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ΜΑΡΣΤΡΙΟΝ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ  
ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΜΤΡΝΗ 

Ἡ ἐκκληςία σοῦ θεοῦ ἡ παποικοῦςα μύπναν σᾹ ἐκκληςίᾳ σοῦ θεοῦ σᾹ παποικούςῃ 

ἐν Υιλομηλίῳ καὶ πάςιαρ σαᾺρ κασὰ πάνσα σόπον σᾸρ ἁγίαρ καὶ καθολικᾸρ 

ἐκκληςίαρ παποικίαιρ· ἔλεορ, εἰπήνη καὶ ἀγάπη θεοῦ πασπὸρ καὶ κτπίοτ ἡμῶν 

Ἰηςοτ Φπιςσοῦ πληθτνθείη. 

I 

1. γπάχαμεν ὑμᾺν, ἀδελυοί, σὰ κασὰ σοὺρ μαπστπήςανσαρ καὶ 
σὸν μακάπιον Πολύκαππον, ὅςσιρ ὥςπεπ ἐπιςυπαγίςαρ διὰ σᾸρ 
μαπστπίαρ αὐσοῦ κασέπατςεν σὸν διψγμόν. ςχεδὸν γὰπ πάνσα σὰ 
πποάγονσα ἐγένεσο, ἵνα ἡμᾺν ὁ κύπιορ ἄνψθεν ἐπιδείξῃ σὸ κασὰ σὸ 
εὐαγγέλιον μαπσύπιον.  

2. πεπιέμενεν γάπ, ἵνα παπαδοθᾹ, ὡρ καὶ ὁ κύπιορ, ἵνα μιμησαὶ 
καὶ ἡμεᾺρ αὐσοῦ γενώμεθα, μὴ μόνον ςκοποῦνσερ σὸ καθ’ ἑατσούρ, 
ἀλλὰ καὶ σὸ κασὰ σοὺρ πέλαρ. ἀγάπηρ γὰπ ἀληθοῦρ καὶ βεβαίαρ 
ἐςσίν, μὴ μόνον ἑατσὸν θέλεᾺν ςώζεςθαι, ἀλλὰ καὶ πάνσαρ σοὺρ 
ἀδελυούρ. 

II 

1. Μακάπια μὲν οὖν καὶ γενναᾺα σὰ μαπσύπια πάνσα σὰ κασὰ σὸ 
θέλημα σοῦ θεοῦ γεγονόσα. δεᾺ γὰπ εὐλαβεςσέποτρ ἡμᾶρ 
ὑπάπφονσαρ σῷ θεῷ σὴν κασὰ πάνσψν ἐξοτςίαν ἀνασιθέναι.  

2. σὸ γὰπ γενναᾺον αὐσῶν καὶ ὑπομονησικὸν καὶ υιλοδέςποσον 
σίρ οὐκ ἂν θατμάςειεν; οἱ μάςσιξιν μὲν κασαξανθένσερ, ὥςσε μέφπι 
σῶν ἔςψ υλεβῶν καὶ ἀπσηπιῶν σὴν σᾸρ ςαπκὸρ οἰκονομίαν 
θεψπεᾺςθαι, ὑπέμειναν, ὡρ καὶ σοὺρ δὲ καὶ εἰρ σοςοῦσον 
γενναιόσησορ ἐλθεᾺν, ὥςσε μήσε γπύξαι μήσε ςσενάξαι σινὰ αὐσῶν, 
ἐπιδεικντμένοτρ ἅπαςιν ἡμᾺν, ὅσι ἐκείνῃ σᾹ ὥπᾳ βαςανιζόμενοι 
σᾸρ ςαπκὸρ ἀπεδήμοτν οἱ γενναιόσασοι μάπστπερ σοῦ Φπιςσοῦ, 
μᾶλλον δέ, ὅσι παπεςσὼρ ὁ κύπιορ ὡμίλει αὐσοᾺρ.  

