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Quellen  



Γίνεται τοίνυν ἐν τούτοις ἡ τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν ἔκδοσις, Ματθαίου 
τε καὶ Μάρκου ἔτι μὴν καὶ Λουκᾶ τὰ οἰκεῖα γεγραφότων εὐαγγέλια, διεδόθη 
τε κατὰ πάσης ἐν ἀκαρεῖ τῆς οἰκουμένης καὶ ὑπὸ τῶν πιστῶν ἐσπουδάζετο    
πάντων μετὰ πολλῆς, ὡς εἰκός, τῆς διαθέσεως. 
    Ἀλλ’ οἱ περὶ τὴν Ἀσίαν πιστοὶ ἀξιοπιστότερον τῶν λοιπῶν εἰς τὴν 
τοῦ εὐαγγελίου μαρτυρίαν Ἰωάννην κρίναντες εἶναι τὸν μακάριον, ὡς καὶ 
ἄνωθεν αὐτῷ συνόντα τῷ Κυρίῳ καὶ πρὸ Ματθαίου, καὶ πλείονος διὰ τὴν 
ἀγάπην τῆς χάριτος ἀπολαύσαντα, προσήνεγκαν μὲν αὐτῷ τὰς βίβλους,    
μαθεῖν ἥντινα περὶ αὐτῶν ἔχει τὴν δόξαν παρ’ αὐτοῦ βουλόμενοι. Ὁ δὲ 
ἐπῄνεσε μὲν τῆς ἀληθείας τοὺς γεγραφότας, ἔφησε δὲ βραχέα μὲν αὐτοῖς  
παραλελεῖφθαι, —καὶ τῶν μάλιστα ἀναγκαίων λεχθῆναι θαυμάτων, —τὰ 
διδασκαλικὰ δὲ ἅπαντα μικροῦ. Εἶτα δὲ δεῖν ἔφασκε τοὺς περὶ τῆς ἐν 
σαρκὶ τοῦ Χριστοῦ παρουσίας διαλεγομένους μηδὲ τοὺς περὶ θεότητος λό-    
γους παραλιπεῖν, ὥστε μὴ τοῦ χρόνου προβαίνοντος τούτοις ἐνεθισθέντας 
τοῖς λόγοις ἀνθρώπους, τοῦτο μόνον αὐτὸν νομίζειν ὅπερ ἐφαίνετο. 
     
 
 
Ἐπὶ τούτοις παράκλησις τῶν ἀδελφῶν ἐγένετο, ταῦτα ἃ μάλιστα ἀναγ- 
καῖα μὲν κρίνει πρὸς διδασκαλίαν, παραλελειμμένα δὲ ὁρᾷ τοῖς λοιποῖς, 
γράψαι μετὰ σπουδῆς· ὃ δὴ καὶ πεποίηκεν. Ὅθεν εὐθὺ μὲν καὶ ἐξ ἀρχῆς    
περὶ τῶν τῆς θεότητος ἐφιλοσόφησε δογμάτων, ταύτην ἀναγκαίαν τοῦ εὐαγ- 
γελίου κρίνων ἔσεσθαι τὴν ἀρχήν. Καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν οἰκονομίαν μεταβάς, 
τότε καὶ αὐτὸς περὶ τὸ Ἰωάννου βάπτισμα ἐγένετο, τῶν ἐν σαρκὶ παρὰ 
τοῦ Κυρίου ἢ λεχθέντων ἢ γεγονότων οὐχ ἑτέραν τινὰ ἀλλ’ ἢ ταύτην εἰδὼς 
οὖσαν ἀληθεστάτην ἀρχήν, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦτο γενόμενος μᾶλλον ἐφιλο-    
τιμήσατο τὰ τοῖς ἄλλοις εἰπεῖν παραλελειμμένα. Ἀλλὰ καὶ τάξιν τινὰ ἐπι- 
θεῖναι τῇ διηγήσει προσήκουσαν ἐφρόντισεν, καὶ τὰ μὲν ὡς ἐν τῇ πρώτῃ 
γέγονεν εἰρηκὼς ἡμέρᾳ, ἔτι καὶ τὸν τόπον, ὡς ἐν Βηθαρᾷ πέραν τοῦ Ἰορ- 
δάνου, τὰ δὲ τῇ δευτέρᾳ, εἶτα τοὺς ἐντεῦθεν ἀκολουθήσαντας μαθητάς. Καὶ 
ὅλως ἀκριβῶς τις ζητῶν εὑρήσει τοῦτον μνημονεύοντα ὅσων ἥ τε ἀκολου-    
θία κατέπειγε καὶ τὴν παράλειψιν οὐκ ἀναγκαίαν ἔκρινεν. Καὶ ἐφεξῆς δὲ 
συνάπτει τὰ τοῖς λοιποῖς παραλελειμμένα· καὶ τῆς εἰς τοὺς γάμους μέμνη- 
ται μόνος, ἀρχὴν σημείων ἐκεῖνο φανερῶς ἀποφαινόμενος. Διδασκαλικῶν τε 
μικροῦ μέμνηται πάντων ὧν ἐμνημόνευσεν τῶν ἄλλων οὐδείς, καὶ τῶν θαυ- 
μάτων ὁμοίως. Εἰ δέ που καὶ μέμνηται σημείου μνημονευθέντος τοῖς λοιποῖς,  
πάντως διά τινα μέμνηται χρείαν, οἷον τὸ κατὰ τοὺς ἄρτους μνημονευθὲν  
μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις· τέθεικεν δὲ αὐτὸ διὰ τὴν ἐπισυνημμένην ἀναγκαίως 
διδασκαλίαν, ἐν ᾗ καὶ τῶν μυστικῶν ἥψατο λόγων. Τούτων γὰρ ἀφορμὴ 
μὲν ἦν τὸ θαῦμα, οὐκ ἐνὸν δὲ τῶν λόγων μνημονεύειν μὴ τῆς τοῦ λόγου 
ἁψάμενον αἰτίας.    
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Ἐπειδὴ γὰρ μετὰ τὸν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν σταυρὸν καὶ τὴν εἰς     
οὐρανοὺς ἄνοδον, ψευδοδιδάσκαλοί τινες ἔφασαν τὸν ἀΐδιον τοῦ  
Θεοῦ Λόγον τότε πρῶτον κεκλῆσθαι πατρὸς ὕπαρξιν, ὅτε καὶ ἄν-  
θρωπος διὰ τῆς ἁγίας ἐτέχθη παρθένου συναχθέντες τῶν πιστευ- 
σάντων οἱ νουνεχέστεροι, πρὸς τὸν τοῦ Σωτῆρος ἀφίκοντο μαθητὴν  
Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ τὴν τοιαύτην ἀπήγγελλον νόσον· 

Quelle 2: 
Catena in Iohannem,  
ed. J.A. Cramer, Catenae Graecorum 
Patrum in Novum Testamentum, 
CPG IV C 140.4   




