΰ om.
C, qui fol. ante fol. 80 (i. e., fol. primum quaternionis undecimae) om.

V

156 κατεβαλόμην: -λλ- V II 158 αύτώ: αύτόν V
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filled with rust and full of demonic mist, and vipers and asps held on to
their ears spiritually and blinded their eyes so that they could not see the
sun nor listen to the Holy Scriptures read during the services of the holy
churches. Above them there was written in the air, "Remembrance of
wrongs, the first among the daughters of the devil."24 Poison from asps and
snakes and scorpions and reptiles issued from their nostrils, filling the air:
these are those who expose people to dangers and deadly risks, who re¬
member wrongs, who are hostile and proud, who use foul language and are
insolent and slanderous, who scrutinize the sins of others, condemning
them as if they themselves could not be accused of anything.

But I shall omit most of what he saw and for the time being be content
with what I have said so far. For, as I have already said,251 cannot describe
all that this blessed and divinely inspired soul saw, being things which re¬
quire a great deal of experience and insight. And I think if I had not imme¬
diately written down his account with ink I would have forgotten it and not
been able to convey it to you, dear friends. In the meantime I have put
down my simple words for the benefit of your soul, that you may know
what precious pearl this pleasant and honourable man was before God, how
God did not keep anything hidden from him, whom he loved, but made
everything known to him as to a faithful personal servant.

When all people had left, the blessed man stood up and prayed to the
Lord, since he had been shaken by the graphic variety of his vision. As he
prayed he heard a voice from God, saying, "Why were you shaken and

24 ή πρώτη ... θυγατέρων: cf. supra, line 50f., with note 10.
25 καθάπερ ... ειπών: supra, line 13.
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θεασάμενος, ώ 'Ανδρέα, ϊνα τί έταράχθης και συμπέπτωκας, όπου γε όρώ
αύτούς εγώ καΐ χείρονα διαπραττομένους πάσαις ταΐς ήμέραις της ζωής
αύτών, καΐ υποφέρω αύτούς, πάντων έκδεχόμενος την μετάνοιαν;" Ό δε
μακάριος ταύτα άκούσας έννεος γενόμενος εϊρηκε- "Κύριε, ώς έπ' εύθείας
εϊρηκας δια τοΰ σοΰ προπάτορος περί ημών των ταΐς άκαθαρσίαις
έμπεφυρμένων ότι "Άνθρωπος έν τιμή ων ού συνήκε, παρεσυνεβλήθη τοις

κτήνεσι τοις άνοήτοις καΐ ώμοιώθη αύτοΐς.' "

Περι τον καθαροπότην

Ταύτα ειπών των έκεΐ άνεχώρησεν. Και γενόμενος έν ένί των
καθαροποτίων εύρε τον καθαροπότην ψυλλιζόμενον, άπραγίαν γαρ

έκέκτητο και έν τούτω ηύκαίρεί" ώς ούν έκεΐσε παρεγένετο, συλλαβόμενος
ό προεστώς ψύλλον μετριοπαθών έφη προς τον μακάριον "Διά τί, έξηχε,
οΐ παλαιοί τον θήρα τούτον φθεΐρον ώνόμασαν;" Ό δε όσιος βουλόμενος
μετριάσαι προς βραχύ έφη προς αύτόν "'Επειδή τήν νύκτα, έμπεφυρμένε,
φθειρών σου τον άσκόν τοΰ σώματος ήλον έμπήγνυσι τή ψυά σου και

άφυπνίζων σε κνίζεσθαί σε παρασκευάζει τοις όνυξι, τούτου ένεκεν οί
παλαιοί κατωνόμασαν, άντί τοΰ ψί, τό φι προστάξαντες." Ταύτα έκεΐνος
άκούσας, μικρόν ύπομειδιάσας βαλών οίνον δέδωκεν αύτω πιεΐν. Ό δε
όσιος δεξάμενος το ποτήριον και τού οίνου έμφορηθείς προστρίψας τό
ποτήριον τή πέτρςχ γελοιάζων άνεχώρησεν.

173 ηύκαίρεί: ηϋχαίρει V
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overwhelmed, Andrew, having seen only a few examples? I see them doing
even worse things every day of their life and I endure them, waiting for
them all to repent." When the blessed man heard this he was amazed and
said, "Lord, how right you were when through your forefather you said
about us who are carried away by impurities, Ά man held in honour does
not understand, he resembles the senseless beasts and has become like
them.' "26

On the tavern keeper

With these words he left the place. Coming to a tavern he found the tavern
keeper searching his clothes for fleas, for having nothing to do he spent his
time with this. Now when Andrew appeared the manager happened to
catch a flea (ψύλλον). Jesting he said to the blessed man, "You fool, why
did the ancients call this animal destroyer (φθεΐρον)?" The holy man, want¬
ing to joke a little, answered him, "You stupid, because at night it drives its
needle into your loins (ψυά27), destroying (φθειρών) the skin of your body,
and wakes you up and makes you scratch yourself with your nails, for this
reason the ancients gave it this name, substituting a phi for the psi." On
hearing this answer he smiled and poured a cup of wine for him to drink.
The holy man accepted it, drank the wine and, smashing the cup against a
stone,28 went away, laughing.

26 "Ανθρωπος ... ώμοιώθη αΰτοΐς: Ps. 48:21.
27 Instead of the normal ψύςκ or ψάρι (dat.) the Ms V has ψυρο
28 Lit. 'the stone'; the definite article may have been taken over from a context in which it

was more appropriate than it is here.
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Appendix b

After line 3460 MSS V (fol. 135v f.), C (fol. 97v), and Κ (fol. 111) add an

episode called Περί του κληρικού; cf. the edition of Augoustinos Mon-
achos 145f., where the text of V, slightly changed, has been reproduced.
The interpolated text then immediately continues with the sentence Ό δέ
μακάριος (όσιος V) της δημοσίας όδού έκνεύσας έρχεται (add. και C) έπί
την λιθίνην πόρταν, τοις αύτοΐς (έαυτοΰ V) ήθεσι διαπραττόμενος, where¬
upon the episode with the blasphemer begins with the words 'Ην δέ ή (ή
om. VC) ήμερα της ένδοξου πανηγύρεως του άγίου μεγαλομάρτυρος
Θύρσου. This makes the description of Andrew's movements run more

smoothly than in the main text. It is doubtful, however, whether this suf¬
fices to prove that the episode is genuine. The episode itself reads like a
happy-ending version of the story of the deacon Raphael line 2782ff., with
an element reminiscent of the story of the anonymous young man line
2125ff. (the slap on the face line 2143). It contains some expressions that
do not occur in the main text, among them δημόσιος έμβολος and
μετριάζω, whereas, on the other hand, the toponym τα Μαυριανοΰ is miss¬
ing.
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Περι του κληρικού

Έν μιά δέ των ήμερων έν τω δημοσίω έμβόλω περιπατοΰντος αύτοΰ κατά
το έθος καΐ μετριάζοντος, συναντά τινι κληρικω νεωτέρω και δίδωσιν
αύτω ράπισμα, όση δυνάμει έκέχρητο, καί φησι προς αυτόν "Ούτως,

5 μάταιε, έχρήσω τή σωτηρίψ της ψυχής σου; Ούκ ήρκέσθης έν τή πορνεία
μιαινόμενος, άλλα τή άπογνώσει τον νουν καταβαπτισθείς κατησπάσω
καί τήν μοιχείαν; Μά τον Τησούν, ει ούκ αναλύσεις έκ των έπιτη-
δευμάτων της άμαρτίας σου, τριετίαν έξεις το ρίγος συν τω πυρετω
δαπανώντά σε!" Ταύτα είρηκώς έπί τά πρόσω έχώρησεν. 'Εξεπλάγη δέ το

ίο ρηθέν έκεΐνος, ήδει γάρ ότι τή νυκτί έκείνη ήν έμπαρείς εις μοιχείαν, και
έθετο έν τή καρδίςχ αύτού άπο των βλαβερών τούτων άναχωρήσαι. Καί
έκτοτε ήγωνίζετο νηστεύων, άγρυπνων, καί προσευχόμενος τοΰ έλεηθήναι
αύτόν καί συγχώρησιν εύρασθαι των προημαρτημένων αύτω.

VCK

I tit. om. C, qui num. 81 solum exhibet II 2-3 κατά ... μετριάζοντος om. C II 3 συναντά:
συναντήσας C II και2 om. C II 4 έκέχρητο: έκέκτητο V II 5 τη σωτηρί<χ: την -αν VK II
7 την μοιχείαν: τη -qc CK II άναλύσεις:-ει V II 9 δαπανώντά:-ας Κ II 9-10 τό ρηθέν:
έπι τω ρηθέντι αύτώ V, sed cf. supra, lin. 997-8 II 10 τη: έν την II και: add. άπό τότε V
II 11 άναχωρήσαι: τοΰ άναχωρήσαι ante άπό V άναχώρησιν C II 12 έκτοτε om. V II
13 αύτόν om. V II εύρασθαι: εύράσθαι Κ εύράσθαι C εύρεΐν V II προημαρτημένων:
άμαρτιών C
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On the cleric

One day as he was walking and jesting in the public portico according to
his habit, he met a young cleric and struck him on his face with all his
might, saying, "You fool, is this what you are doing for the salvation of
your soul? Was it not enough for you to defile yourself with fornication?
Was your mind so submerged in despair that you also had to embrace adul¬
tery? By Jesus, if you do not desist from doing the works of sin, you shall
spend three years consumed by fits of shivering and fever!" With these
words he went on his way. The cleric was amazed at what he said, for he
knew that in that night he had been involved in adultery, and set his mind
on deserting these ruinous ways. From this moment he began to struggle,
fasting, keeping vigil and praying that he might receive mercy and find for¬
giveness for the sins he had committed.



 



381

Appendix c

After the end of Barbara's vision (line 3614) MSS V (fol. 143f.), C (fol.
102vf.), and Κ (fols. 117V—118v) add the following chapter; cf. the edition of
Augoustinos Monachos 153f., where the version of V has been printed with
slight changes. The purpose of the chapter, which contains three episodes,
is apparently to illustrate Epiphanios' ability to make predictions. As a
matter of fact, however, it does not fit Nikephoros' conception of Epi¬
phanios' character, for according to him Epiphanios is only Andrew's pu¬

pil, a virtuous and clever young man, it is true, but not a saint with super¬
natural gifts. A further, albeit less substantial indication of the spurious
character of this material is its uneasy style; cf. the clumsy repetition
ψήφον τριών ήμερων άναμένοντα ... των τριών ήμερών άνέμενεν lines
27-9.

Note that in VCK the opening of the following chapter has been
changed, so that the extra chapter may fit in; see line 3615f., app. crit.
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Περί της προρρήσεως Έπιφανίου

Ό δέ μακάριος Έπιφάνιος ήσχολεΐτο και αυτός ημέρας και νυκτός τα

προς τον κύριον, ώστε και προφητικού χαρίσματος άξιωθήναι αυτόν.
Γύναιον γαρ πενιχρον πλησίον αυτού καταμένον, ης και τα τέκνα
άνεδέχετο εκ τοΰ θείου βαπτίσματος· ικανά δέ παιδία τέξασα, έξ αύτών
ούδέ εν άρσεν έτύγχανεν, άλλα πάντα θήλυ. Άπεβδελύσσετο δέ αυτά και
ό άνήρ και ή γυνή αύτού. 'Εδυσώπει ούν ή γυνή τον θεόν, όπως τέξη
άρσεν. 'Εγκύου δέ ούσης αύτής και τού όσίου Έπιφανίου παρερχομένου,
θεασαμένη αύτόν εκείνη και ώς οία γνησίω άναδόχιρ έξαναστάσα
προσεκύνησεν αύτόν. Ό δέ έμβλέψας εις αυτήν και ύπομειδιάσας έφη·
"Γύναι, άρσεν παιδίον χοροβατεΐ έν τή κοιλί<χ σου και τέξεις αύτό και
έσται το όνομα αύτού Βασίλειος." Ή δέ χαράς πλησθεΐσα έν τω

άκηκοέναι αύτήν ταύτα, "Γένοιτο μοι," έφησεν, "κύριέ μου, καθά
λελάληκας τή δούλη σου." Ό δέ Έπκράνιος άνεχώρησεν ή δέ γυνή, όταν
έφθασεν ό καιρός αύτής, έτεκε παιδίον άρσεν και έκάλεσε τό όνομα αύτού
Βασίλειον.

Έτέρωθι δέ πάλιν έν τινι προσφιλεΐ αύτού τυγχάνοντος ή σύμβιος τοΰ
προσφιλούς έγκυος ή ν. Ώς ούν έξενίζετο έν τω οίκω αύτών, προσ-

δραμοΰσα ή γυνή πρηνής πεσούσα έπί τους πόδας αύτού έξεβόα- "Δούλε
τοΰ θεού, εύξαι όπως άνωδύνως και μετά σωτηρίας ώδινήσω τό έν τή
κοιλία μου έμβρυον." Ό δέ συμπαθήσας αυτή, "Κέλευσον, ώ κυρία μου,"
έφησεν, "ό γάρ κύρις Νικόλαος έν τή κοιλία σου έστιν τέξεις τοίνυν
αύτόν μετά σωτηρίας και διδάξεις αύτόν τά ιερά γράμματα και εις
έπισκόπου τάξιν ό παϊς άναβιβασθήσεται." "Οπερ και έγένετο.

VCK

I tit. om. C, qui num. 84 solum exhibet II προρρήσεως: προβάσεως V II 4 ής: ήστινος C
II 5 άνεδέχετο: έδέχετο V II τοΰ: add. σωτηριώδους καν C II 5-6 ικανά ... θήλυ: ούδέπω
άρσεν παιδίον ήδυνήθην ποιήσαι, ικανά δέ θήλυ παιδία έτικτεν, ώστε δια τό είναι αύτάς εις
πλήθος C II 6 άλλα ... θήλυ om. V II άπεβδελύσσετο: έβδελύττετο V II δέ om. C II
6-7 και ό άνήρ ... αϋτοΰ: ή γυνή και ό άνήρ αυτής C II 7αύτοΰοπι. V II όπως τέξη: τοΰ
τεκεΐν C II 8 άρσεν: παιδίον ά. C II εγκύου δέ: και δή εγκύου C II εγκύου ... αύτής:
ούσης δέ αύτής έγκύου V II όσίου om. V II παρερχομένου: έκεΐσε διερχομένου V II 9
Kaiom.C II ΙΟκαίοιτι. C II έφη: add. προς αύτήν C II 12-13 έν ... ταύτα om. V II 13
έφησεν: έφη Κ II κύριέ μου: κύριε Κ II 14 ό δέ: και ό V II 14—15 ή δέ ... άρσεν: έτεκεν
ούν ή γυνή άρσεν κατά τον λόγον τοΰ Έπιφανίου C II 17 num. 85 add. C II δέ om. C II
αύτού τυγχάνοντος: τυγχάνοντος τοΰ Έπιφανίου C II τυγχάνοντος: -ι V II 17-18 τοΰ
προσφιλούς: αύτού V II ήν ante ή σύμβιος tr. C II 19 πρηνής ... έπί: έπεσε παρά V II
αύτού: τού Έπιφανίου C II έξεβόα: ταύτα λέγουσα V II 20 εύξαι: ante δούλε tr. V om.
C II και om. C II 22 τοίνυν: γάρ C II 24 ό παις om. C II άναβιβασθήσεται:
άναβήσεται C άναβημασθήσεται Κ II έγένετο: γέγονεν Κ
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On Epiphanios' gift of prophecy

Even blessed Epiphanios was busy serving the Lord day and night; as a re¬
sult he was granted the gift of prophecy. A poor woman living nearby,
whose children he used to receive as sponsor at divine baptism, had pro¬
duced many children, but none of them was male, all being female. Both
man and wife loathed them. The woman implored God that she might give
birth to a male offspring. Once when she was pregnant she saw Epiphanios
pass by. She stood up and flung herself before him, as he was the true god¬
father of her children. He looked straight at her, smiled and said, "Woman,
a male child is stirring in your womb. You shall give birth to him and his
name shall be Basileios." On hearing this she was filled with joy and said,
"My Lord, let it be to me, your servant, according to what you said!"1 Epi-
hanios went away, but when her time came the woman gave birth to a male
child, whom she named Basileios.

Another time he happened to visit a close friend whose wife was preg¬
nant. As he was received in their house the wife fell headlong before his
feet and cried, "Servant of God, pray that I may bring forth the child in my
womb without pain and with safety!" Feeling sympathy for her he said,
"As you like, my lady, for his lordship Nikolaos is in your womb. You
shall give birth to him safely and teach him Holy Writ,2 and the boy will
rise to the rank of bishop." Which came true.

1 Cf. Luke 1:38.
2 Cf. main text, line 18, with note 5.
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'Εξερχόμενου δε τού Έπιφανίου άπό του πυλώνος του φίλου αυτού
νεώτερος τις έκαθέζετο πάνυ εύειδής έν τη είσόδω τού οίκου. Ό δε
'Επιφάνιος είδε τον θάνατον έπάνω αυτού έστώτα, ψήφον τριών ήμερών
άναμένοντα- κατείχε δε δρέπανον οξύ και την συμπλήρωσιν των τριών
ήμερών άνέμενεν. Άπιδών ούν έπί πολύ ό Έπιφάνιος τη θεωρίψ έπαθε τη
ψυχή και δακρύων δλος έπληρώθη. Έγγίσας ούν και άσπασάμενος αύτον
έφη· ""Ετι τρεις ήμέραι, άδελφέ, και τού τήδε βίου μεθίστασαν άλλ'
άπελθε και δι' έξομολογήσεως και δακρύων παρακάλεσον τον θεόν ημών,
όπως ρύσηταί σε της αιωνίου κολάσεως, συμπαθήσας σοι." Ταύτα
είρηκώς έπί τά πρόσω έχώρησεν. Ό δε νεανίας εκείνος πληρωθέντων των
τριών ήμερών έτελεύτησεν, ώστε τους άκηκοότας θαμβηθήναι έπί τή
προρρήσει και τω λόγω αύτού.

25 num. 86 add. C II 26 εΐσόδφ: όδώ V II 27 'Επιφάνιος: add. προβλεπτικά) όμματι V II
θάνατον: add. αΰτοΰ Κ II έπάνω: ύπεράνωθεν C II 28 δέ om. CK II όξύ: όξύν CK II
τριών om. C II 29 ούν: τοιγαροΰν Κ II έπί πολύ om. Κ II ό Έπιφάνιος om. C II έπαθε:
add τι V II 29-30 τη ψυχή: την-ήν Κ II 31 ήμέραι:-ας V II άλλ': άλλα C II 32 παρ¬
ακάλεσον: -κάλεσε C II τον: add. φιλάνθρωπον C II ήμών om. V II 33 σε: σοι C II
συμπαθήσας σοι om. C II 34 νεανίας έκεΐνος om. C II 35-6 τους ... αΰτοΰ: μεγάλως
έκπλαγήναι έπί τούτφ τους άκηκοότας C
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Leaving his friend's house, Epiphanios found a handsome young man
sitting at the entrance. Epiphanios saw Death standing above him, waiting
for a respite of three days to run out; he held a sharp sickle3 and waited for
the completion of the three days. Looking at the spectacle for a long while
Epiphanios suffered in his soul, and he was all covered with tears. He ap¬

proached the young man, kissed him and said, "Brother, another three days
and you will depart from this life. Therefore, go and beg our God with con¬
fession and tears that he might have compassion on you and save you from
eternal punishment." With these words he went on. When the three days
had been completed the young man died, so that those who had heard were
amazed at his prediction and what he had said.4

3 Cf. A.P. Kazhdan-Ann Wharton Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and
Twelfth Centuries (Berkeley-Los Angeles-London, 1985), 27: "The scythe was not in use in
Byzantium, and the image of Death with its scythe in hand, so popular in the West, would
have left the Byzantines unmoved". For a similar vision see VIrChrys, ed. Rosenqvist,
102,29ff., where, however, the sickle is in the hand of a splendid youth, presumably an angel,
since the moribund is a pious person. Cf. also main text, line 2889.

4 The topic of the third episode is similar to that of app. d, lines 176-209, although there it is
Andrew, not Epiphanios, who predicts that a certain person will die within three days.
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Appendix d

Contents: Andrew continues to explore the Godhead, although in vain
(lines 1-21). He answers Epiphanios' questions about the essence of the
sun (22-43), the interpretation of Ps. 93:20-1 (44-75), the explanation of
Hades and Perdition (75-9), the Last Judgment (80-113), the Resurrection
(114-20), and the world after the Resurrection (121-51). He talks to Satan,
who tries to ensnare Epiphanios (152-75) and predicts the death of a phi¬
losopher (176-209). The Archangel Michael reveals himself to Epiphanios
(210-57). Andrew predicts his death to Epiphanios (258-78).

Unlike app. a-c, app. d, which begins after ύδατος line 4317, constitutes
a direct continuation of the preceding paragraph, which in this case stops
rather abruptly, and also ends with a topic related to that of the following
paragraph of the main text. Does this mean that app. d reflects an original
part of VA, which for some reason is missing in both β and PD? Possibly,
although it is more likely, I believe, that the author of d first tried to fill a
real or imagined gap in the paragraph on the Godhead and then added a few
extra episodes in the same manner as he added the material in app. a-c.