3. καὶ πποςέφονσερ σᾹ σοῦ Φπιςσοῦ φάπισι σῶν κοςμικῶν 
κασευπόνοτν βαςάνψν, διὰ μιᾶρ ὥπαρ σὴν αἰώνιον ζψὴν 
ἐξαγοπαζόμενοι. καὶ σὸ πῦπ ἦ αὐσοᾺρ χτφπὸν σὸ σῶν ἀπηνῶν 
βαςανιςσῶν. ππὸ ὀυθαλμῶν γὰπ εἶφον υτγεᾺν σὸ αἰώνιον καὶ 
μηδέποσε ςβεννύμενον, καὶ σοᾺρ σᾸρ καπδίαρ ὀυθαλμοᾺρ 
ἀνέβλεπον σὰ σηπούμενα οὔσε ὀυθαλμὸρ εἶδεν οὔσε ἐπὶ καπδίαν 
ἀνθπώποτ ἀνέβη, ἐκείνοιρ δὲ ὑπεδείκντσο ὑπὸ σοῦ κτπίοτ, οἵπεπ 
μηκέσι ἄνθπψποι, ἀλλ’ ἤδη ἄγγελοι ἦςαν. 



4. ὁμοίψρ δὲ καὶ οἱ εἰρ σὰ θηπία κασακπιθένσερ ὑπέμειναν 
δεινὰρ κολάςειρ, κήπτκαρ ὑποςσπψννύμεοι καὶ ἄλλαιρ ποικίλψν 
βαςάνψν ἰδέαιρ κολαζόμενοι, ἵνα, εἰ δτνηθείη, ὁ σύπαννορ διὰ σᾸρ 
ἐπιμόνοτ κολάςεψρ εἰρ ἄπνηςιν αὐσοὺρ σπέχῃ. πολλὰ γὰπ 
ἐμηφανᾶσο κασ’ αὐσῶν ὁ διάβολορ.  

III 

1. Ἀλλὰ φάπιρ σῷ θεῷ· κασὰ πάνσψν γὰπ οὐκ ἴςφτςεν. ὁ γὰπ 
γενναιόσασορ Γεπμανικὸρ ἐεππώνντεν αὐσῶν σὴ δειλίαν διὰ σᾸρ ἐν 
αὐσῷ ὑπομονᾸρ· ὃρ καὶ ἐπιςήμψρ ἐθηπιομάφηςεν. βοτλομένοτ γὰπ 
σοῦ ἀνθτπάσοτ πείθειν αὐσὸν καὶ λέγονσορ, σὴν ἡλικίαν αὐσοῦ 
κασοικσεᾺπαι, ἑατσῷ ἐπεςπάςασο σὸ θηπίον πποςβιαςάμενορ, 
σάφιον βοτλόμενορ.  

2. ἐκ σούσοτ οὖν πᾶν σὸ πλᾸθορ, θατμάςαν σὴν γενναιόσησα 
σοῦ θεουιλοῦρ καὶ θεοςεβοῦρ γένοτ σῶν Φπιςσιανῶν, ἐπεβόηςεν· 
Αἶπε σοὺρ ἀθέοτρ· ζησείςθψ Πολύκαππορ. 

IV 

1. Εἶρ δέ, ὀνόμασι Κόωνσορ, Υπύξ πποςυάσψρ ἐληλτθὼρ ἀπὸ σᾸρ 
Υπτγίαρ, ἰδὼν σὰ θηπία ἐδειλίαςεν. οὗσορ δὲ ἦν ὁ παπαβιαςάμενορ 
ἑατσόν σε καί σιναρ πποςελθεᾺν ἑκόνσαρ. σοῦσον ὁ ἀνθύπασορ 
πολλὰ ἐκλιπαπήςαρ ἔπειςεν ὀμόςαι καὶ ἐπιθῦςαι. διὰ σοῦσο οὖν, 
ἀδελυοί, οὐκ ἐπαινοῦμεν σοὺρ πποδιδόνσαρ ἑατσούρ, ἐπειδὴ οὐφ 
οὕσψρ διδάςκει σὸ εὐαγγέλιον. 

V 

1. Ὁ δὲ θατμαςιώσασορ Πολύκαππορ σὸ μὲν ππῶσον ἀκούςαρ 
οὐκ ἐσαπάφθη, ἀλλ’ ἐβούλεσο κασὰ πόλιν μένειν· οἱ δὲ πλείοτρ 
ἔπειθον αὐσὸν ὑπεξελθεᾺν. καὶ ὑπεξᾸλθεν εἰρ ἀγπίδιον οὐ μακπὰν 
ἀπέφον ἀπὸ σᾸρ πόλεψρ καὶ διέσπιβεν μεσ’ ὀλιγψν, νύκσα καὶ 
ἡμέπαν οὐδὲν ἕσεπον ποιῶν ἢ πποςετφόμενορ πεπὶ πάνσψν καὶ 
σῶν κασὰ σὴν οἰκοτμένην ἐκκληςιῶν, ὅπεπ ἦν ςύνηθερ αὐσῷ.  

2. καὶ πποςετφόμενορ ἐν ὀπσαςιᾳ γέγονεν ππὸ σπιῶν ἡμεπῶν 
σοῦ ςτλληυθᾸναι αὐσόν, καὶ εἶδεν σὸ πποςκευάλαιον αὐσοῦ ὑπὸ 
πτπὸρ κασακαιόμενον· και ςσπαυεὶρ εἶπεν ππὸρ σοὺρ ςὺν αὐσῷ· ΔεᾺ 
με ζῶνσα καᾸναι.  

 

 



VI 

1. Καὶ ἐπιμενόνσψν σῶν ζησούνσψν αὐσὸν μεσέβη εἰρ ἕσεπον 
ἀγπίδιον, καὶ εὐθέψρ ἐπέςσηςαν οἱ ζησοῦνσερ αὐσόν· καὶ μὴ 
εὑπόνσερ ςτνελάβονσο παιδάπια δύο, ὧν σὸ ἕσεπον βαςανιζόμενον 
ὡμολόγηςεν.  

2. ἦν γὰπ καὶ ἀδύνασον λαθεᾺν αὐσόν, ἐπεὶ καὶ οἱ πποδιδόνσερ 
αὐσὸν οικεᾺοι ὑπᾸπφον, καὶ ὁ εἰπήναπφορ, ὁ κεκληπψμένορ σὸ αὐσὸ 
ὄνομα. Ἡπώδηρ ἐπιλεγόμενορ, ἔςπετδεν εἰρ σὸ ςσάδιον αὐσὸν 
εἰςαγαγεᾺν, ἵνα ἐκεᾺνορ μὲν σὸν ἴδιον κλᾸπον ἀπαπσίςῃ Φπιςσοῦ 
κοινψνὸρ γενόμενορ, οἱ δὲ πποδόνσερ αὐσὸν σὴν αὐσοῦ σοῦ Ἰούδα 
ὑπόςφοιεν σιμψπίαν. 

VII 

1. Ἔφονσερ οὖν σὸ παιδάπιον, σᾹ παπαςκετᾹ πεπὶ δείπνοτ ὥπαν 
ἐξᾸλθον διψγμᾺσαι καὶ ἱππεᾺρ μεσὰ σῶν ςτνήθψν αὐσοᾺρ ὅπλψν ὡρ 
ἐπὶ λῃςσὴν σπέφονσερ. καὶ ὀχὲ σᾸρ ὥπαρ ςτνεπελθόνσερ ἐκεᾺνον 
μὲν εὗπον ἐν ὑπεπῴῳ κασακείμενον· κἀκεᾺθεν δὲ ἠδύνασο εἰρ 
ἕσεπον φψπίον ἀπελθεᾺν, ἀλλ’ οὐκ ἠβοτλήθη εἰπών· Σὸ θέλημα σοῦ 
θεοῦ γενέςθψ.  