App. d appears in V, fols. 171v-181\ C, fols. 120v-126v, K, fols. 144-
154v, and E, fols. 176—186v; cf. the edition of Augoustinos Monachos 189—
99, where the text of V has been reproduced with slight changes, and Mur¬
ray, A Study, 112-14, where the version of Ε is printed. The version of Ε is
related to that of C but otherwise very free. In addition to many errors and
minor variant readings it omits the conversation with the philosopher and
the vision of the Archangel Michael, and completely rewrites the para¬
graphs on the nations at the Last Judgment and Andrew's prediction of his
death; these are reproduced after the end of the VCK version.

The beginning of the Ε version also appears in Y, fol. 156v—157, but in
the middle of the first column of fol. 157 the copyist broke off with the
words έκεΐσε δε άναχθείς πάλιν πηδά (line 42), leaving the rest of fol. 157
empty. Fol. 157v begins with the words καΐ μετά ταύτα πάλιν λέγει αύτω ό
άγιος (line 4318), above which one can read the remark εις έτερον βιβλίον
υπάρχει τούτο, seemingly written by the copyist as he changed his model.

I have not found it necessary, or even desirable, to reproduce all the
variant readings in the apparatus; particularly in the case of Ε and Υ, I have
been restrictive.

It may be noted that app. d is included in the Georgian and Slavonic
translations, which are based on the long version of VA, in the case of the
Slavonic translation on a MS related to E. Possibly the translations were
made on Mount Athos and possibly the accretions, of which d is the most
important, also derive from this milieu.
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"Και είδον έκεΐ, και Ιδού φως ώς αστραπή θεού καταπλήττον το νοερον

της διανοίας μου- τό γαρ φως των όπιθεν υδάτων λευκόν ώσει χιών ήν και

ήδιστον. Και δι' αύτού παρήλθον. "Ηκουσα δε φωνής ώς εξ αστραπής
λεγούσης μον "Ανδρέα, πού πορεύη; ού γαρ εύρήσεις άκραν, τους

άπεράντους αιώνας εί πορεύση· καν επί δυσμάς εί άπέλθης και διέλθης,
ού μή εύρήσεις άκραν, και γαρ ή ούσία τού φωτός τού άύλου της θεότητος
τά τε άνω και κάτω, τά τε ένθεν και έκεΐθεν δρακί φοβερά χειρός νοητής
ένδον άποκλείει. Και ότι μεν άκραν έχουσι τά ποιήματα τού άέρος τού
αιώνος της άνω και κάτω άκαταληψίας, άπ' έμού μάνθανε. Τήν έκεΐ δε
γυροβόλω είδές* τού κόσμου της συμπληρώσεως και τού άκοσμου κόσμου
ή άκατάληπτος θεότης πέφυκε φοβερώς έκτεταμένη· και ταύτα τίς
συνεπεκτείνεσθαι δύναται; "Οτι ό πατήρ, ό υιός και τό πνεύμα το άγιον
άβυσσος, τρόμος ολικός και όγκος άπειρος τε και άνεξιχνίαστος- ή
λαμπηδών της αίγλιαίου αύρας ούσία ήτοι ύπόστασις αύτού πέφυκεν.
'Υπόστρεφε ούν όθεν γέγονας· ει γάρ των κτισμάτων αύτού τέλος, ώς
έψηλάφησας, εύρεΐν ού δεδύνησαι, πώς άν της [μετά ταύτα] έκεΐθεν
τούτων ούσης θεότητος εύρήσεις τό έπ' άκρον;' Ταύτα άκουσας
ύπέστρεψα, κρίνας μή πειράζειν θεόν τον πάντα μοι άναγγείλαντα. Ούτως
ούν γίνωσκε, Έπιφάνιε, είναι τό άκατάληπτον τής θεότητος· όταν γάρ
πάσα άκρότης εύρεθήσεται πάσης ύλης, παντός άέρος, πάσης φύσεως,
παντός έκτάματος τού έκεΐθεν κόσμου τούτου χρηματίζοντος..."

Έπιφάνιος είπε- "Τί έστιν ή ούσία τού ήλίου και ποταπόν έστι τό
πρόσωπον αύτού; Είδον γάρ αύτόν εν τη έκκλησίςχ έν σχήματι άνθρωπου
ζωγραφούμενον, και ύπολαμβάνουσί τίνες έχειν αύτόν άνθρώπου
πρόσωπον." Ό όσιος έφη· "Μή μοι γένοιτο καταδέξασθαι ταύτα ούτως
έχειν άνθρώπου γάρ μορφήν ό ήλιός ποτε ούκ έσχεν. Εί δε θέλεις μαθεΐν

VCKEY

2 όπιθεν:-σθ-VY II 2-3 ήν ... ήδιστον: και ήδ. ήν C και ήδ. ήδύν Ε και ήδ. Υ II 3^4
ηκουσα ... μοι: ήκουσταί μου ούν (καΐ ήκουσταί μοι Ε ήκουσταί μοι Υ) φωνή ώς έκ τής
αστραπής λέγουσα CEY II 4-5 τους ... αιώνας: τών άπεράντων αιώνων C II 5 καν: και
C II εί2 Ε: om. VCKY II 7 έκεΐθεν: τά έ. C II φοβερά scripsi: φοβέρας VCKY φορά Ε
II 8 άποκλείει Κ: άποκλείησιν VC άποκλίει σοι Ε άποκλείουσι Υ II 10 τής ... κόσμου
om. V II και ... κόσμου: μόνη Κ II 12 συνεπεκτείνεσθαι:-ασθαι Κ II 13 ολικός: όλκός
V II 14 αύρας: άγρας Ε πυρός Υ add. και VCK II ούσία ... ύπόστασις scripsi: ουσίας
... ύποστάσεως VCKEY II 16-17 aut μετά ταύτα aut έκεΐθεν τούτων delendum esse videtur
II 16 έκεΐθεν: τής έ. CEY II 20 εύρεθήσεται: εύρεθή Κ II 20-1 παντός ... χρηματίζοντος
om. C II 21 τούτου om. V II lacunam indicavi II 22 add. tit. περί ήλίου έρμηνεία Ε II
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σκιάν Υ II 26 ούκ έσχεν: ούτε έσχηκεν ούτε σχή (έχει Υ) ΕΥ
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"And there I Looked up, and behold, a light like a lightning of God
astounding the intellectual part of my mind, for the light of the waters be¬
hind was white like snow and very pleasant. And I passed through it. I
heard a voice as from a lightning saying to me 'Andrew, where are you go¬

ing? You will never find an end, even if you spend the endless aeons walk¬
ing; nor even if you go to the west and continue beyond you shall find the
furthest point, for the essence of the immaterial light of the Godhead en¬
closes what is above and what is below, what is on this side and what is on

the other in the awesome grip of its spiritual hand.1 However, that the crea¬
tions belonging to the air of this aeon have an end, although their extension
above and below is beyond comprehension, learn this from me. But beyond
the end of the world, the world that is no world,2 the incontainable God¬
head stretches spherically over a tremendous space, and who can follow it?
For the Father, the Son, and the Holy Spirit are an abyss, an endless and
fathomless mass that causes universal trembling, and the lustre of its radi¬
ant aura is its essence or hypostasis. Therefore, return to where you came
from! If you could not find the end of his creations when you searched for
it, how shall you be able to find the limit of the Godhead beyond them?'
When I heard this I returned, deciding not to tempt God, who had explained
all this to me.3 Therefore, Epiphanios, learn that the infinity of the Godhead
is like this: when you have found the ultimate end of all matter, all air, all
nature, all extension that is beyond this world ..."4

Epihanios said, "What is the essence of the sun and of what sort is its
face? For I saw it painted in the church in the shape of a man, and some as¬
sume that it has a human face."5 The holy man answered, "Do not accept
this idea, by no means, for the sun has never had human form. But if you

1 Cf. Ps. 94:4.
2 The combination άκοσμος κόσμος is well known, see e.g. OrSib, ed. Geffcken, VII, 123

έσται κόσμος άκοσμος άπολλυμένων άνθρώπων, although here κόσμος appears to be called
άκοσμος because it stands in contrast to the world of the divine.

3 Cf. VMacarRom, ed. Vasiliev, 152, left col., (Makarios is unable to finish his explorations
because he has a vision, saying) μή θελήσης πειράζειν τόν σε κτίσαντα, οϋ δυνήση γαρ έτι
διελθεΐν τόν τόπον τούτον.

4 The abrupt ending of the paragraph may be another indication that this is an addition, and
not a part of the original version.

5 The sun, accompanied by the moon, often appears in Crucifixion scenes but also in other
motifs; sometimes it has been provided with a human face, as at Hosios Loukas in Greece
(Crucifixion, 11th century, see E. Diez-O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece: Daphni and



390 The Life ofAndrew the Fool

την ούσίαν αύτού, άκουσον. Είπε κύριος ό θεός· 'Γενηθήτωσαν φωστήρες
έν τω στερεώματι του ουρανού.' Και έποίησεν ό θεός τον φωστήρα τον

μέγαν εις άρχάς τής ήμέρας ήγουν τον ήλιον, τούτ' έστι πύρ ένυλον και

κύκλος πυρός ύπό του θεού άναφθείς κα! μή σβεννύμενος· ικανοί γαρ απ'
αύτού ήραν πύρ και ήψάν τινι μηχανήματι και όψον ώπτησαν και τά
τούτοις έφόμοια. "Εχω δε σοι διηγήσασθαι περί τού μεγέθους αυτού, ότι
έστίν υπέρ τον κύκλον τής βασιλευούσης των πόλεων. Όράται δε μικρός
δια τό άπέχειν αύτόν άπό τής γής ύψος άπειρον. "Αγγελος δε κυρίου
ήνιοχεΐ έν μέσω αύτοΰ, και τω λόγω τής δυνάμεως αύτοΰ ύπείκων άπεισιν
εύθυδρομών ΐσοδρόμω τάξει ως προς τής δύσεως τον τόπον οξύτατα.
Τρέχει γαρ έν νυκτί και έν ήμέρςχ εύτονώτατα. "Οταν γαρ εις δυσμάς
γένηται, τότε κατέρχεται έκ του στερεώματος. 'Επί δε τω ποταμω τω
έκεΐθεν τού στερεώματος ύπάρχοντι, έν ω ό ούρανός ώς καμάρα
έστήρικται, είσπηδών κατέρχεται και λοιπόν βαδίζων έπί των ύδάτων
<τών έν> τοις μεσημβρινοΐς μέρεσι δι' όλης τής νυκτός έπί τήν άνατολήν
παραγίνεται. Έκεΐσε δε άναχθείς πάλιν πηδά έν τω στερεώματι τού
ούρανοΰ και τηνικαύτα άνατολήν άπεργάζεται."

Έπιφάνιος είπε- "Τί σοι λογίζεται τό ρήμα, όπερ ό Δαυίδ άπεγράψατο
φήσας· 'Μή συμπροσέστω σοι θρόνος άνομίας, ό πλάσσων κόπον έπί
πρόσταγμα- θηρεύσουσιν έπί ψυχήν δικαίου και αίμα άθωον

27 τήν ... αυτού om. Κ II 27-9 είπε ... ένυλον και: έν άρχή είπε κύριος ό θεός λόγον, και
έγένετο. πύρ δε (δε om. Υ) ένυλον ένι (ένι om. Υ), τούτ'έστι ΕΥ II 30 σβεννύμενος: -ον Κ
II 30-2 ικανοί ... έφόμοια (έφ'όμοια Κ) om. ΕΥ II 32-3 έχω (έστιν C) ... των πόλεων
(πόλεως Κ): δοκεΐ δε ειπείν μετά θάρσους ότι τό μέγεθος αύτοΰ έστιν ύπέρ τό μέγεθος της
πόλεως ταύτης ΕΥ II 36 εύθυδρομών: εύθωδρομών C εύθειοδρομών Ε al. Υ II 37 έν2
om. VEY II εύτονώτατα V: τονώτατα Κ τω τόνω C σπευδόμενον (sic) Ε sim. Υ II
38-9 έπί ... στερεώματος om. Υ II 38 τω2 Augustinus Monachus: τού VCKE II 39 τού om.
V II ύπάρχοντι Ε:-οντος VCK -ων Υ II 40 είσπηδών ... βαδίζων CEY: om. VK II 40-
1 έπί ... νυκτός om. Υ II 41 τών έν addidi II 42 post πηδά desinit Υ hoc additamentum
transscribere II 44 add. num. 114 in marg. C II τί... λογίζεται: πώς συλλογίζεται Ε II 45
συμπροσέστω: -σθω VCE II 46 άθωον: άθώων Ε
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want to know its essence, listen. God the Lord said, 'Let there be lights in
the firmament of the heaven.'6 And at the beginning of the day God made
the great light, namely the sun, that is, a fire consisting of matter and a
wheel of fire kindled by God that never becomes extinct, for many have
borrowed fire from it and with the help of some device made a fire which
they have used for cooking and similar purposes. As to its size I can tell
you that it exceeds the circumference of the Queen of cities. It looks small
because it is located high up at an immense distance from the earth.7 An
angel of the Lord is inside it holding the reins, and obeying his powerful
word it keeps pace with him and goes quickly straight towards the western
region.8 It runs vigorously night and day. When it comes to the west, it de¬
scends from the firmament and steps down into the river on the other side
of the firmament, from which heaven springs like a vault.9 Then during the
whole night it walks on the waters which are in the southern10 regions until
it comes to the east. There it gets up and ascends into the firmament of
heaven again, thus producing sunrise at this moment."

Epiphanios said, "How do you understand the word which David wrote
down, saying, 'Do not let a throne of iniquity have fellowship with thee,
which frames mischief by an ordinance. They will hunt for the life of the

Hosios Lucas [Cambridge, Mass., 1931], PI. XIII), San Marco in Venice (Creation, 13th cen¬
tury, see O. Demus, The Mosaics of San Marco [Chicago and London, 1984], vol. 2, PI. XIII),
and the parecclesion of Kariye Camii in CP (Last Judgment, 14th century, see Underwood,
Kariye Djami, PI. 371); see also ODB, 1976 s.v. Sun and Moon. Note that Epiphanios' ques¬
tion is reminiscent of his question supra, line 3030.

6 Gen. 1:14.
7 Most ancient scholars were of the opinion that the sun is bigger than the earth. Aristarchos,

quoted by Psellos, De omnifaria doctrina, ch. 127, ed. Westerink (Utrecht, 1948), 67f., esti¬
mated that it is about seven times bigger than the earth. According to the Fathers, on the other
hand, the sun and the earth are equal in size (JohDam, Expfid, ed. Kotter, ch. 21,163f.). Kos-
mas Indikopleustes tried to prove that the sun corresponds to two klimata and therefore is
much smaller than the earth, which he regarded as flat (Christian Topography, VI, 5,1 If., ed.
Wolska-Conus, vol. 3,19); cf. Photios' sceptical judgment of Kosmas' theories in his Bih-
liotheca, codex 36, ed. Henry, vol. 1 (Paris, 1959), 21. Thus, although he thinks that he is indi¬
cating a very large size, our author's estimate is extremely low.

8 The belief that the angels are in charge of the elements and the heavenly bodies is old, cf.
Kosmas Indikopleustes, Christian Topography, II, 84,If., ed. cit., vol. 1,403 Oi μεν γαρ των
άγγέλων τον άέρα κινεΐν έπετρέποντο, οί δε τον ήλιον, οί δε τήν σελήνην ..., quoted by Pho¬
tios, loc. cit.; further "the angel of the sun" mentioned in The Martyrdom and Ascension of
Isaiah, 4,18, see J.H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 2 (London
1985), 162, with note r. Our author appears to take one step further when he describes him as
a kind of Christian charioteer of the sun.

9 Cf. main text, line 4313f. and Isa. 40:22.
10 Instead of "southern" one would expect "northern" as, e.g., in JohDam, Expfid, ed. Kotter,

ch. 20,54f. δύνων ό τε ήλιος καΐ ή σελήνη και τά άστρα κύκλοι τήν γήν άπδ δύσεως έπι
βορράν και ούτω πάλιν έπι τήν άνατολήν άφικνεΐται.
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καταδικάσονται';" Ό δίκαιος έφη· "Κατά δύο τρόπους λογίζομαι είναι
της γραφής το έννόημα. Πρώτον γαρ ώς οΐσθα και αύτός ότι Σαούλ τον
Δαυίδ βασιλεύειν απ' αυτού ύπολαβόμενος έδίωκε πιάσαι, άνελεΐν
βουλόμενος· και μή δυνάμενος τούτου περικρατής γενέσθαι τοις
μεγιστάσιν αύτού παρήγγειλεν έρευναν ποιεΐν πανταχού περί αυτού του

θηρεύσαι και άποκτεΐναι αδιακρίτως πάντα τον εύρίσκοντα αυτόν.
Τούτοις τοις δεινοΐς περιαντλούμενος ό Δαυίδ παρεκάλει τον ύψιστον και

έλεγε- 'Μή συμβασιλευέτω σοι ούτος ό έπΐ τής βασιλείας άναξ και τα

άνομα έργαζόμενος, μήτε μήν έπανακείτω έν σοι ό τοις ύπό τήν βασιλείαν
αύτού κόπον και ταλαιπωρίαν διαπλάττων τού θηρεύσαί με τον μηδέν
ήδικηκότα και τό άθώόν μου αίμα καταδικάσασθαι.' "Οθεν ού μακράν ή
προσευχή τού δικαίου έγένετο και έβδελύξατο κύριος τον Σαούλ και
καθεΐλε δυνάστην από θρόνου και ύψωσε ταπεινόν τή καρδίψ, τον

πραότατον Δαυίδ. "Εστι δε και έτέρως νοήσαι. Ό πονηρός 'Ηρώδης
άκούσας περί τού τεχθέντος έν Βηθλεέμ βασιλέως Χριστού και είρηκώς
τοις μάγοις τού άπελθεΐν και προσκυνήσαι και πάλιν έπανακάμψαι προς
αύτόν, έμπαιχθείς ύπ' αύτών και έμμανής γενόμενος πρόσταγμα έθετο ώς
οίσθα τού άναιρεθήναι τά βρέφη άπο διετούς και κατωτέρω, κατά τον

χρόνον όν ήκρίβωσε παρά τών μάγων. Θηρεύσαι γάρ βουλόμενος τήν
ψυχήν τού δικαίου βρέφους 'Ιησού αίμα άθώον τό τών άγίων βρεφών τότε
κατεδικάσατο. "Οθεν προορώμενος ταύτα τοις νοεροΐς όμμασιν ό
προφήτης ταύτα προς τον τών όλων θεόν έλεγε- 'Μή συμπροσέστω σοι

θρόνος άνομίας,' τούτ' έστιν "Υποκάτω τών πτερύγων σου μή φύλαξης
αύτόν, καθότι άνομίας ό θρόνος αύτού πεπλήρωται.' Τό δέ 'ό πλάσσων
κόπον έπί πρόσταγμα,' πώς αν ταύτα διακρίνωμεν; "Ανθρωποι γάρ
προστιθέασι προστάγματα- οί αύτοί πάλιν και κόπους παρέχουσι και έπί
ψυχάς δικαίων θηρεύουσιν, αίμα δέ άθώον παρανομούντες χέεσθαι
παρασκευάζουσι. Ταύτα ούτως έχει και λέγεται, ώ Έπιφάνιε."

Ό δέ Έπιφάνιος πάλιν φησίν ""Αιδης και απώλεια τί έρμηνεύεται;"

47 καταδικάσονται scripsi: -σεται Κ -σηται VCE II λογίζομαι: φαντάζομαι Ε II 48
έννόημα: νόημα V II 49 πιάσαι: add. και V II 54 της βασιλείας: θρόνου τ. β. καθήμενος
Ε II 55 μήτε μήν: μή Ε II έπανακείτω: έπανάκειται VK άνάκειται C II έν om. Ε II
58 τον: τω Ε II 60 Δαυίδ: add. τούτο άληθές περί αύτού εϊρηται Ε II έστι: add. num. 115 in
marg. C II 61 είρηκώς: -κότος VCE II 63 έθετο: έξέθετο CE II 68 συμπροσέστω: -σθω
VC II 71 διακρίνωμεν: διακρΐναι Ε II 72 προστιθέασι: προ- Κ II 72-3 και έπί ...