2. ἀκούςαρ οὖν παπόνσαρ αὐσούρ, κασαβὰρ διελέφθη αὐσοᾺρ, 
θατμαζόνσψν σῶν παπόνσψν σὴν ἡλικίαν αὐσοῦ καὶ σὸ εὐςσαθέρ, 
καὶ εἰ σοςαύση ςποτδὴ ἦν σοῦ ςτλληυθᾸναι σοιοῦσον ππεςβύσην 
ἄνδπα. εὐθέψρ οὖν αὐσοᾺρ ἐκέλετςεν παπασεθᾸναι υαγεᾺν καὶ 
πιεᾺν ἐν ἐκείνῃ σᾹ ὥπα, ὅςον ἂν βούλψνσαι, ἐξῃσήςασο δὲ αὐσούρ, 
ἵνα δῶςιν αὐσῷ ὥπαν ππὸρ σὸ πποςεύξαςθαι ἀδεῶρ.  

3. σῶν δὲ ἐπισπεχάνσψν, ςσαθεὶρ πποςηύξασο πλήπηρ ὢν σᾸρ 
φάπισορ σοῦ θεοῦ οὕσψρ ὥςσε ἐπὶ δύο ὥπαρ μὴ δύναςθαι ςιγᾸςαι 
καὶ ἐκπλήσσεςθαι σοὺρ ἀκούονσαρ, πολλούρ σε μεσανοεᾺν ἐπὶ σῷ 
ἐληλτθέναι ἐπὶ σοιοῦσον θεοππεπᾸ ππεςβύσην. 

VIII 

1. πεὶ δε ποσε κασέπατςεν σὴν πποςετφήν, μνημονεύςαρ 
ἁπάνσψν καὶ σῶν πώποσε ςτμβεβληκοσψν αὐσῷ, μικπῶν σε καὶ 
μεγάλψν, ἐνδόξψν σε καὶ ἀδόξψν καὶ´πάςηρ σᾸρ κασὰ σὴν 
οἰκοτμένην καθολικᾸρ ἐκκληςίαρ, σᾸρ ὥπαρ ἐλθούςηρ σοῦ ἐξιέναι, 
ὄνῳ καθίςανσερ αὐσὸν ἤγαγον εἰρ σὴν πόλιν, ὄνσορ ςαββάσοτ 
μεγάλοτ.  

2. καὶ ὑπήνσα αὐσῷ ὁ εἰπήναπφορ Ἡπώδηρ καὶ ὁ πασὴπ αὐσοῦ 
Νικήσηρ, οἳ καὶ μεσαθένσερ αὐσὸν ἐπὶ σὴν καποῦφαν ἔπειθον 



παπακαθεζόμενοι καὶ λέγονσερ· Σί γὰπ κακόν ἐςσιν εἰπεᾺν· Κύπιορ 
καᾺςαπ, καὶ ἐπιθῦςαι καὶ σὰ σούσοιρ ἀκόλοτθα καὶ διαςώζεςθαι; ὁ 
δὲ σὰ μὲν ππῶσα οὐκ ἀπεκπίνασο αὐσοᾺρ, ἐπιμενόνσψν δὲ αὐσῶν 
ἔυη· Οὐ μέλλψ ποιεᾺν, ὃ ςτμβοτλεύεσέ μοι.  

3. οἱ δὲ ἀποστφόνσερ σοῦ πεᾺςαι αὐσὸν δεινὰ ῥήμασα ἔλεγον 
αὐσῷ καὶ μεσὰ ςποτδᾸρ καθῄποτν αὐσόν, ὡρ κασιόνοσα ἀπὸ σᾸρ 
καπούφαρ ἀποςῦπαι σὸ ἀνσικνήμιον. καὶ μὴ ἐπισπαυείρ, ὡρ οὐδὲν 
πεπονθὼρ πποθύμψρ μεσὰ ςποτδᾸρ ἐποπεύεσο, ἀγόμενορ εἰρ σὸ 
ςσάδιον, θοπύβοτ σηλικούσοτ ὄνσορ ἐν σῷ ςσαδίῳ ὡρ μηδὲ 
ἀκοτςθᾸναί σινα δύναςθαι. 

IX 

1. Σῷ δὲ Πολτκάππῳ εἰςιόνσι εἰρ σὸ ςσάδιον υψνὴ ἐξ οὐπανοῦ 
ἐγένεσο· Ἴςφτε, Πολύκαππε, καὶ ἀνδπίζοτ. καὶ σὸν μὲν εἰπόνσα 
οὐδεὶρ εἶδεν, σὴν δὲ υψνὴν σῶν ἡμεσεπψν οἱ παπόνσερ ἤκοτςαν. 
καὶ λοιπὸν πποςαφθένσορ αὐσοῦ, θόπτβορ ἦν μέγαρ ἀκοτςάνσψν, 
ὅσι Πολύκαππορ ςτνείληπσαι.  

2. πποςαφθένσα οὖν αὐσὸν ἀνηπώσα ὁ ἀνθύπασορ, εἰ αὐσὸρ εἴη 
Πολύκαππορ. σοῦ δὲ ὁμολογοῦνσορ, ἔπειθεν ἀπνεᾺςθαι λέγψν· 
Αἰδέςθησί ςοτ σὴν ἡλικίαν, καὶ ἕσεπα σούσοιρ ἀκόλοτθα, ὡρ ἔθορ 
αὐσοᾺρ λέγειν· Ὄμοςον σὴν Καίςαπορ σύφην, μεσανόηςον, εἶπον· 
Αἶπε σοὺρ ἀθέοτρ. ὁ δὲ ὄφλον σὸν ἐν σῷ ςσαδίῳ ἀνόμψν ἐθνῶν 
ἐμβλέχαρ καὶ ἐπιςείςαρ αὐσοᾺρ σὴν φεᾺπα, ςσενάξαρ σε καὶ 
ἀναβλέχαρ εἰρ σὸν οὐπανὸν εἶπεν· Αἶπε σοὺρ ἀθέοτρ.  

3. ἐγκειμένοτ δὲ σοῦ ἀνθτπάσοτ καὶ λέγονσορ· Ὄμοςον, καὶ 
ἀπολύψ ςε, λοιδόπηςον καὶ ἓξ ἔση δοτλεύψ αὐσῷ, καὶ οὐδέν με 
ἠδίκηςεν· καὶ´πῶρ δύναμαι βλαςυημᾸςαι σὸν βαςιλέα μοτ σὸν 
ςώςανσά με; 

X 

1. πιμένονσορ δὲ´πάλιν αὐσοῦ καὶ λέγονσορ· Ὄμοςον σὴν 
Καίςαπορ σύφην, ἀπεκπίνασο· Εἰ κενοδοξεᾺρ, ἵνα ὀμόςψ σὴν 
καίςαπορ σύφην, ὡρ ςὺ λέγειρ, πποςποιεᾺ δὲ ἀγνοεᾺν με, σίρ εἰμι, 
μεσὰ παππηςίαρ ἄκοτε· Φπιςσιανόρ εἰμι. εἰ δὲ θέλειρ σὸν σοῦ 
Φπιςσιανιςμοῦ μαθεᾺν λόγον, δὸρ ἡμέπαν καὶ ἄκοτςον.  

2. ἔυη ὁ ἀνθύπασορ· ΠεᾺςον σὸν δᾸμον. ὁ δὲ Πολύκαππορ εἶπεν· 
ὲ μὲν κἂν λόγοτ ἠξίψςα· δεδιδάγμεθα γὰπ ἀπφαᾺρ καὶ ἐξοτςίαιρ 
ὑπὸ σοῦ θεοῦ σεσαγμέναιρ σιμὴν κασὰ σό πποςᾸκον, σὴν μὴ 
βλάπσοτςαν ἡμᾶρ, ἀπονέμειν· ἐκείνοτρ δὲ οὐφ ἡγοῦμαι ἀξίοτρ σοῦ 
ἀπολογεᾺςθαι αὐσοᾺρ. 