θηρεύουσιν om. Κ II 73 θηρεύουσιν:-σουσιν VE II 74 ταύτα ... Έπιφάνιε om. C II έχει
... λέγεται: έχει ... λεγέτω V έχειν Ε II 75 add. num. 116 in marg. C II και άπώλεια om.
Ε
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righteous, and condemn innocent blood'?"11 The righteous man answered,
"I think the meaning of the Scripture is twofold. First, as you know your¬
self, Saul fearing that David would become king after him pursued him,
wanting to kill him. And when he failed to get hold of him he ordered his
great men to search for him everywhere, ordering that anyone who found
him should kill him without examination. Overwhelmed by these dangers
David appealed to the Most High, saying 'Do not let this evil-doing ruler
on the royal throne reign together with you, nor should anyone be sup¬

ported by you who frames mischief and misery for those who are under his
sway by urging them to pursue me who has done nothing wrong, and con¬
demn my innocent blood.' Soon the prayer of the righteous man was ful¬
filled and the Lord began to abhor Saul and put down the ruler from his
throne, exalting him who was lowly in heart,12 the most humble David. But
one can also understand it in another way. When the wicked Herod heard
about Christ the king who had been born in Bethlehem he told the wise
men to go and worship him and then come back to him again. But as he
was tricked by them he became furious and, as you know, gave order that
the infants should be killed who were two years old or under, according to
the time which he had ascertained from the wise men.13 For at that time,
wanting to hunt the life of the righteous infant Jesus, he condemned the in¬
nocent blood of the holy infants. Foreseeing this with spiritual eyes the
prophet said to the God of the universe, 'Do not let a throne of iniquity
have fellowship with thee,' that is, 'Do not keep him under your wings, for
his throne is full of iniquity.' As to the phrase 'which frames mischief by
an ordinance', how shall we interpret this? Men give ordinances, and the
same men cause mischief, hunting after the lives of the righteous, and by
their lawless acts they let innocent blood flow. This is so, Ο Epiphanios,
and is so said."

Epiphanios asked again, "What is the interpretation of Hades and Perdi-

11 Ps. 93:20-1.
12 καθεΐλε ... καρδίςχ: cf. Luke 1:52 and Matt. 11:29.
13 έμπαιχθείς ... μάγων: cf. Matt. 2:16.
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Ό άγιος έφη· ""Αιδης λέγεται ό τά ώραΐα πρόσωπα των ανθρώπων άειδή
εν τοις μνημείοις τή φθορά άπεργαζόμενος, απώλεια τε παραπλησίως ή
αύτη πέφυκεν ή τά όντα και ύπάρξαντά ποτε σώματα όλοκλήρως
φθείρουσα και εις χουν άναλύουσα."

Έπκράνιος έφη· "Ποια έθνη άναστήσονται εις κρίσιν και ποία ούχ
ύποβληθήσονται τη κρίσει;" Καί φησιν ό όσιος- "Ούκ ήκουσας το 'όσοι
άνόμως ήμαρτον, άνόμως καί άπολοΰνται, καί όσοι έν νόμω ήμαρτον, δια
νόμου κριθήσονται'; Οί από Μωϋσέως 'Ιουδαίοι μέχρι του Χριστού
έξεγερθέντες διά τον νόμον τοΰ Μωϋσέως κριθήσονται, καί οί άπό τοΰ
κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού διδαχθέντες διά τοΰ εύαγγελίου μέχρι τής
συντέλειας δώσουσι δίκην- καί μακάριος όστις τον νόμον κυρίου έφύλαξε
καί τό εύαγγέλιον, μακάριοι δε όσοι παρεσαλεύθησαν καί πάλιν
μετενόησαν και ό έν παντί έθνει άπό τοΰ έν τη φύσει κειμένου νόμου
έαυτόν περιοδεύσας καί τά αρεστά κυρίω έργασάμενος, ούαί δε τοις
αίρετικοΐς καί πάσι τοις άμαρτωλοΐς. "Οταν γάρ άναστήσονται οί άπ'
αιώνος κεκοιμημένοι, τότε λάμψουσι των δικαίων τά πρόσωπα ως ό ήλιος,
των δε άμαρτωλών σκοτισθήσονταν βλέψουσι γάρ τά πρόσωπα των
δικαίων έξαστράπτοντα ύπέρ ήλιακάς ακτίνας καί κόψονται καί
κλαύσονται, μετανοοΰντες καί μηδέν ώφελούμενοι. 'Αναστήσει ούν
κύριος ό θεός πάντα τά έθνη, καί στήσονται "Αβελ, Σήθ καί Ένώχ καί
Νώε, 'Αβραάμ, 'Ισαάκ καί 'Ιακώβ, 'Ιωσήφ ό θαυμάσιος καί περίβλεπτος
καί καταδικάσουσι πάντα τά έθνη, τους τον νόμον άπολαύσαντας καί μή
φυλάξαντας καί τους λοιπούς τους έκτος νόμου, καθώς καί αύτοί
άμοιρούντες νόμου καί προφητών πάντων των ανθρώπων διδάσκαλοι
άνεδείχθησαν διά τής ένθέου πολιτείας αύτών. Τότε προστάξει κύριος ό
θεός, καί έξελεύσονται οί επί τών κολάσεων πύρινοι άγγελοι καί
συνελάσουσιν όργίλως άπαντας εις κολάσεις αιωνίους καί ατελεύτητους-
άνομοι γάρ, ως προείρηται, άνόμως καί άπολούνται, έννομοι δε έννόμως

76-9 "Αιδης ... άναλύουσα: "Αιδης λέγεται φθορά' πάντων γάρ άνθρώπων έν τοις μνήμασι
τά σώματα τιθέμενα άειδή και σκοτεινά καί σεσηπότα "Αιδης άποκαλούνται Ε II 77
μνημείοις: μνήμασι C

VCK (de Ε vide infra)

80 add. num. 117 in marg. C II 81 ύποβληθήσονται: -ληφθήσονται C II κρίσει: add. άλλά
άνερωτήτως τή γεέννη παραδοθήσονται C II καί ... ήκουσας: ούκ ήκουσας έφη ό μακάρι¬
ος C II ήκουσας: add. τί έφη Κ II 84 τον νόμον: τοΰ νόμου V II 86 δίκην: λόγον C II
88 τή om. Κ II 89τάοιτι.Κ II 95καί2οπι. V II 96'Αβραάμ: add. καί C II 'Ιακώβ: add.
και C II 97 καταδικάσουσι:-com V II 98-9 καθώς ... νόμου om. Κ II 99 τών om. Κ II
102 συνελάσουσιν: -ωσιν V II και άτελευτήτους om. C
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tion?" The holy man answered, "Hades is the name of him who destroys
the beautiful faces of men in the tombs and makes them invisible.14 Simi¬

larly Perdition is identical with that which completely destroys all bodies
which are and have once been and dissolves them into dust."

Epiphanios said, "Which nations will arise to be judged and which will
not be submitted to the Judgment?" The holy man answered, "Have you
not heard that 'all who have sinned without the law will also perish without
the law, and all who have sinned under the law will be judged by the
law'?15 The Jews who lived between Moses and Christ will be raised from
the dead and judged by the law of Moses, while those who lived between
our Lord Jesus Christ and the end, having been taught through the Gospel,
will be called to account. And blessed he who kept the law of the Lord and
the Gospel, blessed all who faltered and repented again, and in each nation
he who treated himself with the law inherent in our nature and did what is

pleasing to the Lord, but woe be unto the heretics and all sinners. For when
all who have passed away from the beginning rise from the dead, then the
faces of the righteous will shine like the sun16 while those of the sinners
will be darkened, for they will see the faces of the righteous become more

dazzling than the rays of the sun, and they will moum and weep, repenting
to no avail. The Lord God will raise up all nations, and Abel, Seth, Enoch,
Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, the wondrous and admired, will
arise and condemn all the nations, those who had access to the law and
failed to keep it as well as those to whom the law was not available, as they
themselves had no share in the law and the prophets; nevertheless they be¬
came the teachers of all men because of their godly ways. Then the Lord
God will give order and the fiery angels, who are in charge of the punish¬
ments, will come out and angrily drive them all to the eternal and never-

ending punishments. For, as already mentioned, those who were without

14 For Hades = "invisible" see Lampe s.v. ςχδης.
15 Rom. 2:12.
16 λάμψουσι ... ήλιος: cf. Matt. 17:2.
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άμαρτήσαντες καταδικασθήσονται και αύτοί. Τότε άναστήσονται πάντες
οί προφήται και απόστολοι και καταδικάσουσι τάς δώδεκα φυλάς του

Ισραήλ. Άναστησονται τοιγαρούν και οί διδάσκαλοι των έκκλησιών,
λέγω δή Βασίλειος ό Μέγας άμα Γρηγορίω τω Θεολόγω και Ιωάννη τω

Χρυσοστόμω, καί τους άκροασαμένους της διδασκαλίας αυτών και

άδιορθώτους μείναντας καταδικάσουσι. Τότε στησονται αί αιρέσεις κατ'
ιδίαν, καί έκαστη αυτών άμα τοις αίρεσιάρχαις, καί άποβλεψάμενος ό
κριτής τάδε έρεΐ προς αυτούς· 'Βλέψατε τάς κατηχήσεις καί τάς
διδασκαλίας των ποιμένων υμών άμήν λέγω ύμΐν, ούκ οίδα υμάς·
πορεύεσθε άπ' έμοΰ είς τό πυρ τό αίώνιον.' "

Έπιφάνιος είπε- "Πώς άπο περάτων έως περάτων, κύρι ό μέγας, πάσαν
πνοήν έν ριπή οφθαλμού τήν μέλλουσαν έγείρεσθαι συνάξει ό θεός;
φοβερόν γάρ έστι τους λεγεώνας τών γενεών, τών φυλών, τών γλωσσών
αθρόως συναχθήναι είς τήν κοιλάδα του Κλαυθμώνος, είς τον τόπον όν
διέθετο." Ό μακάριος έφη· ""Οταν περί θεού άκούσης, φρϊξον καί μηδέν
ταπεινόν ύποπτεύσης· ένα γάρ λεγεώνα ει άποστείλη αγγέλων, έν ριπή
οφθαλμού πάντες συναχθήσονται ύφ' έν έπί το αύτό."

Έπιφάνιος έφη· "Μετά τήν κρίσιν καί τήν άνταπόδοσιν, πώς έσται ό
ούρανός καί ή γή, ή θάλασσα καί ό ήλιος καί ή σελήνη (καθά είσιν, ίνα
έσονται;) ή τε νύξ καί ή ήμέρα καί πάς ό κόσμος αύτών καί τά θηρία;
δέομαι σου, άνάγγειλόν μοι, ει εύρον χάριν παρά σοΰ." Ό όσιος είπεν
""Οταν έλθη ή φοβερά ώρα της δευτέρας παρουσίας Χριστού τού θεού
ημών, τότε άποσταλήσονται τέσσαρες άρχιστράτηγοι μετά τών ταγμάτων
αύτών καί πορεύσεται έκαστος αύτών είς την τετραπέρατον χωρισθέντες

105 καταδικάσουσι: -ωσι VC II 106 τοιγαρούν: γάρ Κ II 109 καταδικάσουσι: -ωσι V II
στήσονται: στήσεται C άναστησονται Κ II 110 έκάστη: add. έπΐ τό αύτό C II αύτών post
αίρεσιάρχαις tr. C

VCKE

116 έστι: add. τούτο πώς (add. τάς Ε) τοσαύτας μυριάδας CE II 117-18 συναχθήναι ...

διέθετο: άχθήναι είς τά καθήκοντα τής άνταποδόσεως Ε II 117 Κλαυθμώνος: κλαθ- Κ II
118 διέθετο: διέθου C II 118-20 όταν ... αύτό: Τί σε ξενίζει ταύτα; προς θεόν τά λεγόμενα
ούτως εύκολα και ράδια πέφυκαν ένα γάρ λεγεώνα άποστείλη άγγέλων, έν ριπή οφθαλμού
πάντας, εί βούλεται, τού προσώπου αύτοΰ παρίστησι· πόσω μάλλον πλειοτέρους λεγεώνας
καί τάγματα καί τάξεις καί έξουσίας; Ε II 119 ύποπτεύσης: add. μηδέ πολυπραγμονήσης Κ
II άποστείλη:-στέλλει V II 120 συναχθήσονται: άναστήσονται C II 121 add. tit. περί τής
δευτέρας παρουσίας Ε II 122 γή: add. καί V add. ίνα είσίν έπί τό αύτό (έν τώ αύτώ Ε) CE
II 122-3 καθά ... έσονται om. C II 123 πάς ... θηρία: τά φυτά καί τά θηρία καί τά κτήνη,
καθώς είσίν ίνα έσονται Ε II 124 δέομαι ... σού (malim σοί): πώς λέγεις γλυκύτατέ μου
πάτερ Ε om. C II 126 τέσσαρες:-εις Ε -ης C II 127 καί ... αύτών om. C II πορεύ¬
σεται V: -σονται Ε (Κ non legitur)



Appendix d 397

the law will also perish without the law, whereas those who were under the
law and sinned will be condemned by the law. Then all the prophets and
apostles will arise and condemn the twelve tribes of Israel. The teachers of
the churches will also arise, I mean Basil the Great together with Gregory
the Theologian and John Chrysostom, and they will condemn those who
listened to their teaching but remained incorrigible. Then the heresies will
stand apart, each of them joining its leader, and the Judge will look at them,
saying, 'Look at the instructions and teaching of your pastors! Truly, I say
to you, I do not know you,17 depart from me into the eternal fire!' "18

Epiphanios said, "Venerable sir, how shall God in a twinkling of an

eye,19 from one end of the earth to the other, gather together everything that
has breath20 that will be raised from the dead? For it is a fearful thing that
the legions of the generations, the tribes and the languages will be gathered
at once in the valley of weeping, in the place which he has appoint¬
ed."2'The blessed man answered, "When you hear about God, shudder and
do not expect anything lowly. If he sends out one legion of angels, in the
twinkling of an eye all will be gathered at once."

Epiphanios said, "After the Judgment and the retribution what will be¬
come of the heaven and the earth, the sea and the sun and the moon—will
they be as they are now?—, the night and the day and the whole world or¬
der and the animals? Please tell me, if I have found favour with you." The
holy man answered, "When the fearful hour of the second coming of Christ
our God comes, then four archstrategoi will be sent out with their battal¬
ions, and they will depart from each other, each one going with his accom-

17 άμήν ... ύμάς: Matt. 25:12.
18 πορεύεσθε ... αχώνιον: cf. Matt. 25:41. The paragraph on the nations at the Last Judgment

appears in a variant version in E, which is reproduced after the end of VCK.
19 έν ... οφθαλμού: 1 Cor. 15:52.
20 πάσαν ... πνοήν: Ps. 150:6 par.
21 εις την ... δχέθετο: Ps. 83:7.
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άπ' αλλήλων συν ταΐς έπομέναις τάξεσι και στήσονται έκδεχόμενοι τδ
φοβερόν πρόσταγμα, και όταν νεύσει ό ύψιστος, δράσσεται έκαστον
τάγμα της αρχής του στερεώματος και έντυλίξουσιν αΰτο συστείλαντες
καΐ άναχωρήσουσι. Λέγει γαρ ό προφήτης ότι 'κατ' αρχάς, κύριε, την

γήν έθεμελίωσας, και έργα των χειρών σού είσιν οί ουρανοί- αυτοί
άπολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ώς ίμάτιον παλαιωθήσονται, και
ώσεί περιβόλαιον έλίξεις αυτούς και άλλαγήσονται,' ώστε μέλλουσι τά
άνω και τά κάτω άλλαγήναι και μετασκευασθήναι άπό παλαιότητος εις
νεούργημα και άπό φθοράς εις άφθαρσίαν. 'Αναμφιβόλως ούν πάντα
καταλυθήσονται, ώς τών άπ' αιώνος άγιων τά σώματα και τών λοιπών
άνθρώπων άλλαγέντα εκ τής αυτής ουσίας άναστήσονται άφθαρτα και
διηνεκή και πάγια κατά τον είπόντα- 'εΐδον τον κύριον καθήμενον έπί
θρόνου δόξης αύτού, ού άπό προσώπου έφυγεν ό ουρανός και ή γη.' "Οταν
ούν άναστήσει ό θεός άπό τού 'Αδάμ μέχρι τής συντέλειας σώα και

άφθαρτα τά σώματα τών άνθρώπων, τότε ποιήσει ούρανόν καινόν και γήν
καινήν, οΰκ έχοντας φθαρτά πράγματα άλλ' άφθαρτα και θαυμαστά και

έξαίσια, άπερ άπορεΐ βρότιον στόμα διηγήσασθαν θηρία δε και έρπετά
και πετεινά οΰκ έσονται, μόνη δε ή κτίσις φαιδρά και τερπνή, ώς τό μύρον
εύωδιάζουσα και μυρίζουσα. Νύξ τότε ούκ έσται, ούτε τό φαινόμενον
τούτο φώς- ταύτα γάρ πάντα άμβλυωθήσονται, και έσται φώς ύπέρ την

λαμπρότητα τού όρωμένου τούτου φωτός μυριοπλάσιον. Δώσει δε κύριος ό
θεός θέαν φοβεράν πάσι τοις άγίοις, ώστε θεωρεΐν τους άγγέλους, ώς είσι
γυμνοί τή ούσίςχ, και τό κάλλος τής άπροσίτου δόξης αύτού και θεότητος
ώστε ένοπτρίζεσθαι αυτούς και εύφραίνεσθαι "

Ταύτα τών μακαρίων καθεζομένων και ομιλούντων, ιδού ό σατανάς
ϊστατο έκεΐσε και συνέρραπτε παγίδας τω Έπιφανίω, όν μόνος ό άγιος
έβλεπεν, έφη τε προς αυτόν "Άπόστα, πονηρέ και άκάθαρτε, τών ώδε." Ό
δε σατανάς έφη- "Οίος υπάρχεις συ πονηρός και έμπαίκτης άλλος ούχ
ευρίσκεται έν τή πόλει ταύτη- ει δε θέλεις, έρώ σοι τό άληθές- έλεύσονται

129 πρόσταγμα: add. εκείνο τοΰ άύλου φωτός Ε II ό ύψιστος om. Ε II 131 άναχωρήσου¬
σι: -ωσι VC add. τότε ό ήλιος έμφυσήματι 'Ιησού Χριστού σβεσθήσεται και ή σελήνη κα!
οί άστέρες τά αύτά πάθωσι Ε II 133 διαμένεις:-μένεις VC II 139 πάγια: add. πάλιν δε τά
αύτά έρώ- πάντα τά φαινόμενα έπαρθήσονται Ε II 140 γη: add. πάντα γάρ, ώς είπον,
χαοθήσονταν τό γάρ άπολούνται, τούτο έρμηνεύει Ε II 144 διηγήσασθαι: διηγεΐσθαι CK
II 150 ούσί(χ: add. και τά χερουβίμ και τά σεραφίμ Ε II 151 ένοπτρίζεσθαι: add. και κα-
θοράν Ε II 152 add. num. 120 in marg. C II 153 παγίδας:-α Ε II όν: ην Ε II 154 έφη
τε: λέγει δε C μανίαν γάρ είχεν αύτόν ό παμμίαρος διά τό πολλήν άγάπην έχειν αύτόν εις
τον μακάριον Άνδρέαν ώς ούν τούτον ό δούλος τοΰ θεού έθεάσατο, λέγει όργίλως Ε II 155
έμπαίκτης: άκαμάτης Ε, cf. supra, lin. 3573 II 156 άληθές: έπάληθες Ε
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panying host to one of the quarters of the world, where they will stand
waiting for the fearful command. And at the nod of the Most High they will
roll up the firmament, each battalion seizing one end of it, draw it together
and withdraw.22 For the prophet says, 'In the beginning thou, Ο Lord, didst
lay the foundation of the earth, and the heavens are the work of thine
hands; they shall perish, but thou shalt remain, and they shall all wax old
like a garment, and like a mantle shalt thou fold them, and they shall be
changed,'23 so that the things that are above and those that are below will
be changed and transformed from oldness to newness and from perishabili¬
ty to imperishability.24 Doubtless therefore everything will be destroyed, so
that the bodies of the saints and of all other men from the beginning will
change their very essence and be raised imperishable and perpetual and
solid according to him who said, Ί saw the Lord sitting on his throne of
glory, from whose face sky and earth fled away.'25 Thus when God raises
the bodies of men from Adam to the end, sound and imperishable, then he
will make a new heaven and a new earth26 that do not have perishable but
imperishable and wondrous and extraordinary things, which a mortal
mouth is at a loss to describe. There will be neither beasts nor reptiles nor
birds, only the creation, bright and delightful, issuing fragrance and sweet¬
ness like perfume. Then there shall be no night,27 nor shall there be this
light that appears to the senses, but all this shall be dimmed, and there shall
be a light ten thousand times as bright as this visible light. The Lord God
shall give all the saints a fearful vision, so that they can see the angels, how
they are naked in their essence, and rejoice at the contemplation of the
beauty of his unapproachable glory and godhead."

As the blessed men sat talking about this, behold, Satan stood there try¬
ing to entrap Epiphanios; only the holy man saw him, and he said to him,
"Depart from here, wicked and unclean that you are!" Satan answered, "In
this city there is no such evil mocker as you! If you like, I shall tell you the

— Depending on the biblical image chosen, the firmament may be likened to a garment, as
here, or ta a scroll (Rev. 16:14); for a monumental illustration of the latter, see the representa¬
tion of the Last Judgment in the parecclesion of Kariye Djami, reproduced in Underwood,
Kariye Djami, PI. 371.

23 Ps. 101:26f.
24 Cf. 1 Cor. 15:51-3; also main text, line 4123f.
25 Cf. Rev. 20:11.
26 ούρανόν ... καινήν: cf. Isa. 65:17 par.
27 Cf. Rev. 21:25.
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έτη ίνα απολέσω την τέχνην μου και γενήσονται οί άνθρωποι πονηρότεροι
υπέρ τους δαίμονας, ώστε και τά μειράκια υπέρ τους παλαιούς πλειοτέρως
πονηρεύσονται, και ημείς τω καιρώ έκείνω άδειαν έξομεν του πολεμεΐν
τοις άνθρώποις, καθότι άφ' έαυτών τά τοιαύτα έννοήσουσι και τά
θελήματα μου ΐδιοπροαιρέτως ποιήσουσιν." "Εφη αύτώ ό όσιος· "Πόθεν σύ
ταύτα έπίστασαι;" Ό δαίμων είπεν "Άπόπειρός έστιν ό πατήρ ημών, και

καθεζόμενος εν τω άδη μαντευόμενος πάντα διδάσκει ημάς, έπεί ή φύσις
ήμών οΰδ' όλως τι έπίσταται." Ό μακάριος λέγει· "'Επί ποίοις
πλημμελήμασιν έπιτέρπεται πλέον ή φύσις ύμών;" Ό δαίμων άπεκρίθη·
"'Επί τη είδωλολατρείς* και μαγεία και φαρμακείςχ, έξαιρέτως δέ έπί τω

φόνω και τη μνησικακία, δι' ων και τό πάν δι' αύτής γίνεται, και έπί τή
τών Σοδόμων έργασίςχ και τη μοιχεία." Ό άγιος λέγει- ""Οταν τις

άρνήσηται τά πάθη ύμών και προσέλθη διά μετανοίας κυρίω τω θεώ, πώς
φέρετε ύμεΐς;" Ό δαίμων έφη· "Μή γάρ και αύτός ούκ έπίστασαι ότι
άηδώς προς αύτούς έχομεν όργιζόμενοι; όμως έλπίζομεν πάλιν τοΰ
έπιστρέψαι αύτούς οπίσω τών θελημάτων ημών πολλοί γάρ άθετήσαντες
ήμάς και άποστραφέντες ύπέστρεψαν πάλιν έν τοις έπιτηδεύμασιν ήμών,
και έκερδήσαμεν αυτούς." Ταύτα άκούσας ό άγιος ένεφύσησεν αύτόν, και

ευθέως άφαντος έγένετο.
Τινών δέ δύο σοφιστών συζητήσεως τίνος ένεκα προς τον Έπκράνιον τή

ώρα εκείνη παραγεγονότων και συζητήσεως γενομένης, λέγει ό όσιος τω
ένί αύτών "Κέκμηκας, ώ φιλόσοφε, ήδη προς όρμον έλάσας τό τέλος τού
βιβλίου, ήδη έγγίσας τό πλοΐον πρός ό έπείγη πέρας." Ό δέ καταπλαγείς
τών λεγομένων αύτω ρημάτων και μή συνιείς ήρώτα τον Έπκράνιον
λέγων "Πόθεν ούτος ό πένης;" Ό δέ Έπιφάνιος έλεγεν "Έξ άσυγκρίτου

158 τους δαίμονας: έμέ Ε II πλειοτέρως: πλέον Ε II 159-60 ήμεΐς ... έννοήσουσι (-ωσι
V): έγώ τω καιρώ έκείνω άναπαύσομαι τοΰ διδάσκειν τά τοιαύτα τοις υίοΐς τών άνθρώπων,
καθότι άφ'έαυτών τοιαύτα εϊδήσουσι Ε II 160 άφ' (έφ' Κ) έαυτών ... και om. C II 161
ποιήσουσιν: άγαπήσωσιν C έργάσονται Ε loc. om. V II 162 έπίστασαι: add. καθότι
δαιμόνιον πρόγνωσιν ούδ'όλως έχειν δύναται Ε II 166 τή om. ΚΕ II 166-8 έξαιρέτως ...

μοιχείςχ: και τον έπί κακίςχ τοΰ πλησίον, όταν τίς τινι μνησικακεΐ, και έπί μοιχείψ καί τή σοδ-
ομιτική άσωτείψ καί τή μέθη καί τή φιλαργυρίςχ καί έπί τούτοις πλέον τερπόμεθα Ε II 167
φόνω: malim φθόνω II δι'ών : διό Κ II πάν: add. τοΰ φόνου C II αύτής: αύτών V II
169 ύμών: add. ων πρώτον κάτοχος έχρημάτιζεν Ε II 170 φέρετε ύμεΐς: φέρεται ύμΐν C
φέρεται, γενναίως ή δρυμαίως (lege δριμέως) Ε II 170-4 μή ... άγιος: ύπέρ έμέ συ
γινώσκεις, ότι δρυμαίως· όμως έλπίζοντες πάλιν πεΐσαι αύτόν καί άποστρέψαι όπίσω ήμών
παράκλησιν έκεΐθεν κομιζόμεθα· πολλοί γάρ άρνησάμενοι ήμάς καί θεώ προσελθόντες
πάλιν πρός ήμάς ύπέστρεψαν, καί έκερδήσαμεν αύτούς. καί δτε έλάλησεν ό σατανάς τάς
πράξεις αυτού, τότε Ε II 171 έχομεν πρός αύτούς inv. C II 172 έπιστρέψαι: ύπο- C II
174 αύτόν: εις αύτόν V εις τό πρόσωπον αυτού Κ II 176-257 τινών δέ δύο σοφιστών ...

την ψυχήν μου έφαίδρυνεν om. Ε
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truth: years will come when I lose my art and men become more evil than
the demons, so that the young men will far surpass the ancients in wicked¬
ness, and at that time we shall be allowed to attack mankind, because men

will consider such things voluntarily and do my will by their own choice."
The holy man asked, "How do you know this?"28 The demon answered,
"Our father is experienced (?);29 sitting in Hades he predicts the future and
tells us everything, for by nature we do not know anything." The blessed
man said, "From what kind of trespasses does your nature draw most
pleasure?" The demon answered, "From idolatry and magic witchcraft, but
particularly from murder30 and the remembrance of wrongs, as everything
derives from this, and from the sin of Sodom and adultery." The holy man
said, "When somebody renounces your passions and comes to the Lord
God with penitence, how do you bear it?" The demon answered: "Do you
not know yourself that we become angry and are on bad terms with them?
Nevertheless we hope to turn them around, making them follow our
wishes, for many who rejected and deserted us have returned to do our
deeds again, so that we regained them." When the holy man heard this he
breathed on him, and at once he disappeared.

At that time two sophists came to Epiphanios to dispute with him. When
the disputation began, the holy man said to one of them, "O philosopher,
you have done your work, you have already brought the end of your book
into port,31 your boat is already reaching the goal towards which you are
heading." Amazed at the words said to him, which he did not understand,
he asked Epiphanios, "Where does this poor man come from?" Epiphanios

28 The lines 161-75 have been excerpted and included in a late version of the nomocanon,
see Nachleben. The manuscript from which the excerpt was taken seems to have been closer
to the MSS VCK than to E.

29 For "our father" cf. main text, line 157. In the Russian translation of the excerpt men¬
tioned in the previous note there appear two interpretations of the hapax άπόπειρος, namely
'experienced', and 'from fire' (as if from άπό πυρός). In this context one would perhaps ex¬
pect a word meaning 'wizard', 'soothsayer'.

30 Rather than "murder" (φόνω) one would expect "envy" (φθόνω), which appears in the
nomocanon mentioned above.

31 The metaphor derives from the copyists, who often compare the completion of a large
manuscript with entering harbour after a long voyage; see K. Treu, "Der Schreiber am Ziel,"
in: Studia Codicologica, ed. K. Treu (Berlin, 1977), 473-92, esp. 475ff.

VCK

176 add. num. 121 in marg. C add. tit. περί της προγνώσεως τού άγίου V II τινός om. V
II 176-7 τη ... εκείνη om. Κ II 178 έλάσας: έλάλησας C II 179 ήδη: καί V II έγγίσας:
add. λοιπόν Κ II ό: δν VC



402 The Life ofAndrew the Fool

μυήσεως γραμμάτων τον ήγεμόνα νουν τραπείς ταύτα φθέγγεται." Λέγει ό
φιλόσοφος- "Κατάδηλα τα ρήματα ταύτα φαίνονται." Ό δε μακάριος
προς αύτόν "'Αρα ούκ άποσυνέχων γινώσκεις με;" Ό δε άκούσας

185 ύπεμειδίασεν. "Εφη πάλιν ό δίκαιος- "Σοι λέγω- τρίτην ταύτην ήμέραν
έσχηκεν ό βασιλεύς πειθόμενος τοις διακόνοις αύτού τού φωνήσαί σον
άπελθε τοιγαροΰν και εν έτοιμασίψ γενοΰ δια τάχους, μετά γαρ τρίτην
ήμέραν άπελεύση, τού βασιλέως προς σε άποστείλαντος." "Εφη προς
αύτόν ό φιλόσοφος- "Ποίος βασιλεύς τά περί έμού προστέταχεν, ώς ούκ

190 ειμί αύτω κατά τινα τρόπον γνωστός." Ό μακάριος εφη- ""Απιθι και
πάλιν λέγω σοι έν έτοιμασίςχ γενόμενος." Λέγει προς αύτόν έν έκπλήξει
γενόμενος ό φιλόσοφος- "Τίνα είσίν άπερ έτοιμάσω όλως άγνοώ." Ό δε
άγιος τρανότερον άπεκάλυψεν αύτω λέγων- "'Ενός νομίσματος κηρία και

ολίγον θυμίαμα- πλύνον δέ σου και της ταφής τά έπιτήδεια άμφια και
195 όβολούς τινας σκόρπισον τοίς δεομένοις." "Εφη ό φιλόσοφος- "Κατά τί

γνώσομαι τούτο συμβαίνειν μοι;" Ό δέ μακάριος 'Ανδρέας τήν όρασιν
αύτού ύπεξέφηνεν, ήνπερ έν τη νυκτί έκείνη ό φιλόσοφος έθεάσατο, ώς ότι
βίβλον κατείχε και άνεγίνωσκεν- ώς δέ επί τέλους ήδη γέγονε τής βίβλου,
τρία φύλλα πληρώσαι ύπελείπετο, άτινα και διασείσας τή δεξιά αύτού

2οο χειρί προς έαυτόν έλεγεν- "Άπάρτι, ψυχή, τρία φύλλα θέλομεν
διαπεράσαι και τηνικαύτα ή βίβλος πληρωθήσεται." Ώς ούν άκήκοεν ό
φιλόσοφος τήν όρασιν τού ένυπνίου αύτού, έξέστη τω πνεύματι καί φησι

προς τον Έπιφάνιον- "Μα τον μάρτυρα τής άληθείας, άπαντα άληθή
διεσάφησεν- ούτως γαρ έθεασάμην τή νυκτί ταύτη." Ό δέ Έπιφάνιος

205 πάντα αύτω τά κατά τον όσιον δήλα πεποίηκε καί ότι "έπί γής τά ρήματα
τού στόματος αύτού ού διαπίπτουσιν- άπιθι τοίνυν καί έτοίμασόν σου τά
προς τήν έξοδον". Ό δέ θάττον πιστεύσας τοις εΐρημένοις πάντα τά κατ'
αύτόν διέθετο. 'Εξομολογησάμενος ούν τω κυρίω εϊσω τής προθεσμίας
των τριών ήμερών τέλει τού βίου έχρήσατο.

2ΐο Μετά ούν τό άναχωρήσαι τους φιλοσόφους, έσπέρας ήδη ούσης,
μεταλαβόντες άρτου άμα, τής μεσοπεντηκοστής ένισταμένης καί
παννύχου στάσεως έν τή έκκλησί<χ χρηματιζούσης, έάσας ένδον τον άγιον
ό Έπιφάνιος έπορεύθη έν τή έκκλησίψ. Άναβλέψας δέ τοις όφθαλμοΐς

182 μυήσεως: μνήσεως V II τραπείς: τραπέντα VC II 184 ούκ: σύ Κ om. V II 186
πειθόμενος: παθ- C ποιθ- Κ malim έπιτάσσων vel aliud simile II αΰτοϋ om. VC II
φωνήσαί σοι: φονεύσαί σε V II 187-8 τρίτην ήμέραν: τρεις ημέρας C II 195τιναςοιτ). C
II τί: τίνα C II 196 'Ανδρέας om. C II 198 βίβλον: βιβλίον V II τέλους: τού τ. Κ II της
βίβλου: τοϋ βιβλίου Κ II 199 διασείσας: -σείων VC II 204 τή: έν τη C II 205 γής: τής
γής Κ II 207 τήν om. V II 208 τής προθεσμίας om. C II 211 άμα: ό τε μακάριος καί
Έπιφάνιος C II μεσοπεντηκοστής: μεσο-om. V II 211-12 καί παννύχου ... χρηματιζούσ-
ης om. C
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answered, "He talks like this because he has been turned upside down in
the rule of his mind by an unparalleled initiation into learning."32 The phi¬
losopher said, "These your words are evidently correct." The blessed man
said to him, "Do you not know and recognize me?" The other smiled when
he heard this. Again the righteous man said, "I say to you, this is the third
day that the king is ordering his servants to summon you.33 Go therefore
and make yourself ready at once, for in two days you will depart, the king
having sent for you." The philosopher said to him, "What king has given
this order about me? He does not know me at all." The blessed man

answered, "I tell you again, go and make yourself ready!" Filled with
amazement the philosopher said to him, "I have no idea what I am sup¬
posed to make ready." The holy man revealed it to him more clearly, say¬

ing, "A nomisma's worth of wax candles and a little incense; wash also the
necessary grave-clothes and distribute a few copper coins among the
needy." The philosopher said, "How shall I know that this will happen to
me?" Blessed Andrew reminded him of his vision, the one that the philoso¬
pher had seen during the previous night: he had been holding a book, read¬
ing it, and when he had come near the end of the book and there had re¬
mained three leaves to complete, he had turned them over with his right
hand, saying to himself, "Now, my soul, we shall do three more leaves and
then the book will be finished." When the philosopher heard what he had
seen in his dream he was surprised in his spirit and said to Epiphanios, "By
the martyr of truth, everything he told is true, for this is what I saw last
night." Epiphanios explained all about the holy man to him and said, "The
words of his mouth never fall to the ground, go therefore and prepare for
your departure!" The philosopher believed his words and made all his ar¬

rangements without delay. Having confessed to the Lord he reached the
end of his life within the set time of three days.34

After the philosophers had left it was already evening and they partook
of bread together. Mid-Pentecost35 had come and there was an all-night
standing prayer at church. Epiphanios went there, leaving the holy man at

32 For Andrew talking in riddles to "sophists" or "philosophers" who do not understand, al¬
though they use convoluted phrases themselves, cf. main text, line 2658ff. Epiphanios'
answer is in the style of the "philosophers".

33 The literal meaning of πειθόμενος ('obeying') does not make sense here. The "servants"
seems to refer to Andrew and Epiphanios.

34 One would expect "after the respite of three days had expired". For the motif, cf. app. c,
episode 3, lines 25-36.

35 To judge from what follows Andrew died in the night following Mid-Pentecost. As Easter
Sunday fell between March 21st and April 25th, Mid-Pentecost fell between April 15th and
May 20th. Thus, according to app. d, Andrew did not die later than May 21st, although this
disaccords with the main text, line 4390, where Andrew is said to have died May 28th.
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αυτού, έστώς έν τή έκκλησίςχ, είδε τρεις μοναχούς έστώτας, ώραίους τω
εϊδει σφόδρα- ό δε έν μέσο) των δύο φαιδρότερος ύπήρχε και ένδοξότερος,
οί δε άλλοι ώς ύποτακτήται έχρημάτιζον ό ούν έν τω μέσω και οί συν
αύτω φύσει εύνούχοι έχρημάτιζον ήν δε φοβερός τω μήκει της ηλικίας
αύτού ύπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ό δε Έπιφάνιος συνεχώς άτενίζων
εις αύτόν πυροβολώ άγάπη συνείχετο- ούκ ήδει δε όστις έτύγχανεν.
Έγένετο δε τω καιρώ της αναγνώσεως καθεσθέντων πάντων και ό
Έπκράνιος εις τον προς σύνηθες τόπον ήπείγετο καθεσθήναν θεασάμενος
ούν αύτόν ό θεαυγής έκεΐνος έφώνησεν αύτω λέγων "Κέλευσον, δέσποτα,
έλθέ πλησίον μου και καθέσθητι" Ό δε Έπιφάνιος έλυπήθη, δόξας
πάντας άκηκοέναι της φωνής αύτού. Ώς ούν πλησίον αύτού έγένετο, φησί
προς αύτόν ό φανείς· "Δεύρο σύν έμοί καθέσθητι, ούδείς γάρ της έμής
φωνής άρτίως άκήκοεν ει μή οίς έγώ άγαπώ." Έξίστατο δε και ίλιγγία ό
Έπιφάνιος, στοχαζόμενος έν έαυτω τό τίσπερ ούτος καθέστηκεν. Ώμίλει
δε αύτω ούράνιά τινα και άπόρρητα ρήματα εις έκστασιν άγοντα τον
νούν αύτού· διηγεΐτο δε και περί της κατασχέσεως τής άρχιερωσύνης
ταύτης τής βασιλίδος των πόλεων. "'Εάν γάρ," φησιν, "άκοή άκούσης τής
φωνής κυρίου τοΰ θεού σου και τά άρεστά ένώπιον αύτού ποιήσης,
άναβιβάσει σε έπί θρόνου δόξης τής έκκλησίας αύτού και δώσει σοι και

τάς κλείδας τής βασιλείας των ούρανών." Άναγινωσκομένου τοιγαρούν
τού λόγου τού μεγάλου φωστήρος Βασιλείου περί έλεημοσύνης,
"πρόσεχε," έλεγεν αύτω ό πυρίμορφος έκεΐνος, "ά σοι έντέλλεται ό μέγας
Βασίλειος- ίνα ής πατήρ ορφανών, χηρών προασπιστής, άντιλήπτωρ
θλιβομένων και ύπέρμαχος των έν άνάγκαις." Τού άναγινώσκοντος ούν
τον λόγον καταπαύειν μέλλοντος, άσπασάμενος ό περιφανής έκεΐνος τον

Έπκράνιον έφη προς αύτόν- "'''Αρά γε γινώσκεις με τις εΐμι και πόθεν
παραγέγονα;" 'Έφη ό Έπιφάνιος· "Ούχί, κύριε, ού γινώσκω σε." Ό δε
πάλιν προς αύτόν "Έγώ εΐμι ό έπάνω τών στρατευμάτων τού βασιλέως
και έλήλυθα τού άναγνωρίσαι σοι έμαυτόν." Ταύτα είρηκώς και

συνταξάμενος αύτω έξήλθε τής έκκλησίας. Ό δε Έπιφάνιος δρόμω
έβαλεν οπίσω αύτού κατασκοπεύσαι βουλόμενος, πού άρα πορεύσεται τού
κατασκηνώσαι. Ώς ούν έξω έγένετο, ούκέτι τινά έθεάσατο. Έξέστη ούν
τή διανοίςχ και δακρύων εις τήν έκκλησίαν είσελήλυθεν.

214-15 τω εϊδει om. C II 215 δύο: add. έστώς V II φαιδρότερος: add. τις C II 217-18 ήν
δε ... άνθρώπων om. C II 218 συνεχώς: συχνώς CK II 219 αύτόν: αυτούς C II 220 δε:
oovdvC II 220-1 καθεσθέντων ... καθεσθήναι om. C II 222 ούν αύτόν: τον Έπκράνιον C
II αύτω: αύτόν V om. C II 224 αύτού': αύτών C II 225 προς ... φανείς om. C II 226
άρτίως άκήκοεν: άκηκοώς γέγονεν C II και ίλιγγία om. C II 227 έν έαυτω om. C II ού¬
τος om. C II 228-9 εις ... αύτού om. C II 229 άρχιερωσύνης: add. αύτού Κ II 230 της
βασιλίδος: τών βασιλίδων C II άκούσης LXX: άκούση VCK II 232 σοι: σε C II 244
άρα ... τού om. C II πορεύσεται: -εύεται V
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home. While he was standing in the church, lifting up his eyes, he saw
three monks standing there, very beautiful in appearance. The one in the
middle was brighter and more glorious than the other two, who seemed to
be subordinated. The one in the middle and the two accompanying him
were eunuchs. The former was fearful in his tallness of stature, excelling
the sons of men. Looking steadily at him, Epiphanios was aflame with
love, although he did not know who he was. At the time of the reading
when all sat down Epiphanios hastened to sit down at his usual place. The
divinely shining eunuch saw him, summoned him and said, "My lord,
please come and sit down by my side!" Epiphanios was distressed, thinking
that everybody had heard his voice. When he came nearer the man appear¬

ing to him said, "Come and sit down with me, for no one heard my voice a
moment ago except those whom I love." Epiphanios was amazed and
dizzy, wondering in his mind who this could be. He spoke to him with a
kind of heavenly and secret words which threw his mind into a trance, and
also told him about the occupation of the high-priesthood of the Queen of
cities. "For if you will indeed hear the voice of the Lord your God, and do
what is pleasing before him,36 he will raise you to the glorious throne of his
Church and also give you the keys of the kingdom of heaven."37 As the ser¬
mon on mercy by the great luminary Basil was read, the fiery eunuch said,
"Give heed to what the great Basil commands you: that you should be a
father for the orphaned, a champion of the widows, a helper of the afflicted
and a defender of those in hardship."38 As the reader was about to end the
sermon the splendid eunuch kissed Epiphanios and said, "Do you know
who I am and from where I have come?" Epiphanios said, "No, my lord, I
do not know you." He said to him again, "I am the commander of the ar¬
mies of the king and have come to make myself known to you." With these
words he bade him farewell and went out of the church. Epiphanios ran af¬
ter him, wanting to spy out where he would go to make his abode. But
when he came out he no longer saw anybody. He was amazed in his mind
and entered the church, weeping.

36 Έάν γάρ ... ποιήσης: Exod. 15:26.
37 δώσει ... ουρανών: cf. Matt. 16:19. For the prediction that Epiphanios will become arch¬

bishop of CP, cf. main text, lines 384f., 1610ff., 4325-7 and 4397.
38 I have not been able to identify the reference.
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Πρωίας ούν γενομένης παρεγένετο εις τον οίκον αύτού. Ώς ούν έν τω
κοιτώνι αύτού έγένετο, του μακαρίου 'Ανδρέου έκεΐσε καθεζομένου έφη
προς αυτόν "'Κέλευσον, δέσποτα', φησίν ό ταξιάρχης των άνω
δυνάμεων, και ότι 'πατήρ ορφανών και υπέρμαχος των έν άνάγκαις' και
ότι 'έγώ είμι ό έπάνω των στρατευμάτων του βασιλέως'." Ό δε
Έπκράνιος, ξενισθείς επί τω διορατικω τού μακαρίου, "θαυμαστός ό θεός
έν τοις άγίοις αύτού!" άνακέκραγε. Διηγήσατο δε αύτω ό μακάριος ότι
"Οί τρεις άνδρες, ους έώρακας, Μιχαήλ ύπήρχεν ό άρχιστράτηγος συν
δυσίν άγγέλοις." Ό δε ταύτα άκουσας εϊρηκεν "'Επ' άληθείας, εί μή γάρ
έκεΐνος έχρημάτιζεν, ούκ άν ό φόβος έκεΐνος ό χαρά και άγαλλιάσει
μεμιγμένος τήν ψυχήν μου έφαίδρυνεν."

Μετά ούν το είρηκέναι τον Έπιφάνιον ταύτα ό μακάριος 'Ανδρέας
καθεζόμενος ήρξατο <δάκρυσι> ραίνειν τό θεοειδές αύτού πρόσωπον και
έπί ίκανάς ώρας εις το ύψος τού ούρανού έναποσκοπών έννεός γίνεσθαι.
Λέγει ούν αύτω ό Έπιφάνιος- "Πάτερ μου τίμιε και πνευματικέ διδάσκαλε,
τίς ή τών δακρύων αιτία και τού έννεόν σε έπί ίκανάς ώρας γίνεσθαι;
άνάγγειλον δή τω τέκνω σου." Ό μακάριος έφη- "Τέκνον, τοίνυν
άναγγελώ σοι τά κατ' έμέ, έλήλυθε γάρ τό πέρας τής ζωής μου, και ιδού
κατά τό σώμα χωριζόμεθα άπ' άλλήλων. 'Αλλά μή σκυθρωπάσης, ότι
άπειμι εις τον αιώνα έκείνον τον άνώλεθρον." Τού δε Έπιφανίου προς τά
ρήματα ταύτα σκυθρωπάσαντος έφη προς αύτόν ό άγιος- "Μή ούτως ποίει,
τέκνον, άκουσας τού άγαπητού σου τήν μετάστασιν μακάριόν έστιν,
όπως άπό τών ώδε άναχωρήσωμεν. Τί γάρ ήμΐν και τω κόσμω τούτφ τω

ματαίω; Ούχ ότι γάρ ώδε είναι διεπλάσθημεν πάντοτε, άλλ' ίνα ένταύθα
καλώς άγωνισάμενοι εις τά ίδια καλώς πορευσόμεθα. Ούδέν γάρ ώδε
ήμέτερον έχομεν ό γάρ κόσμος ούτος πικρός έστιν, έπειδή δαιμόνων
πονηρών άνάπλεως πέφηνε- μετ' αύτών γάρ άναμεμιγμένοι χρηματίζοντες
ικανούς άπό τής αύτών κακουργίας ύποσύραντες τη κολάσει παρέδωκαν.

248 έφη: έφησε Κ καί φησιν C II 250 πατήρ: ό π. V II 251 ό έπάνω VC: έπάνω Κ II
252 διορατικω: λόγω V II 255 ταύτα om. Κ

VCK (de Ε vide infra)

258 add. tit. περί τής τελευτής τού δικαίου V II μετά ... ό: ό δε C II 259 καθεζόμενος om.
C II δάκρυσι ραίνειν scripsi (cf. supra 3745): ραίνειν VK βρέχειν τοις δάκρυσι C II καί
om. C II 260 έννεός om. C II γίνεσθαι: γενέσθαι V om. C II 262 τού scripsi: τό codd.
II γίνεσθαι: γενέσθαι C II 263 άνάγγειλον (add. μοι Κ) ... σου om. C II τω τέκνω: τό
τέκνον V II 263-4 τοίνυν ... έμέοιυ. C II 264 γάρ om. C II 267 σκυθρωπάσαντος:
-άζοντος C II 274 άπό: ύπό C
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In the morning he returned home. When he came to his room blessed
Andrew was sitting there. He said to Epiphanios, '"My lord, please,' said
the taxiarch of the heavenly powers, and, 'father for the orphaned and de¬
fender of those in hardship', and, Ί am the commander of the armies of the
king'."39 Amazed at the blessed man's insight Epiphanios cried out, "God
is wonderful in his holy men!"40 But the blessed man explained to him, say¬
ing, "The three men you saw were the archstrategos Michael with two
angels." When he heard this he said, "Truly, if it had not been him, my soul
would not have been illuminated by that fear that is mixed with gladness
and rejoicing!"41

After Epiphanios had said this Blessed Andrew, sitting there, began to
besprinkle his godlike face with tears and stare speechless for a long while
towards the height of heaven. Epiphanios said to him, "My venerable father
and spiritual teacher, what is the reason for your tears and why did you be¬
come speechless for a long while? Tell your son!" The blessed man
answered, "My son, I shall tell you what is the matter with me: the end of
my life has come, and behold, as far as the body is concerned we shall be
separated from each other. But do not grieve, for I am going to that other
indestructible aeon."42 When Epiphanios looked sad at these words the
holy man said to him, "Do not look like this, my son, when you hear about
the departure of your beloved friend! It is fortunate that we shall depart
from here. For what do we have in common with this futile world? We
have not been created to stay in this place forever but in order to fight here
valiantly and then go home happily. We do not have anything here that is
our own. This world is bitter, because it is full of evil demons, and as we

mingle with them they have dragged down many through their wickedness

39 For a similar example of Andrew's foreknowledge, see main text, line 2587f.
40 Ps 67:36; cf. main text, line 1118f., with note 6.
41 Lines 176-257 are missing in E.
42 Cf. main text, line 4319f., with note 1.
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'Εκείνος δέ ό κόσμος χερουβίμ και σεραφίμ κέκτηται, προς όν άπιέναι
βούλομαι- έκεΐ φως άΐδιον και ωδε σκότος, έκεΐ της άγίας τριάδος ή δόξα
έλλαμπούσης τρανότερον και καθαρώτατον, έν δέ τω κόσμω τούτω
μάταια και ψευδή και τοις άναιδεστέροις διαπαίζοντα."

Lines 80-113 according to Ε

Tit. Ποία έθνη μέλλει κρίνειν ό θεός;
280 Έπκράνιος είπε- "Ποία έθνη μέλλει έγεϊραι και κρΐναι ό θεός και ποία ούχ

ΰποβληθήσεται τή κρίσει άλλα άνερωτήτως τή γεέννη παραδοθήσονται;"
"Ούκ άκούεις," φησίν ό μακάριος, "το 'όσοι άνόμως ήμαρτον, άνόμως και
άπολοΰνται, και όσοι έν νόμω ήμαρτον, δια νόμου κριθήσονται'; Μέλλει
δέ ό κύριος πάντα τά έθνη έγεϊραι, μόνους δέ τους 'Ιουδαίους και ήμάς,
όσοι έλάβαμεν (sic) νόμους και ούκ έφυλάξαμεν, κρΐναι- και γαρ έλαβον

285 τον θεόγραφον νόμον, και μόλις που δώδεκα μυριάδες δια πάσης αύτών
της έπικρατείας προ τής παρουσίας Χριστού τούτον τηρήσαντες
διεσώθησαν άπό των του ςχδου ταμείων, του σωτήρος Χριστού έκεΐσε
γεγονότος- οί δέ λοιποί εις άπώλειαν έλογίσθησαν ώς μη τον νόμον
τηρήσαντες. Έλάβομεν και ήμεΐς παρ' αύτοΰ τού μονογενούς υιού τού

290 θεού ρήμα τού πατρός τού σωθήσεσθαι άπό των πεπιστευκότων κυρίω τω
υίω τού άύλου φωτός ώσεί f ογδόη και f τάς όγδοήκοντα οκτώ μυριάδας-
οί δέ λοιποί ώς παραβάντες εις άπώλειαν λογισθήσονται, ώστε αύται αί
μυριάδες είσί τό μικρόν Χριστού ποίμνιον, έν ώ ηύδόκησεν ό πατήρ δούναι
τήν βασιλείαν. 'Εκατόν γαρ μυριάδων άγγέλων τό τάγμα τό καταπεσόν

295 ήν άνάμεστον, ώστε άπό τού 'Ισραήλ έξελέξατο έαυτω ό θεός δώδεκα
μυριάδας. Μέλλει δέ και άφ' ήμών όγδοήκοντα οκτώ μέχρι τής συντέλειας
έκλέξασθαι, ώστε κελεύσει τού πατρός και θελήσει ίδίς* και συνεργείς* τού
αγίου πνεύματος τον τόπον έκεΐνον άναπληρώσασθαι, όθεν ούτοι οί
ζοφώδεις πονηρότατοι έξέπεσαν δαίμονες. 'Εκείνα δέ είσι τά πρόβατα,

3οο φημί αί δώδεκα μυριάδες, περί ών ό δεσπότης εϊρηκεν ότι 'τά πρόβατα τής
φωνής μου ακούει'- ήκουσαν άληθώς, δτε έν τω ςίδη κατήλθε και

275-6 προς βούλομαι (add. έγωγε V) om. C II 277 και καθαρώτατον om. C
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and delivered them to the place of punishment. But that other world to
which I shall go has cherubs and seraphs; there, there is eternal light but
here there is darkness,43 there, there is the glory of the Holy Trinity that
shines most clearly and purely, while in this world there are useless and
false things and things which mock the shameless."44

Which nations will God judge?

Epiphanios asked, "Which nations will God raise and judge and which will
not be submitted to the Judgment, but delivered to hell without interroga¬
tion?" "Have you not heard," the blessed man answered, "that 'all who
have sinned without the law will also perish without the law, and all who
have sinned under the law will be judged by the law'?45 The Lord will raise
all the nations, but he will only judge the Jews and us, who failed to keep
the laws we had received. For the Jews received the law written by God,
and during the whole duration of their state up to the coming of Christ there
were hardly twelve myriads who kept it and were saved from the halls of
Hades after Christ the Saviour had been there, whereas the rest were count¬
ed for perdition because they had not observed the law. We have also re¬
ceived a word of the Father from no other than the only begotten Son of
God, namely that about eighty-eight myriads of those who have believed in
the Lord, the Son of the Immaterial Light, will be saved, whereas the others
will be counted for perdition as transgressors, so that these myriads consti¬
tute Christ's little flock, with whom the Father was so well pleased that he
gave his kingdom to it. Altogether the order that fell consisted of one hun¬
dred myriads of angels, so that God chose for himself twelve myriads from
Israel. Until the end he will choose eighty-eight myriads also from us, so
that by the command of the Father and his own will and with the co-opera¬
tion of the Holy Spirit he will fill up the place from which these dark, most
evil demons fell.46 The former, I mean the twelve myriads, are the sheep
about which the Lord said, 'The sheep hear my voice':47 they truly heard
when he descended into hell and led them out and gave them eternal life.

43 Cf. main text, line 548f.
44 For the dative cf. the Suda s.v. διαπαίζω. —For E's version of this paragraph, see below.
45 Rom. 2:12.
46 Cf. main text, lines 2995-3008, with note 28.
47 Cf. John 10:3 par.
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έξήγαγεν αυτά, και δέδωκεν αύτά ζωήν την αΐώνιον. Περί δε τούτου και

έλεγεν δτι 'και άλλα πρόβατα έχω, κάκεΐνά με δει άγαγεΐν, και γενήσεται
μία ποίμνη, εις ποιμήν'· ταύτας τάς όγδοήκοντα οκτώ μυριάδας φοβερω

305 όμματι θεότητος εξ ημών ήκειν αύτά δια πίστεως προ βλέπων μέχρι της
συντέλειας ήνίξατο. Συνάξει δε δηλονότι τους εξ ημών σωθέντας τούς τε

έξ 'Ισραήλ έν τη άγίςχ δευτέρςχ αύτού έλεύσει είς την βασιλείαν αύτοΰ, και
τότε 'γενήσεται μία ποίμνη, είς ποιμήν'. 'Αναστήσει δε πάντα τά έθνη, και
έλεύσονται "Αβελ και Σήθ και Ένώχ και Ένώς και Νώε και Λώτ και

310 'Αβραάμ και όσοι έκ του (lege έκτος) νόμου όντες θεώ εύηρέστησαν, τω

φυσικω νόμω αύτόν θεραπεύσαντες, και καταδικάσωσι πάντα τά έθνη τά
άνομα ώς έγκαλοΰντα περί την της αγνοίας ύστέρησιν. Τότε ούν όσοι άπό
των έθνών έκείνων των χαλεπών νόμω φύσεως θεόν έθεράπευσαν
άπενεχθήσονται είς τόπον άνέσεως, βασιλείαν δε θεού ού θεάσονται. Τά

3'5 δε λοιπά κελεύσει κύριος ό θεός και έξελεύσονται οι έπί των κολάσεων
πύρινοι άγγελοι και άπό περάτων έως περάτων ράβδοις πυρίνοις
έλάσουσιν αύτούς έν διαφόροις κολάσεσιν και άπολήψεται έκαστος κατά
τά έργα αύτού. "Ανομοι δε άνόμως άπολούνται και άπελασθήσονται είς το

πύρ τό αΐώνιον έννομοι δε έννόμως άμαρτήσαντες διά νόμου παράβασιν
320 κριθήσονταν όσοι ού μετεμελήθησαν, τω αίωνίφ πυρί παραδοθήσονται.

Τότε άναστήσονται οι δώδεκα άπόστολοι και καταδικάσονται την

παράνομον συναγωγήν. Και έρούσιν οί 'Ιουδαίοι τότε, διά τό εναντία
πράττειν τον Ίησοΰν νόμω Μωσέως σκανδαλισθήναι αύτούς και μη
πιστεύσαι αύτούς είς αύτόν μαρτυρήσουσι γάρ οί απόστολοι και

325 έλέγξουσιν αύτούς διά τά θαυμάσια ά έποίησεν ό 'Ιησούς ένώπιον αύτών
και ούκ έπίστευσαν και αύτοί τω αίωνίω πυρί παραδοθήσονται- τότε οί
διδάσκαλοι και τά άναγνώσματα πικρώς καταδικάσουσιν αύτούς,
λέγοντες ότι 'Πολλά ύμάς έδιδάσκομεν και ού προσείχετε'. Τό τηνικάυτα
και οί Άγαρηνοί σύν τω Μωάμεδ, παρεμβολή μεγάλη σφόδρα,

330 άνασταθεΐσα θρηνήσει έλεεινώς και πικρώς οπίσω τοΰ ψευδαμβάς
έκείνου ώς πλανηθέντα, και όλολυγμω προς αύτόν άνακράξουσν 'Τί ήμΐν
και σοί, κύον βρωμερέ και όζόμενε; τί ήμΐν πεποίηκας; δοκούντες γάρ
σώζεσθαι διά σού, ιδού γάρ τό φρικτόν πύρ της άπωλείας παρεδόθημεν
πώς, δείλαιε, οπίσω σου έπλανήθημεν; πώς ήμάς έξηπάτησας; πώς σου

335 τοις δυστήνοις ρήμασι πεπιστεύκαμεν; πώς είκάζομεν θεού υίόν σε είναι;
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Concerning this matter he also said, 'And I have other sheep, and I must
bring them also, and there shall be one flock, one shepherd',48 hinting at
these eighty-eight myriads which, with the fearful eye of the Godhead, he
foresaw will come from us through faith until the end. It is clear that at his
holy second coming he will gather those who have been saved among us
and Israel in his kingdom and that then 'there shall be one flock, one shep¬
herd'. He will raise all the nations and there will come Abel and Seth and

Enoch and Enos and Noah and Lot and Abraham and all those who, being
outside the law, have pleased God, serving him by natural law, and they
will condemn all the nations without law as bringing accusations concern¬

ing their want and ignorance (?).49 Then all those among these bad nations
who have pleased God by the law of nature will be brought to a place of re¬
laxation, but they shall not see the kingdom of God. Concerning the others
the Lord God will give order and the fiery angels, who are in charge of the
punishments, will come out and with fiery rods drive them from all ends of
the world to various punishments, and each one will receive his due ac¬

cording to his deeds. Those without law will perish without law and be
driven away to the eternal fire; those who have lived under the law and
sinned under the law will be judged for having broken the law, and those
who fail to repent will be delivered into the eternal fire. Then the twelve
apostles will rise and condemn the crowd of law-breakers. And then the
Jews will say that they took offence at Jesus when he acted against the law
of Moses and therefore did not believe in him. But the apostles will bear
witness and prove that they were wrong, referring to the wonders which
Jesus worked before them and yet they did not believe, and they too will be
delivered into the eternal fire. Then the teachers with their readings shall
condemn them bitterly, saying, 'We taught you much, but you paid no at¬
tention'. At that time also the sons of Hagar together with Muhammad, a

very large throng, will arise and weep pitiably and bitterly behind this false
Father because they have been deceived, and they will howl, shouting to
him, 'What have you to do with us,50 you stinking and foul-smelling dog?
What have you done to us? We thought that we would be saved through
you, but look, we have been delivered into the terrible fire of perdition!
You wretched thing, how could we let ourselves be led astray by you? How
could you deceive us? How could we believe in your disastrous words?

48 Cf. John 10:16.
49 The words ώς εγκαλούντα ... ύστέρησιν do not seem to make sense. The general meaning

of the paragraph is clear, however, namely that the Jews and Christians shall be judged by
God, whereas all the others shall be judged by the godly men who lived before Moses.

50 Cf. Matt. 8:29 par.
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σύ δέ του διαβόλου όμομήτριος υπήρχες· τί ποιήσωμεν και τί πράξωμεν,
ότι δοκοΰντες εις τον παράδεισον είσέρχεσθαι, πρώτοι εις το πύρ
πορευόμεθα;' Τούτο είρηκότες κόψονται καΐ κλαύσονται, και ουκ έστιν ό
βοηθών. 'Ερεί γαρ αύτοΐς κάκεΐνος ότι "Άδηλον κάγώ γαρ αυτός
έπλανήθην οπίσω του σατανά και άπόλλομαν ύμεΐς δέ ούκ ήσθάνεσθε,
καθότι έν τώ μνημείω μου παραγενόμενοι τών ομμάτων την τύφλωσιν
υπομένετε (sic pro ύπε-) και του φωτός έστερεΐσθε, πανάθλιοι, καίτοι
θριαμβεύοντος θεού την άποπλάνησιν ην πεπλάνηκα ύμάς, και ύμεΐς
μάλλον έλέγετε άπο θερμότητος ένεργεΐν με την τύφλωσιν.' Ταύτα ούτω
λέξει, κάκεΐνοι τα προρρηθέντα- και αισχύνης πλησθέντες εις τό πύρ
είσελεύσονται, φρίττοντες και άπορούμενοι και τρέμοντες και πολλή
πικρίςχ συνεχόμενοι."

Lines 258-78 according to Ε

Tit. Πρόγνωσις του όσίου περί τής τελειώσεως αύτοΰ
Ό μακάριος ήρξατο καθεζόμενος βρέχειν δάκρυσι τό θεοειδές αύτοΰ

350 πρόσωπον και ώσπερ έννεός γενόμενος έπί πολλάς ώρας. Λέγει ούν αύτώ ό
Έπκράνιος· "Πάτερ μου γλυκύτατε, τί έστι τό πράγμα; Παρακαλώ, μή
άποκρύψης τώ άγαπητώ σου τέκνον (sic) και δούλω, καθότι όρώ σε ούτως
δακρύοντα και έπί πολλάς ώρας έννεόν γενόμενον." "Εφη αύτώ ό
μακάριος· "Τέκνον μου, νΰν άναγγελώ σοι, τώ φιλτάτω μου στρουθίον
(sic), τά κατ' έμέ- και τίνι έχω άλλω τι λαλήσω, ει σοι παρασιωπήσομαι

355 νύν, παιδίον μου καλόν; Έλήλυθεν τό πέρας τής ένθα ζωής μου και Ιδού,
κατά τό σώμα χωριζόμεθα άπ' άλλήλων. Άλλα μή σκυθρωπάσης ταύτα
άκούσας, παρακαλώ, καθ' ότι ούκ έστι τώ χριστιανώ σκυθρωπάζειν
έκδημίαν θεωμένω τού άγαπητού αύτού- έκ τού βίου γαρ τοΰ ματαίου τις
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How could we imagine that you were a son of God, you who were of the
same mother as the devil? What shall we do? What action shall we take?
Instead of entering paradise, as we thought, we are the first to step into the
fire!' With these words they will mourn and weep, and there will be no one
to help. He on his part will say to them, Ί do not know, for I was also led
astray by Satan and am going to perish. You did not notice, for when you,

wholly wretched as you are, came to my tomb you were hit by a blinding of
your eyes and bereft of their light, and although God revealed the error into
which I had seduced you, you preferred to say that I had caused your blind¬
ness with heat.'51 Thus he will speak, and thus they will utter what I said
before. And full of shame they will step into the fire, shuddering and per¬

plexed and trembling and overwhelmed with much bitterness."

The holy man's foreknowledge of his consummation

Sitting there, the blessed man began to wet his godlike face with tears, be¬
coming speechless, as it were, for a long while. Epihanios said to him, "My
sweetest Father, what is the matter with you? Please, do not hide it from
your beloved son and servant, for I have seen that you have been weeping
like this for a long while, becoming speechless." The blessed man said to
him., "My son, now I shall tell you, my dearest sparrow, what is the matter
with me, for if I keep it secret from you now, my precious child, who else
will there be to whom I can talk? The end of my earthly life has come, and
behold, as far as the body is concerned we shall become separated from
each other. But, please, do not grieve when you hear this, for a Christian
cannot be sad when he sees his beloved friend departing from life, for he is

51 This utterance is strongly reminiscent of a passage in ch. 65 of the "Ελεγχος Άγαρηνοΰ
by Bartholomew of Edessa, see Kl.-P. Todt, Bartholomaios von Edessa, Confutatio Agareni.
Kommentierte griechisch-deutsche Textausgabe (Wiirzburg, 1988), 92—4. According to
Bartolomew, who probably lived in the second half of the 12th century (op. cit., XLVI), the
inhabitants of Medina prevented pilgrims from approaching Muhammad's tomb, telling them
that they would become blind if they looked at it. He adds that this swindle lasts εις τάς
καθεξής των Μουσουλμάνων γενεάς, which indicates that he regards it as old. To judge from
R.F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, II (London,
1855), 85, note, the idea survived until modern times. In the Grottaferrata version of DigAkr,
on the other hand, a light is said to come down mysteriously from on high and fill the room
containing Muhammad's tomb; there is no hint that it is blinding, see DigAkr, ed. Mavrogor-
dato, III, 137^13.
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έκδημεΐ, και άπέρχεται προς κύριον καταλιμπάνει την ματαιότητα και

απέρχεται προς άϊδιότητα και χωρεί τοις διηνεκέσιν έκείνοις αίώσι και

πέρας μη έχουσι. Δια τούτο, τέκνον μου, παρακαλώ, εύθύμως φέρε την

έμήν έξοδον άκούων ούχ ότι γαρ ώδε είναι έπλάσθημεν πάντοτε, αλλ' ίνα
ώδε καλώς άγωνισάμενοι εις τα ίδια ασφαλώς πορευσόμεθα. Ούκ έχομεν
ώδε, φίλτατόν μου τέκνον, τίποτε ίδιον, καθώς είπον άλλα γάρ είσι τα

ήμέτερα και άλλα του ματαίου κόσμου τούτου τά πράγματα- τά δε ώδε
ώσεί σκιά παρέρχονται και ώσεί χνούς άφανίζονται, έκεΐνα δε φοβερά
πελάγη αιώνων ούδ' όλως έκλείψουσι- ό κόσμος ούτος εμπαίζει τους

άνθρώπους και άπώλει τάς ψυχάς αύτών, εκείνους (lege -ος) εις
άτελευτήτους αιώνας έχει την άληθή χαράν και άπόλαυσιν- ούτος ό
κόσμος έχει θλΐψιν, χαράν, λύπην, τήξιν, πόνον, όδυρμόν, ταλαιπωρίαν,
νόσον, στενοχωρίαν, στεναγμόν, δάκρυα, πεΐναν, δίψαν, γυμνότητα,
μάστιγας, πτωχείαν και προ πάντων τούτων δαίμονας, μεθ' ών άνα-
μεμιγμένοι τό καθ' έκάστην γυρεύομεν όντινες (lege οϊτινες) άοράτως
συν ήμΐν βαδίζοντες κάκεΐνα οϊδασι άπερ προς άλλήλους διαλεγόμεθα,
πόσω μάλλον τά (sic) άμαρτάνομεν. 'Εκείνος ό κόσμος έχει 'ά οφθαλμός
ούκ είδε και ούς ούκ ήκουσε και έπί καρδίαν άνθρωπου ούκ άνέβη'- έκεΐ
φώς και ώδε σκότος, έκεΐ κρίνα και ρόδα άμάραντα, άπό πνεύματος άγίου
εύωδιάζοντα, και ώδε άπας τών άμαρτιών ό έσμός."
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leaving the vain life and going away to the Lord. He leaves the futility and
goes away to eternity, joining those everlasting aeons which have no end.
Therefore, my son, when you hear about my departure, please, take it
cheerfully, for we have not been created to stay in this place forever but in
order to fight here valiantly and then go home safely. We do not have any¬
thing here, my dearest son, which is our own, as I said, for that which be¬
longs to us is one thing and that which belongs to this futile world is an¬
other. What is here fades away like a shadow and vanishes like dust, but
what is there will not fail at all during the immense extent of the aeons.
This world mocks men and destroys their souls, but that world brings true
joy and pleasure during aeons without an end. This world contains trouble,
joy,52 grief, pining, pain, mourning, misery, illness, distress, groaning,
tears, hunger, thirst, nakedness, beatings, poverty, and above all this the de¬
mons with whom we mingle and move around every day. Following us in¬
visibly they not only keep track of what we say to each other but also—and
how much more!—of the sins we commit. The other world contains 'what
no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived' ;5? there you
will find light but here is darkness; there you will find unfading lilies and
roses, emitting the sweet smell of the Holy Spirit, but here is the whole
swarm of sins."

52 The word 'joy' does not fit the context.
53 1 Cor. 2:9.
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Appendix e

From line 4329 σύ δέ, τέκνον to the end of the Vita MSS V (fols. 18lv-
185v), C (fols. 127—129v), Κ (fols. 154v-159), and Ε (fols. 187-193v) differ
from the basic version to the extent that it has seemed preferable to present
their versions in an appendix rather than in the apparatus.

The version of VCK will be translated. In the case of Ε I have restricted

myself to providing the Greek text with notes.



418 The Life ofAndrew the Fool

VCK

The version printed here is an average text in which indifferent variant
readings and spellings have been disregarded; cf. the edition of Augousti-
nos Monachos 199-204, where the text of V, slightly modified, has been
reproduced.

"'Εξορκίζω δέ σε κατά της άγίας τριάδος καί κατά της κυρίας ημών της

άχραντου Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, όταν ταύτα σοι γένηται, μη
δεκτόν δοξάσαι την έμήν μνήμην ή έγείραί μοι ναον ή στήλην ή έτερον τι
τού ένεκεν παρά ανθρώπων δοξάζεσθαί με- πίστευσον δέ, εί παραβής τών
ρημάτων μου, εις πειρασμον μέλλεις έμπίπτειν, καθότι τω θεώ
καθικέτευσα τού μη δοξασθήναι έπί της γης ή έχειν με έν τώδε τω αίώνί τι-
καί γάρ ούτε τό λείψανόν μου όψει ποτέ, καθώς παραβλέπων παρέβλεψεν
κύριος τά παραπτώματα μου, καί γάρ μετά τού προ έμού Συμεών τού
παμμάκαρος άπαγάγη τό σώμά μου, ώς ήθέλησεν, κύριος. Συ ούν, τέκνον,
έχε τον φόβον τού θεού έν τη ψυχή σου καί άγάπα αύτον έν όλη καρδίψ
σου. Ταΐς μνείαις τών άγίων κοινώνει. 'Υπέρ πάντων προσεύχου, ύπέρ τε
τών φιλούντων ήμάς καί μισούντων, ύπέρ αιχμαλώτων καί πάση θλίψει
και άνάγκη έξεταζομένων άδελφών ημών. Και αύτός δέ έγώ εί εύρω
παρρησίαν ένώπιον τού άγίου ονόματος Χριστού τού θεού ημών έσομαι
αδιαλείπτως τω πνεύματι μετά σοΰ. Καί ήνίκα μέλλει σε ό θεός
μεταστήσαι της ένταύθα βιώσεως, έγώ σοι προλαβών κατάδηλον
ποιήσομαι την ήμέραν. <Έν> δόξη δέ κυρίου καί χαρά άϊδίω αμφότεροι
έσόμεθα, καθώσπερ έγνώρισέ μοι περί τούτου κύριος ό θεός.

"Βλέπε δέ, τέκνον, ήνίκα βούλει χειροτονήσαί τινα, μη δόξη κατά
φιλίαν τούτο πράττειν ή δώρων παροχαΐς ή χάριν προσωποληψίας ή
παρακλήσει φίλων ή θέας κάλλους τού έξωθεν ή διά το είναί τινα σοφόν
μηδαμώς, ώ τέκνον- άρετήν δέ μάλλον ζήτει καί ύπέρ δικαιοσύνης καί
πίστεως καί αληθείας τους τοιούτους χειροτονεί, τον θεόν έχων προ

οφθαλμών σου τον έτάζοντα καρδίας καί νεφρούς, ός άποδώσει έκάστω
κατά τά έργα αύτού. Μέμνησο δέ μου έν ταΐς ίεραΐς σου άναφοραΐς,
ήνίκα λειτουργών τω κυρίω παρίστασαι, ώς ότι θυσία άλλη καί
παράκλησις έλέους καί φιλανθρωπίας τον θεόν τον ύψιστον ούκ
έπικάμπτει τού συμπαθήναι τοις άμαρτάνουσιν. Ναί, τέκνον μου, γράψον
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"I adjure you by the Holy Trinity and our Lady the immaculate Mother of
God and ever-virgin Mary, when this happens to you it shall not be accept¬
able for you to glorify my memory or erect a church to me or make an im¬
age or do anything in order that I may be praised by men.1 Believe me, if
you disobey my words you shall fall into temptation, for I have entreated
God that I shall not be glorified on earth or have anything in this aeon.
Since the Lord has indeed overlooked my sins,2 you will not even see my

corpse, for as in the case of my forerunner, the wholly blessed Symeon, the
Lord shall carry off my body according to his wish.3 You, my son, shall
have the fear of God in your soul and love him with all your heart. Take
part in the commemorations of the saints. Pray for all, for those who hate us
as well as for those who love us, for prisoners and for those of our brothers
who are afflicted by any kind of suffering and distress. For my part, if I get
permission to speak freely before the holy name of Christ our God, I shall
constantly be with you in my spirit.4 And when God decides to remove you
from this our life I shall make the day known to you in advance. We shall
both be in the glory of the Lord and enjoy eternal gladness, as the Lord God
has revealed to me in this matter.

When you want to appoint somebody, my son, take heed that it does not
look as if you were doing it for the sake of friendship or thanks to gifts that
have been offered or as a personal favour or because of the appeal of
friends or the appearance of physical beauty or because somebody is eru¬
dite: by no means, my son. Instead, look for virtue and appoint these men
on the ground of justice and faith and truth, having God before your eyes
who searches mind and heart, who will give to each one according to his
works.5 Remember me during your holy offerings, when you are standing
before the Lord during mass, for no other offering or prayer for mercy and
benevolence can move God the Most High to feel sympathy with the sin-

1 As Murray, A Study, 119 observed, the author of this passage "wished to account for the
fact that Andrew's memory was neglected in later times, and that no church bore his name".

2 The paronomasia παραβλεπων παρέβλεψεν belongs to the style of the Old Testament, cf.
e.g. 1 Kings 1:11 έάν έπιβλέπων επίβλεψης.

3 For the miraculous disappearance of Symeon's corpse, see VSymSal, ed. Ryden, 168,27.
Note that the author refers to VSymSal more directly than Nikephoros does. Note also the
chronological error, which the author has in common with Nikephoros (see main text, line
224): since Symeon was dated in the 6th century he could not be the forerunner of Andrew,
who was supposed to have lived in the 5th century.

4 This disaccords with Nikephoros' text, line 4320.
5 τον έτάζοντα ... έργα αύτοΰ: cf. Rev. 2:23.
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τά ρήματα μου έπί πλακός καρδίας σου. Των πενήτων κατά το δυνατόν
προνοού- χηρών και ορφανών προίστασο- ξένους έπισυνάγαγε-
άσθενούντων και τών εν φυλακαΐς άντιλαμβάνου και έπισκέπτου. "Ορα
ούν ταύτα πάντα και ή Θεοτόκος συναντιλήψεταί σοι συμποιμανεΐ τε και

ίθύνη σε και ή άγάπη του πατρός και τοϋ υιού και του άγίου πνεύματος
έσται μετά σού εις τους άτελευτήτους αιώνας."

Ταύτα ειπών λέγει τω Έπιφανίφ· "Δεύρο, τέκνον, και κλίνωμεν γόνυ
κυρίω άμφότεροι και τελευταίον προσευξώμεθα." Κλινάντων ούν τό γόνυ
ήρξατο εύχεσθαι ούτως· "Ό πατήρ, ό υιός και τό άγιον πνεύμα, ή
όμόθρονος τριάς και όμόγνωμος και όμοδύναμος και όμοφυής και

άχώριστος, φοβερόν, ύπέρτατον, άναρχον, άνείκαστον, ίσοβασίλειον
κράτος, παρακαλούμέν σε οί πένητες καί ξένοι, οί πτωχοί και γυμνοί και

ταλαίπωροι καί πού την κεφαλήν κλΐναι μη έχοντες εν τώδε τω αίώνν
ένεκεν τού ονόματος σου κλίνομεν τό γόνυ της ψυχής καί τού σώματος
καί της καρδίας καί δεόμεθά σου τής άσυγκρίτου καί ύπεραρρήτου
βασιλείας, παντοκράτορ, ύψιστε, τρισάγιε, φοβερέ, ύψηλέ, δυνάστα,
Σαβαώθ, άγιε, ύπερουράνιε, πλαστουργέ, εύμενή, αγαθέ, δεδοξασμένε έν
άγίοις, τρισάγιε δέσποτα, οϊκτίρμων καί έλεήμων, μακρόθυμε καί
πολυέλεε κύριε- έλθέ, ό πατήρ, ό υιός καί τό πνεύμα τό άγιον κέλευσον, ή
φοβερά αστραπή τής θεότητος- γενού μεθ' ημών, τό κράτος τό άσύγκριτον
καί άόρατον έλθέ, τό άγιον όνομα τού γεννήτορος καί τού μονογενούς
καί τού παρακλήτου τό ύπέρ πάν όνομα, καί εύλόγησον ήμάς καί
άγίασον, τό ύδωρ τό ζών καί τάς πλούσιας σου δωρεάς τού άγίου σου

πνεύματος έν ήμΐν θησαυρίζων κέχρησο συμπαθώς, φιλάγαθε, έφ' οίς
ήνομήσαμεν είτε λόγω είτε έργω είτε έν διανοίςχ κατά τό μέγα σου έλεος·
παρακαλώ σε καί δέομαι καί ικετεύω, διά τον δούλόν σου Έπιφάνιον,
δέσποτά μου αγαθέ καί φιλάνθρωπε, φώτισον αύτού τά όμματα τη

γαληνομόρφω αστραπή τής σης θεότητος, λάμπρυνον αύτού τη

εύσπλαγχνίψ σου τά έντός αισθητήρια, φαίδρυνον αύτού τον λογισμόν
τής ψυχής τή άφάτω εύωδίςχ τής άειζώου σου χάριτος, έμπνευσον αύτόν

31 τών: τους C II καί έπισκέπτου om. C II 32 συναντιλήψεταί: συν- om. V II
συμποιμανεΐ: συν-VC II 33 σε: σοι C II 34 έσται V: έστω Κ om. C II μετά σου om. C
II εις ... αιώνας om. VK II 37 ήρξατο: -αντο VK II add. num. 125 vel 126 in marg. C II
add. tit. εΰχή του όσιου in marg. V II 38 καί όμόγνωμος om. V II καί όμοδύναμος om. Κ
II 41 καί πού ... έχοντες: οί μή έχοντες ... κλΐναι V II 44 παντοκράτορ: -ωρ VC II 46
οϊκτίρμων ... έλεήμων: sic codd. II 48 γενού ... κράτος om. V II 51 σου1 om. Κ II σου2
om. Κ II 52 θησαυρίζων: θησαύρισον V II κέχρησο: καί χρήσω VC II φιλάγαθε: add.
έφ'οϊς πεπλημελήκαμεν C II 53 λόγω: έν λ. V II είτε2: ή C II έργω: έν έ. V II είτε3: ή C
II 55 φιλάνθρωπε: add. καί τό γόνυ κλίνω καί άντιβολώ τη ση άγαθότητι C II 58 αύτόν: έν
αύτώ Κ



Appendix e 421

ners. Yes, my son, write my words on your heart's tablet. Provide for the
poor as far as you can. Support widows and orphans.6 Gather the strangers.
Help the sick and those in prison and visit them. If you observe all this the
Mother of God shall come to your help and be your fellow shepherd and
guide, and the love of the Father and the Son and the Holy Spirit shall be
with you for everlasting eternity."7

After these words he said to Epiphanios, "Come, my son, and let us
kneel to the Lord together and offer up our last prayer!" As they knelt he
began to pray thus, "O Father, Son and Holy Spirit, Trinity that shares the
same throne and mind and power and nature and cannot be separated, terr¬
ible power, highest of everything, without beginning and comparison,
equal to a king: we who are needy and foreign, poor and naked and miser¬
able and have nowhere to lay our head8 in this aeon, we appeal to thee, for
the sake of thy name we bend the knee of our soul and body and heart and
pray to thine incomparable and more than ineffable kingship, Almighty,
Most High, Thrice-holy, Terrible, Exalted, Sovereign, Sabaoth, Holy,
Above-the-heavens, Creator, Gracious, Good, Glorified in holiness,9
thrice-holy Master, compassionate and merciful, patient Lord, abounding
in mercy: come, Ο Father, Son and Holy Spirit, please, Ο Terrible Light¬
ning of the Godhead, be with us, Ο Power incomparable and invisible,
come, Ο Holy Name of the Father and the Only Begotten and the Interces¬
sor that is above every name, and bless and sanctify us, laying up in us the
living water and the rich gifts of thy Holy Spirit! Ο Lover of goodness,
look upon our transgressions with understanding, whether they were com¬
mitted in word or deed or mind, according to thy great mercy. I entreat and
beg and beseech thee, my good and benign Lord, for the sake of thy servant
Epiphanios, enlighten his eyes with the gentle lightning of thy Godhead, il¬
luminate his inner senses with thy mercy, brighten the mind of his soul
with the ineffable fragrance of thine everlasting grace, breathe into him the

6 Χηρών ... προίστασο: cf. Jas. 1:27.
7 Note that the passage in Ε corresponding to lines 19-34 is much longer, se below.
8

που ... έχοντες: cf. Matt. 8:20 par.
9 δεδοξασμένε ... άγίοις: Exod. 15:11.
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πνεύμα σοφίας, πνεύμα ισχύος, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα έρωτος
θεουργικού, πνεύμα αγάπης και ειρήνης, πνεύμα πραότητος, πνεύμα
δακρύων ροητικών, ίνα εύοδούμενος και κυβερνώμενος παρά της άρρητου
σου δεξιάς ποιήση πάντα τα εύάρεστά σοι, έν τη δυνάμει σου σωζόμενος."

Ταύτα αύτού προσευξαμένου φως ήστραψεν έμπροσθεν αύτών και
εύωδία ως πολλών άρωμάτων διεδόθη, ώστε πεσεΐν τον Έπιφάνιον έπί την

γη ν. 'Επιστραφείς ούν προς αύτόν ό μακάριος και δεδωκώς αύτω χεΐραν
έξανέστησεν αύτόν. Ποιήσας δε έν τω μετώπφ αύτού τον τύπον τού τιμίου
σταυρού ήρξατο λέγειν "Τό μέγα όνομα τού άωράτου φωτός, έπισκίασον
ήμΐν ό θεός των χερουβίμ, βοήθεν ή εύχή των σεραφίμ, ή εύχή των

θρόνων, των κυριοτήτων, των άρχων, των έξουσιών, βοήθεν ή φοβερά
έντευξις των δυνάμεων, ή προσευχή των μυρίων μυριάδων, έπισκίασον ή
δέησις των χιλίων χιλιάδων τής άπορρήτου θεότητος, άντιλαβού τού
οίκέτου σου· ή εύχή των άποστόλων, των μαρτύρων, των κηρύκων, ή εύχή
των εύαγγελιστών, των προφητών, τών όμολογητών, τών έγκρατευτών, ή
δέησις τών ιεραρχών, τών όσίων, τών δικαίων, ή προσευχή τών έν όρεσιν
και σπηλαίοις και ταΐς όπαΐς τής γης εύαρεστησάντων σοι και τών έν
κοινοβίοις και κώμαις και τρώγλαις και πέτραις θεραπευσάντων τό
πανάγιον όνομα τής σής θεότητος, δέομαι, άντιλαβού και σώσον το
τέκνον μου Έπιφάνιον, τήρησον αύτόν έν τω σώ άγιασμώ και τη ση

δυνάμει και έν τη σή άγάπη και έν τω σώ θελήματι, μέχρις αν καλώς
πολιτευσάμενος φθάσει έν ειρήνη τής βασιλείας τα προπύλαια."

Ταύτα εύξάμενος και άσπασάμενος αύτού τα όμματα και τό πρόσωπον
και τό στήθος και τάς χείρας και είρήνην άγειν ένδον τού κοιτώνος αύτού
έντειλάμενος, ούτω πικρώς θρηνοΰντα άφείς άνεχώρησεν. Καταλαβών δε
έν τω θεάτρω τού ιπποδρομίου έν τοις τού περιπάτου τόποις, τοις ύποκάτω
ούσιν έμβόλοις, έν όμιχλώδει και μεσημβρινά) τόπω, έν ω πόρναι
κατοικούσιν γυναίκες, και δια πάσης τής νυκτός προσευξάμενος ύπέρ τών
έν κινδύνοις και θλίψει και ύπέρ παντός τού κόσμου, ούτως έπί τής γης

άνακλιθείς και όισπερ φίλους όρών τους έλθόντας έπ' αύτόν άγγέλους και

πάντας τους άγιους τους προς αύτόν παραγενομένους, μειδιών τω

προσώπω άφήκεν τό πνεύμα. Παρευθύς ούν εύωδία μύρων και

θυμιαμάτων έν τω τόπω έκείνω άνεδόθη, όπου τό πνεύμα άφήκεν ό όσιος.
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spirit of wisdom, the spirit of strength, the spirit of understanding, the spirit
of divine love, the spirit of love and peace, the spirit of gentleness, the
spirit of flowing tears that, guided and governed by thy sacred right hand,
he may do everything that is pleasing to thee and be saved through thy
power."

When he had said this prayer a light flashed before them and there was a
diffusion of fragrance as from many aromas so that Epiphanios fell to the
ground. Turning to him the blessed man gave him his hand and raised him
up. He made the sign of the venerable cross on his forehead and said, "O
Big Name of the cherubim, help! Ο Prayer of the seraphim, Ο Prayer of the
thrones, the dominions, the principalities, the authorities,10 help! Ο Terrible
Entreaty of the powers, the Prayer of the myriads of myriads, overshadow!
The Supplication of the thousands of thousands to the ineffable Godhead,
come to the help of thy servant! The Prayer of the apostles, the martyrs, the
preachers, the Prayer of the evangelists, the prophets, the confessors, the
self-controlled, the Prayer of the prelates, the saints, the righteous, the
Prayer of those who have been pleasing to you in mountains, and in dens
and caves of the earth,11 and of those who have served the all-holy name of
thy Godhead in monasteries and in villages and caves and on rocks, I beg
thee, help and save my child Epiphanios, keep him in thy holiness and thy
power and in thy love and in thy will, until, having conducted his life well,
he reaches the gates of the Kingdom in peace!"

After this prayer he kissed Epiphanios' eyes, face, breast and hands and
enjoining him to be at peace in his room, he departed, leaving him weeping
bitterly. He went to the Hippodrome Theatre, to the area of the colonnade,
to the porticoes below (?),12 a misty and dangerous13 place where prosti¬
tutes live, and having prayed all night for those in dangers and distress and
for the whole world, he lay down on the ground and, seeing the angels
coming to him like friends and all the saints who had come to meet him, he
yielded up his spirit with a smile on his face. At once a fragrance of pre¬
cious oils and incenses issued forth from the place where the holy man

yielded up his spirit.

10 θρόνων ... εξουσιών: cf. Col. 1:16.
11 όρεσιν ... γης: Heb. 11:38.
12 For the double topographical indication, cf. the main text, line 4368f., with note 1.
13 Since the midday demon was believed to be particularly wicked I have taken μεσημβρινός

to mean 'dangerous'.
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Έν οΐς γύναιον πενιχρόν των έκεΐσε έπί καλύβης τινός την κατοίκησιν
έχουσαν την πολυτέλειαν των μύρων και των θυμιαμάτων των

ασύγκριτων κατοσφρανθεΐσα σπουδή άναστάσα και φώτα αΐτησαμένη
έξακολουθήσασα την εΰοσμίαν τω τόπω έκείνω έπεπήδησεν. Εύρεν δε τον

μακάριον τέλει τού βίου χρησάμενον και την θεϊκήν εΰωδίαν κολλώ
μείζον άναδιδομένην. "Εδραμεν ούν καί τισι τό θαύμα άνήγγειλεν. Και δη
πολλών συνδεδραμηκότων, ώς πλησίον έγένοντο, οΰκέτι τινά έωράκασιν,
εί μη υπό της εύοσμίας του μύρου και τών θυμιαμάτων καί του φωτός τού
έκεΐσε άνατείλαντος κατεπλήττοντο, ουδαμώς εύρεΐν δυνηθέντες τού
δικαίου τό λείψανον μετέθηκεν γαρ αύτό ό κύριος κρίμασιν ιδίοις, οΐς
εκείνος έπίσταται ό καί τα άπόκρυφα αυτού κατορθώματα άποδεξάμενος.

Τή ούν νυκτί έκείνη, έν ή έτελειώθη ό μακάριος, ήδη τού όρθρου
έπιστάντος, έώρα ό Έπιφάνιος, έν τω ήλιακώ έστώς τω προς άνατολάς
ύπάρχοντι τού κοιτώνος αύτού, την ψυχή ν τού άγίου ύπέρ τού ηλίου
πλείονα φώτα έπταπλασίονα άποστίλβουσαν θείαις μαρμαρυγαΐς καί εις
τα ύψη τών ούρανών άναβαίνουσαν φωνή δε τών προπορευόμενων
αγγέλων έμπροσθεν καί όπιθεν έξηκούετο ώς φωνή οργάνων μουσικών,
ώστε άπό τής ωδής έκείνης έν έκστάσει γεγονέναι τον θείον Έπκράνιον.
Άνανήψας δε καί έκτείνας τάς χείρας εις τον ούρανόν σταθείς κατά
άνατολάς έλεγεν "Μνήσθητί μου, άγιε τού θεού, έν τή ήτοιμασμένη σοι
έκ θεού αναπαύσει, έπειδή τεθέαμαι σήμερον παράδοξα τέρατα πάντα
νούν ύπερβαίνοντα "

Έτελειώθη δε ό ποτέ κρυπτός ήλιος καί ούρανομήκης στύλος πυρός ό
μακάριος 'Ανδρέας ό διά κύριον πένης καί ξένος, νυνί δε υιός θεού κατά
χάριν γενόμενος καί κληρονόμος τής βασιλείας τών ούρανών, μηνί Μαίω
κη', έξήκοντα προς εξ έτεσιν τον αγώνα τον καλόν κρυπτώς θεώ
άγωνισάμενος.

'Εγώ δε Νικηφόρος, έλέει τού παντοκράτορος θεού ύπάρχων
κατηριθμημένος έν τοις ίερεύσιν τής μεγάλης έκκλησίας τής βασιλίδος
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αΐτησαμένη: ποιησαμένη ή γυνή έκείνη ή πενιχρά Κ II 95 έξακολουθήσασα: -θοΰσα C II
έπεπήδησεν: έπεδήμησεν VK II 96 πολλώ: πολλήν C II 97 άνήγγειλεν: άπ- V II 99 τοϋ
μύρου: τών μύρων C II 100 έκεΐσε: έκεΐ C II 101 αύτό:-όν CK II 102 έκεΐνος: αυτός V
om. C II 103 add. num. 129 in marg. C II νυκτΐ ούν inv. C II 105 ύπάρχοντι: ύπάρχων C
II 107 προπορευόμενων: προσ- V II 108 έμπροσθεν και όπιθεν om. C II μουσικών: add.
διηχεΐτο δονούσης τήν τετραπέρατον C II 109 γεγονέναι: γενέσθαι V II θείον om. Κ II
110 εις ... κατά: αύτού προς C II 112 έκ ... άναπαύσει: τού ... άναπαύσει C βασιλείς* V
II τέρατα: θαύματα Κ II 114 add. num. 130 in marg. C II 115 πένης: add. καί σαλός V II
119 τού παντοκράτορος om. VK II 119-20 ύπάρχων ... Ιερεύσιν: πρεσβύτερος VK
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A poor woman who lived in a hut nearby noticed the smell of the pre¬
cious oils and incomparable incenses. She stood up with haste, called for
light and hurried to the place, following the sweet smell. There she found
that the blessed man had ended his life, the divine fragrance issuing forth in
much greater abundance. She ran away and told some other people of the
wonder. Many came running together, but when they got near they could
no longer see anybody. They were most amazed at the sweet smell of the
oil and the incenses and the light that rose from there, but they could by no
means find the remains of the righteous man, for the Lord had taken them
away according to his own decree, which he understands who also ap¬

proved his hidden achievements.
That night when the blessed man passed away, just before daybreak,

Epiphanios, standing on the balcony on the east side of his room, saw the
soul of the holy man ascending towards the heights of the heavens, sending
out a light seven times brighter than that of the sun, and gleaming divinely.
A sound was heard from the angels going before and after him like the
sound of musical instruments, their song making the divine Epiphanios fall
into a trance. When he regained his senses he stretched out his arms to¬
wards heaven, turning towards the east, and said, "Remember me, Ο holy
one of God, in the resting-place prepared for you by God, because today I
have seen incredible wonders that are beyond all comprehension!"14

The secret sun and column of fire, high as heaven, Blessed Andrew,
once a poor man and a stranger for the sake of the Lord but now a son of
God by grace and heir of the kingdom of heaven, died on the 28th day of
the month of May, having for sixty-six years struggled the good struggle
for God in secret.

I Nikephoros, by the mercy of God the Almighty counted among the
priests of the Great Church of the Queen of cities, wrote this wonderful and

14 For the motif of a righteous man witnessing the glorious ascent into heaven of the soul of
a saint, cf. VAnt, PG 26, 829A; also HistLaus, ed. Butler, 29,4f.
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των πόλεων, συνεγραψάμην τον θαυμαστον τούτον βίον και

πολυθρύλητον τού σεβασμίου πατρός και εν άγίοις 'Ανδρέου- ά και

οίκείοις όφθαλμοΐς έώρακα, ά δε και παρά του άοιδίμου Έπιφανίου τού
γεγονότος ένθάδε αρχιεπισκόπου μεμάθηκα καί τώδε τω συγγράμματι
ένέταξα, χάριτι καί φιλανθρωπίςχ τού κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού, ω ή
δόξα καί ή προσκύνησις είς τους αιώνας τών αιώνων, αμήν.

121 τούτον: τούτου Κ II 121-2 θαυμαστον ... 'Ανδρέου: θαυμάσιον τούτου βίον Κ II 122
καί ... 'Ανδρέου om. C II 124-5 και ... ένέταξα om. CK II 125 χάριτι ... Χριστού: έν
Χριστώ 'Ιησού τω κυρίω ημών CK II 125-6 ω ... προσκύνησις: μεθ'ού τω πατρι άμα τω
άγίφ πνεύματι νΰν καί άει καί V II 126 προσκύνησις: add. συν τω άνάρχφ πατρι και τω
παναγίφ καί ζωοποιώ πνεύματι, νΰν καί άει και Κ
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much-spoken-of Life of the venerable Father Andrew, now among the
saints, putting down in this book partly what I have seen with my own eyes
and partly what I have learnt from the renowned Epiphanios who became
archbishop here, thanks to the grace and benevolence of our Lord Jesus
Christ, to whom be the glory and the worship for ever and ever. Amen.
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Ε

The verbose version of Ε differs from that of VCK to the degree that it has
seemed best to reproduce it separately; cf. Murray, A Study, 114,20-119,
where it has already been documented. In order not to make the reading un¬
necessarily difficult I have normalized the spelling and punctuation. In this
case I have not found it meaningful to produce a translation. The notes will
therefore refer to the lines of the Greek text.

"'Εξορκίζω δέ σε όρκω φρικτώ Ίησοΰ Χριστού και της άγιας τριάδος,
δταν ταύτα γένηται, μή δεκτόν δοξάσαι την έμήν ανικανότητα δόξη σοι ή
έγείρειν μοι ναόν ή στήλην ή τι έτερον τού ένεκεν παρά ανθρώπων
δοξάζεσθαί με- ταύτα γαρ πάντα ή ψυχή μου μεμίσηκε- πίστευσον δέ, εΐ
παρακούσεις τού σαλού τού στόματος, εις πειρασμόν μέγαν μέλλεις
έμπίπτειν, καθότι έγώ τω κυρίω ένδέομαι μή μετά θάνατον έχειν με εν τώδε
τω αίώνί τι- και γάρ ούτε το λείψανόν μου όψει ποτέ, καθάπερ κύριος
παραβλέπων παραβλέψει τά πλημμελήματά μου, και μετά τού μάκαρος
Συμεών αύτό άπαγάγηται ώσεί δύναμις. Συ ούν τέκνον, έχε τού θεού τον

φόβον έν τή ψυχή σου και αγάπα αύτον εν όλη καρδίς* σου και προσεύχου
αύτώ συχνώς μετά πολλών δακρύων ως ούδέν γάρ ούτω άγαπά κύριος ώς
τό άδιαλείπτως προσεύχεσθαι. Ταΐς άγίαις έκκλησίαις σχόλαζε, ταΐς
μνείαις των άγιων κοινώνει. 'Υπέρ πάντων προσεύχου, ύπέρ των

φιλούντων ημάς και μισούντων, ύπέρ των ψεγόντων και έπαινούντων,
ύπέρ των έν δουλείψ και αίχμαλωσίψ, ύπέρ των έν φυλακαΐς, ύπέρ των έν
πενίψ, ύπέρ των έν άνάγκαις, ύπέρ των θλιβομένων, τέλος και ύπέρ παντός
τού κόσμου, ίνα άπ' έντεύθεν μάθης δεήσεις προσφέρειν και ικεσίας ύπέρ
τού φιλτάτου σου ποιμνίου έν πολλή καταστάσει έκάστοτε- έάν γάρ
καλώς ταύτα κυβερνήσεις, και γάρ έγώ οΐδα ότι πάνυ μελλήσει (lege
μελήσει) σοι, 'ίλεως έστω σοι κύριος. Και αύτός έγώ ει εύρω παρρησίαν
ένώπιον τού άγίου ονόματος αύτοΰ, έσομαι άδιαλείπτως τω πνεύματι μετά
σού. Και ήνίκα δέ μελλήσει σε κύριος μεταφέρειν άπο τήσδε τής βιώσεως,
έγώ σοι προλαβών κατάδηλον την ήμέραν ποιήσομαι. Και τό τηνικαΰτα
δόξη Ίησοΰ Χριστού, έν χαρά άπείρω, οί άμφότεροι έσόμεθα, καθάπερ
ταύτα ό κύριος δεδήλωκε.

"Βλέπε δέ, τέκνον, ήνίκα βούλει χειροτονήσαί τινα, μή δόξει έν φιλίψ
τούτο πράττειν ή δώρων παροχή ή χάριν προσωποληψίας ή παρακλήσει
φίλων ή θέας ώραίας ή διά τό είναί τινα σοφώτατον μηδαμώς, τέκνον
άρετήν δέ μάλλον ζήτει και άπο τών διατάξεων και ύπέρ δικαιοσύνης και

άληθείας· μήτε την μητέρα σου καταδέξει εις άθεσμον άλλον τινά ούτω
μή άγαπήσεις ώς τον δεσπότην Χριστόν τον άληθινόν θεόν ήμών, αύτός
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γάρ έστι των άνω και κάτω αύθέντης και δεσπότης, και αύτός μέλλει
άποδοΰναι έκάστω κατά τα έργα αύτού. Μέμνησο δε μου πάντοτε έν ταΐς
ίεραΐς σου άναφοραΐς, ή νίκα λειτουργών κυρίω ϊστασαι πολλή τή αιδώ
και τή καταστάσει τής ταπεινοφροσύνης, κάγώ δε ίνα σου μέμνημαι
εκάστοτε προς κύριον, εί κατευοδώση μοι τω σαλώ και άμαρτωλώ
ένώπιον ϊστασθαι τής αυτού άγαθότητος. Ναί, τέκνον μου φίλτατον,
γράψον μου πάντα τα ρήματα έν τή καρδία σου και λογίζου αυτά
διηνεκώς, καθότι νουθεσίαι πατρός προς τέκνον φίλτατον πέφυκαν. Τών
πενήτων ποιου καθ' έκάστην την φροντίδα ώσεί δυνατόν και ύπέρ
δύναμιν έλαιον (= έλεον) γάρ φησιν ήγάπηκα κύριος και ό οίκτειρών και

κιχρών άμα έμοϊ άναπαύσηταν ουδέν ούτω, φίλτατε, προς θεόν
παρρησία<ν> τοις πλείοσιν δίδωσιν έν τή ήμέρ<χ τής κρίσεως ώς ή
έντεΰθεν εύποιία και ή τών δεομένων μετάδοσις. Τών ορφανών όλοψύχως
άντέχου, τών άσθενών μη έπιλανθάνου, τών χηρών προΐστασο, τών
λυπουμένων γενού παραμύθιον, τοΰ σεπτού σου ποιμνίου έπιμελού ώσεί
δύναμις. Ιδού δή, τέκνον, ά τότε εί παρήμην συν σοι ήμελλον λέγειν, νΰν
λέγω και νουθετώ και παρακαλώ και ύπομιμνήσκω την καλήν σου και

τιμίαν έν κυρίφ κατάστασιν. Βλέπε, τέκνον, πώς μέλλεις διοικεΐν τά τής
έκκλησίας πράγματα- άκριβόν γάρ τούτο[ν] και έγκριτον πέφυκε- μέγας
γάρ ό ζυγός και δεΐται νηστείας πολλής και εύχής συντόνου και
άγρυπνίας και δεήσεως και διδασκαλίας και κυβερνήσεως και
καταστάσεως τερπνής- δεΐται τό πράγμα αίδώ σεμνής, πραότητος τερπνής,
πτώχειας πνευματικής, γονυκλισίας συνεχούς- πάντα οφείλεις κοπιών
είσπράττειν, όπερ (lege ώσπερ) ό ποιεί ό ποιμήν θεωροΰντα τά λογικά
πρόβατα και αύτά τά όμοια πράττουσιν. "Ορα ούν ταύτα πάντα, έγώ γάρ
ώς φίλον προείρηκα, ώς άγαπών σε προεμήνυσα, ώς ποθών άνήγγειλα.
'Ιδού δή, άγαπητέ μου, μη λυπείτω σου ή καρδία ταύτα άκούουσα, όρώ
γάρ καθώς λύπη σκυθροπότητος περικέχυταί σοι τή καρδίςχ και τό
δάκρυον προ τών παρειών προϊέμενον εις μείζονά σε θλΐψιν έτρεψεν- άλλά
θάρσει, ποθεινότατε, ιδού γάρ κύριος ό θεός ύπεράνω σου, ός
ύπερασπιεΐ[ς] σου ύπέρ πάσης καταστάσεως προμηθούμενον- (lege -ος-)
ιδού ή ύπερευλογημένη και ύπερδεδοξασμένη θεογεννήτρια, αύτη
κυβέρνησις και άντίληψί<ς> σου γενήσεται- Ιδού και οί φωστήρες τής

41 f.: έλεον ... κιχρών: cf. Ps 83:11 and 111:5; cf. also the quotation in the main text, line
1995.

61—4: cf. main text, lines 4333-6.

64f.: cf. main text, line 179Iff., where, however, Peter and Paul take care of Andrew rather
than of Epiphanios.
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οικουμένης Πέτρος και Παύλος φυλακτήριόν σου έσονται, καΐ ό
μεγαλομάρτυς Άκάκιος ύπέρ σου προς κύριον εκτενώς έκάστοτε ϊσταταν
τηλικούτος γαρ ό πόθος τού μάρτυρος έν σοί, καθ' ότι εις άνάμνησιν
ένδον τού άμβωνος του έαυτοΰ τιμιωτάτου οϊκου, ώς είσέρχει αριστερά,
σιδηρά κέρκω, άοράτω παραστάσει, το όνομά σου έπ' έδάφους έν τοις
μαρμάροις έγέγραφεν έκεΐ γαρ πορεύσει και τούτο εύρηκώς εύφρανθήσει
λίαν, καθώς και προ τούτο (lege τούτου) σοι προεΐπον αύτώ γάρ σε μετά
πολλών δακρύων άνέθηκα τώ άγιωτάτω έξάρχω της ένθάδε άγιας πόλεως-
αύτώ γάρ ό κύριος την πόλιν ταύτην λογίζεται, ύπέρ πάντας γάρ τους ύπέρ
αύτού άθλήσαντας άγιους πρώτος τό αίμα έξέχεεν ύπέρ της άγάπης
Χριστού τού άληθινού θεού ημών. Ειρήνη σοι ούν, τέκνον μου, και ή
άγάπη τού πατρός και τού υιού και τού άγίου πνεύματος ήτω μετά σοΰ εις

άπεράντους αιώνας."
Τούτο είρηκώς και άσπασάμενος αύτον φιλήματι άγίω άνέστη και

λέγει τώ Έπκρανίω- "Δεύρο, τέκνον, και κλίνομεν γόνυ κυρίω οί
άμφότεροι και τό τελευταΐον προσευξόμεθα." Και κλινάντων τό γόνυ
ήρξατο εύχεσθαι ούτως- "Ό πατήρ, ό υιός και τό άγιον πνεύμα, τριάς ή
ζωοποιός και ομοούσιος και σύνθρονος και άμέριστος, παρακαλούμέν σε
οί πένητες και ξένοι και πτωχοί και γυμνοί και μη έχοντες πού την

κεφαλήν κλΐναν ένεκεν τού ονόματος σου κλίνομεν τό γόνυ της ψυχής και
τού σώματος και της καρδίας και τού πνεύματος και δεόμεθά σου και

παρακαλούμέν και ίκετεύομεν, ό θεός, ό θεός, τό φοβερόν όνομα Σαβαώθ,
άγαθέ, άγιε, δέσποτα, πλαστουργέ, ποιητά, τρισάγιε, παντοκράτορ, δέομαι,
κλΐνον τό ούς σου και ευμενώς πρόσδεξαι τήν ίκετηρίαν ήμών τών
ταπεινών και καταξίωσον ημάς άγιασθήναι έν τη ση δυνάμει και έν τώ
σώ ονόματι, οίκτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε κύριε- έλθέ,
ό πατήρ, ό υιός και τό πνεύμα τό άγιον έλθέ, ή φοβερά άστραπή τής
θεότητος· έλθέ, τό κράτος τό φοβερόν και άόρατον έλθέ, τό όνομα τού
πατρός και τού υιού και τού άγίου πνεύματος και εύλόγησον ήμάς και

άγίασον, κεκερασμένους δεικνύων και καθεμπλέους τού άγίου σου

πνεύματος, συμπαθών τα παραπτώματα, παραβλέπων τά πταίσματα, άπερ
σοι ήμάρτομεν έν λόγω ή έργω ή ένθυμήσει ή έν διαλογισμοΐς ή έν
διανοίςχ· δέομαι, πάριδε, άνες, άφες, άγαθέ, εύσπλαγχνε, έλεήμων,
συμπαθή, πολυέλεε, και μή καταισχύνης ήμάς μηδέ άπορρίψης άπό τού
προσώπου σου, ό ήδονή και φίλτρω έρωτος γλυκυτάτου καμπτόμενος έπί
ταΐς έντεύξεσι τών άγαπώντων σε- παρακαλώ σε, δέσποτα, τό τέκνον μου
τούτο τό όπίσω τής έμής καρδίας και άνικανότητος τό γόνυ κλίναντι (lege

66-75: cf. main text, lines 3707-17.

81: after εύχεσθαι ούτως Ε adds the title Εΰχή τού άγίου.
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κλΐνον) τή σή άπείρφ δυνάμει και άνεξιχνιάστω άγαθότητι, φώτισον
αύτού τή άστραπή της σης θεότητος τά όμματα, άγίασον αύτοΰ τω θείφ
σου πνεύματι τά νοερά αισθητήρια, φαίδρυνον αύτοΰ τους της ψυχής
διαλογισμούς τη άφάτφ εύωδίψ της άειζώου σου χάριτος, έμπνευσον αύτω
πνεύμα σοφίας, πνεύμα ισχύος, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα έρωτος
θεουργικού, πνεύμα άγάπης και ειρήνης, πνεύμα πραότητος, πνεύμα
δακρύων ροητικών, ίνα εύοδούμενος και κυβερνώμενος παρά τής άρρήτου
σου δεξιάς ποιήσει πάντα σου τά εύάρεστα, εν τη δυνάμει σου

σωζόμενος."
Ταύτα τού όσιου είρηκότος μετά πικρών δακρύων φως ήστραψεν

έμπροσθεν αύτοΰ και εύωδία ώς πολλών αρωμάτων διεδόθη, ώστε έπι
πολλάς τάς ώρας φρίττειν την ήδονήν και τω φόβφ τον Έπκράνιον.
Επιστραφείς ούν προς αύτόν ό μακάριος ήγειρεν αύτόν των χαμαί και

έπιθείς τάς χείρας έπι την κορυφήν αύτού ούτως πάλιν έπεύχεσθαι
ήρξατο- "Τό μέγα όνομα τού άοράτου φωτός, έπισκίασον ή εύχή των χε-

(lacuna unius fere folii) έκείνφ άνεδόθη, όπου τό πνεύμα άφήκεν ό όσιος.
Έν οίς γύναιον πενιχρόν των έκεΐσε έπι καλύβης κάτοικων ταύτην την

πολυτέλειαν τού μύρου και των θυμιαμάτων έκείνων των ήδυπνόων και

άσυγκρίτων και πάντα νούν ύπερβαινόντων κατοσφρανθεΐσα σπουδή
άναστάσα και φώτα αίτησαμένη έξακολουθούσα την εύωδίαν τω τόπφ
έκείνφ έπεπήδησεν. Εύρε δε τον μακάριον τέλει τού βίου χρησάμενον και

την θεϊκήν εύωδίαν πολλφ μείζον άναδομένην (sic) και μύρων έκβλυσιν
παραδόξως έκ των λειψάνων έξερχομένην ποταμηδόν. "Εδραμεν ούν καί
τισι τό θαύμα άπήγγειλε σύν όρκφ, μάρτυρα τον θεόν ποιουμένη. Καί δη
των πλησιαζόντων τω τόπφ πολλών συνδεδραμηκότων ώς πλησίον
έγένοντο, ούκέτι τινά έωράκασιν, εί μη ύπό τής εύοσμίας τού μύρου καί
τών θυμιαμάτων εύθέτως κατεπλήττοντο, ούδαμώς εύρεΐν δυνηθέντες τού
δικαίου τό λείψανον μετετέθηκεν γαρ αύτόν ό κύριος κρίμασιν ιδίοις, οίς
έκείνος έπίσταται ό καί τά άπόκρυφα αύτού κατορθώματα γινώσκων.

Τή δε νυκτί έκείνη, έν ή έτελειώθη ό μακάριος, ήδη τού όρθρου
έπιστάντος, έώρα ό σεπτός Έπιφάνιος έν τω ήλιακω έστώς τω προς

116: after ήρξατο Ε adds the title 'Ετέρα εύχή.

117: the lacuna after ή εύχή τών χε- probably corresponds to one folio between fols. 191 and
192.

129: the unclassical form μετετέθηκεν appears in the same context VSymSal, ed. Ryden,
168,27 (MSS AFD).
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ανατολάς ύπάρχοντι του κοιτώνος αυτού, τού όσιου πατρός την ψυχήν
ύπέρ τον ήλιον πλείονα φώτα έπταπλασίονα άποστίλβουσαν και προς τον

ούρανον άνιούσαν φωνή δέ άγιων, ώς όχλον ίκανόν έμπροσθεν και
όπιθεν αυτής, ώς φωνήν οργάνων μουσικών τίνων ήχήσεων δονούσης της
βοής επί πάσαν τήν πόλιν ούτως άκουομένην ότι "διελεύσομαι έν τόπο)
σκηνής θαυμαστής έως τού οίκου τού θεού έν φωνή άγαλλιάσεως και

έξομολογήσεως ήχους έορταζόντων" ην άκουτισθείς έν έκστάσει μεγίστη
γέγονεν έπί πολλάς ώρας και μόλις άνένηψε τού θάμβους της οράσεως.
Έκτείνας δέ τάς χείρας μετά δακρύων προς τον θεόν έλεγε- "Μνήσθητί
μου, άγιε τού θεού, έν τή έκ θεού ήτοιμασμένη σοι βασιλείς, έπειδή
τεθέαμαι σήμερον παράδοξα τέρατα και πάντα νούν ύπερβαίνοντα."
Ευδόκησε γαρ τούτο ή εύχή τού δικαίου, όπως και της μεταστάσεως αύτού
τήν δόξαν ό πολλά αυτόν άγαπήσας θεάσηται- φίλον γαρ τούτο τοις

άγίοις πέφυκεν, όπως τοις κοινωνούσιν αύτών ταΐς χρείαις έν τώδε τω
αίώνι και αυτοί τήν έκ θεού δόξαν δοθεΐσαν αύτοΐς άποκαλύπτουσι τήν
άΐδιον.

Έτελειώθη δέ ό ποτέ κρυπτός ήλιος και ούρανομήκης στύλος πυρός ό
μακάριος 'Ανδρέας ό δια κύριον πένης και ξένος και καταπεφρονημένος
και υπό πάντων μισούμενος και έξουθενούμενος μηνί Μαίω είκάδι ογδόη,
έξήκοντα προς εξ έτεσιν τών άγώνων (lege τον άγώνα) κρυπτώς, θεώ δέ
έγνωσμένως, άγωνισάμενος.

Έγώ δέ Νικηφόρος, έλέει τού παντοκράτορος θεού ύπάρχων έν τοις
ίερεύσι συγκαταριθμημένος ταύτης της μεγάλης εκκλησίας τής βασιλίδος
τών πόλεων τής έπωνύμου τού θεού σοφίας, συνεγραψάμην τον θαυ-
μαστόν βίον και πολυθρύλητον τού σεβασμίου και άοιδίμου πατρός- ά και

οίκείοις όφθαλμοΐς έώρακα, ά δέ και παρά τού άοιδίμου Έπκρανίου...
(des. mutilus)

137-9: διελεύσομαι ... έορταζόντων: Ps. 41:5.

146: τοις κοινωνούσιν ... χρείαις: cf. Rom. 12:13.
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A chapter called Περί τού Σολομώντος and attributed to VA is contained in
the MS S (14th century), fols. 230-232v. In reality, however, this is not an

excerpt from VA but an excerpt from VNiph corresponding to Rystenko,
Materialien, 58,26-59,19, adjusted to VA. The same excerpt, although
without the adjustment to VA, also appears in cod. Dresden A187 (see no.
49 in the list of MSS), whence it was published by C.F.G. Heinrici in
1911.1 At that time VNiph had not yet been edited; hence neither Heinrici
nor E. von Dobschiitz, who a few years earlier had made a careful descrip¬
tion of the Dresden MS,2 were able to identify the context from which the
excerpt derived. Fr. Halkin correctly connected it with VNiph?

The erotapokrisis concerning Solomon's salvation also appears in an¬
other MS containing VA, namely in cod. Athos, Μονή Παντελεήμονος 631
(see no. 80 in the list of MSS), but here it is part of VNiph, not of VA. Writ¬
ten in more or less Modern Greek, this piece was published by Rystenko,
op. cit., 216,1-217,1. Thus the MS traditions of VA and VNiph intersect,
which indicates that the two texts were considered similar.4

1 C.F.G. Heinrici, Griechisch-byzantinische Gesprachsbiicher und Verwandtes aus Sammel-
handschriften, AbhKglSachsGesWiss, Philol.-hist. Kl. 28,8 (Leipzig, 1911), 85.

2 E. von Dobschiitz, "Eine Sammelhandschrift des 16. Jahrhunderts," BZ, 15 (1906), 243-
74, esp. 259, where the erotapokriseis concerning the salvation of Solomon are discussed.

3 BHG, Novum Auctarium 1372j.
4 VNiph appears to have been written c. 1000, see Ryden, "Niphon", 40.
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Περί του Σολομώντος

(In marg.: Έπκράνιος·) "Ώ πάτερ· πάντα με έθεράπευσας τον παΐδά σου-
θέλω ούν έρωτήσαι την σήν άγιωσύνην τοΰτό μοι ώφέλησον, οΰ γαρ

μικρόν πόνον έχει ή καρδία μου περί του Σολομώντος του βασιλέως, δι'
ότι οί μεν λέγουσιν άπολέσθαι αυτόν, οί δε ουχί· πώς ούν ή τοσαύτη σοφία
κατεπόθη και άπώλετο;" Λέγει αύτώ ό μακάριος- "Τούτο ούδείς οίδεν, ει
μή μόνος ό θεός· ού γαρ απεκαλύφθη ποτέ τινι τών αγίων." Λέγει αύτώ
Έπιφάνιος· "'Εγώ πιστεύω τω θεώ ότι έξ αύτοΰ σου έχω μαθεΐν τό
άληθές." Λέγει αύτώ ό δίκαιος· "Πίστευσόν μοι, τέκνον, ότι και έμοί
μεγάλη θλΐψίς έστιν και οδύνη περί τούτου και ήπόρουν άεί, ώς ότι ό
τηλικοΰτος άνθρωπος άπώλετο. Ό δε έλεήμων θεός σβέσαι θέλων την
θλΐψιν της καρδίας μου έφανέρωσέ μοι τω οίκείω στόματι αύτοΰ, ώς ότι
ούκ άπώλετο, ώσπερ οί πολλοί ύπολαμβάνουσιν 'Ού γαρ παντελώς με

ήρνήσατο,' φησίν 'πλην ότι συνεπαρθείς ύπό τοΰ πονηρού γυναίου
έκείνου κτίσας ναούς ειδώλων και θυσιάσας κατά τό θέλημα της πόρνης,
τω δε στόματι αύτού ούδ' όλως με ήρνήσατο, μή γένοιτο. Μετά δε την
τελευτην αύτοΰ έως τής δευτέρας παρουσίας, τοσαΰτα έτη έκαθέζετο έν
σκότει και σκιά θανάτου δριμυσσόμενος λίαν και Ισχυρώς πιεζόμενος.
Έλθών ούν έν τω άδη τους τεθνεώτας εκ τών καταχθόνιων ήγειρα- ήρα
και αύτού την ψυχήν, μεταστήσας αύτην έπί την άμείνονα ζωήν.
Συνεμέτρησα τών τοσούτων χρόνων αύτού την δια τοΰ σκότους βάσανον
προς τό πταίσμα αύτού, <καΐ ύπερηκόντισεν ή θλΐψις εκείνη τό πάν τού
πταίσματος αύτού>, και έκρινα εϊ έστιν δίκαιον τού έλεήσαι αύτόν έν τη
φιλανθρωπία μου- παρευθύς ούν έξεχύθη χάρις και τό έλεός μου μετ'
αύτοΰ, και έβοήθησα αύτώ και ελευθέρωσα εκ τής άχλύος τού σκότους.
"Οσα γαρ θέλω, ποιώ έν τοις έμοϊς και ούδείς ό κρίνων με- θεών θεός γάρ
είμι και σώζω πάντας τους έμοί δοκεΐ.'"

Ryst = ed. Rystenko, pag. 59, Hein = ed. Heinrici, pag. 85

15 θυσιάσας: θυμιάσας Ryst Hein II 16 ήρνήσατο Ryst Hein: άρνήθη S II 16-17 την
τελευτην Ryst Hein: της τελευτής S II 18 δριμυσσόμενος Ryst: δριμυσάμενος S (δριμ. ...

ισχυρώς om. Hein) II 19 τους τεθνεώτας ... ήρα: και τους τεθνεώτας έκ τών καταχθόνιων
άναστήσας, ήγειρα Ryst Hein II 21 βάσανον Ryst Hein: δια βασάνων S II 22-3 και ...

αύτού addidi, cf. Ryst Hein II 27 δοκεΐ: add. δια πλήθους έλεους. Ταΰτά μοι είρηκώς ό
κύριος μου 'Ιησούς Χριστός, τοΰ πατρός τό άπαύγασμα, διέστη εις τους ούρανούς· έγώ δε έκ¬
τοτε χαίρω και εύφραίνομαι έπί τη σωτηρίς* τοΰ δικαίου και έπί τη εύσπλαγχνίςχ τοΰ θεού.
Τούτο άκούσαντος τού άδελφοΰ τοΰ (καί add. Ryst) έρωτήσαντος αύτόν πάνυ εύφράνθη (ηύ-
Hein) ή καρδία αύτοΰ πληροφορηθεΐσα Ryst Hein



Appendixf 435

On Solomon

(Epiphanios said,) "O Father, you have always been kind to your son! I
would therefore like to ask Your Holiness a question: help me solve this
problem, for my heart is not a little worried about King Solomon, because
some say that he perished, others that he did not.1 How could a man of such
wisdom be swallowed up and perish?" The blessed man answered him,
"Nobody knows this but God alone, for it has never been revealed to any of
the saints." Epiphanios said, "I trust God that he will let me know the truth
from your mouth." The righteous man said to him, "Believe me, my son, I
am also in much distress and agony because of this question, and I have al¬
ways been at a loss to explain how such a man could perish. But God the
Merciful, wanting to dispel the distress of my heart, revealed to me with his
own mouth that he did not perish, as most people think, adding, 'For he did
not deny me completely. It is true that, misled by that evil woman, he built
churches for idols and sacrificed according to the wish of the prostitute,2
but orally he never denied me, not at all. From his death until the Second
Coming, during all these years he sat in darkness and in the shadow of
death, smarting greatly and utterly distressed.3 When I came to Hades and
raised the dead from the nether regions, I also raised his soul, transferring it

1 According to line 13 most people thought that Solomon was condemned. Among them are
the authors of VGregent (see PG 86, 645A) and the Life of St Neilos the Younger (t 1004).
According to VNil, ed. Giovanelli ch. 48, somebody asked Neilos whether σέσωσται ό
πανθαύμαστος Σολομών, ή άπώλετο, whereupon Neilos, who understood that the man who
put the question was a fornicator, in his turn asked how Solomon could be saved when the
Bible contains no hint that he repented his sin. The same negative answer is given in one of
the excerpts from the Dresden MS published by Heinrici, op. cit., S2-4, on the basis of a
number of quotations from the Fathers of the Church. In another excerpt, however, op. cit.,
81, Solomon is saved, as in VNiph; this excerpt ends with the remark: και δια τούτο οί
(ί)στοριογράφοι ίστοροΰσιν αυτόν έν τη άναστάσει (cf. infra, note 4).

2 The evil woman and prostitute evidently refers to the beautiful Shummanite woman with
whom Solomon fell in love according to the Testament of Solomon, ed. C.C. McCown (Leip¬
zig, 1922), ch. 26. She refused to go to bed with him until he had sacrificed five locusts in the
name of Raphan and Moloch (26:5) and persuaded him to build temples of idols (26:6).

3 έν ... θανάτου: Luke 1:79. That Solomon is said to have been sitting in darkness and in the
shadow of death until the second coming of the Lord (της δευτέρας παρουσίας line 17) neither
fits the fact that the Lord talks in the past tense to Andrew, dated in the fifth century, nor the
following story of his descent into Hades, cf. the next note.
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to the better life.4 I measured the pain he had suffered during so many years
in the darkness, comparing it with his sin, <and his distress outweighed all
his sin>. And in my benevolence I judged whether it was right to have mer¬

cy on him. At once grace and my mercy with him poured out, and I helped
him and delivered him from the mist and the darkness. For everything that I
want I do to my people, and there is no one to judge me, for I am the God
of gods5 and I save all whom it pleases me to save.' "6

4 According to the Gospel of Nicodemus, part two, Christ descended into Hades, bound Sa¬
tan and delivered Adam and all the just from Hades and led them to paradise (ed. de Santos
Otero, 469ff.). This occurred after Christ's death on the cross and before his resurrection from
the tomb. The Gospel specifies that the just are the patriarchs, the prophets, the martyrs and
the forefathers (ch. 8) but does not mention Solomon by name. In the 9th century, however,
Solomon, together with his father David, became part of the iconography of the Anastasis,
and from this century on he often appears among those whom Christ resurrects; see Anna D.
Kartsonis, Anastasis. The Making ofan Image (Princeton, 1986), 186ff., and cf. supra, end of
note 1.

5 θεών θεός: cf. Ps. 49:1.
6 Note that the compilator has omitted a few lines which appear in the MSS published by

Heinrici and Rystenko.
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