XI 

1. Ὁ δὲ ἀνθύπασορ εἶπεν· Θηπία ἔφψ, σούσοιρ ςε παπαβαλῶ, ἐὰν 
μὴ μεσανοήςῃρ. ὁ δὲ εἶπεν· Κάλει, ἀμεσάθεσορ γὰπ ἡμᾺν ἡ ἀπὸ σῶν 
κπεισσόνψν ἐπὶ σὰ φείπψ μεσάνοια· καλὸν δὲ μεσασιθεςθαι ππὸρ 
αὐσόν· Πτπί ςε ποιήςψ δαπανηθᾸναι, εἰ σῶν θηπίψν κασαυπονεᾺρ, 
ἐὰν μὴ μεσανοήςῃρ. ὁ δὲ Πολύκαππορ εἶπεν· Πῦπ ἀπειλεᾺρ σὸ ππὸρ 
ὥπαν καιόμενον καὶ μεσ’ ὀλίγον ςβεννύμενον· ἀγνοεᾺρ γὰπ σὸ σᾸρ 
μελλούςηρ κπίςεψρ καὶ αἰψνίοτ κολάςεψρ σοᾺρ ἀςεβέςι 
σηπούμενον πῦπ. ἀλλὰ σί βπαδύνειρ; υέπε, ὃ βούλει. 

XII 

1. Σαῦσα δὲ καὶ ἕσεπα πλείονα λέγψν θάπςοτρ καὶ φαπᾶρ 
ἐνεπίμπλασο, καὶ σὸ ππόςψπον αὐσοῦ φάπισορ ἐπληποῦνσο, ὥςσε 
οὐ μόνον μὴ ςτμπεςεᾺν σαπαφθένσα ὑπὸ σῶν λεγομένψν ππὸρ 
αὐσόν, ἀλλὰ σοὐανσίον σὸν ἀνθύπασον ἐκςσᾸναι, πέμχαι σε σὸν 
ἑατσοῦ κήπτκα ἐν μέςῳ σοῦ ςσαδίοτ κηπῦξαι σπίρ· Πολύκαππορ 
ὡμολόγηςεν ἑατσὸν Φπιςσιανὸν εἶναι.  

2. σούσοτ λεφθένσορ ὑπὸ σοῦ κήπτκορ, ἅπαν σὸ πλᾸθορ ἐθνῶν 
σε καὶ Ἰοτδαίψν σῶν σὴν μτπναν κασοικούνσψν ἀκασαςφέσῳ 
θτμῷ καὶ μεγάλῃ υψνᾹ ἐπεβόα· Οὗσόρ ἐςσιν ὁ σᾸρ Ἀςίαρ 
διδάςκαλορ, ὁ πασὴπ σῶν Φπιςσιανῶν, ὁ σῶν ἡμεσέπψν θεῶν 
καθαιπέσηρ, ὁ πολλοὺρ διδάςκψν μὴ θύειν μηδὲ πποςκτεᾺν. σαῦσα 
λέγονσερ ἐπεβόψν καὶ ἠπώσψν σὸν Ἀςιάπφην Υίλιππον, ἵνα ἐπαυᾹ 
σῷ Πολτκάππῳ λέονσα. ὁ δὲ ἔυη, μὴ εἶναι ἐξὸν αὐσῷ, ἐπειδὴ 
πεπληπώκει σὰ κτνηγέςια.  

3. σόσε ἔδοξεν αὐσοᾺρ ὁμοθτμαδὸν ἐπιβοᾸςαι, ὥςσε σὸν 
Πολύκαππον ζῶνσα κασακαῦςαι. ἔδει γὰπ σὸ σᾸρ υανεπψθείςηρ 
αὐσῷ ἐπὶ σοῦ πποςκευαλαίοτ ὀπσαςίαρ πληπψθᾸναι, εἰπεν 
ἐπιςσπαυεὶρ σοᾺρ ςὺν αὐσῷ πιςσοᾺρ ππουησικῶρ· ΔεᾺ με ζῶνσα 
καᾸναι. 

XIII 

1. Σαῦσα οὖν μεσὰ σοςούσοτ σάφοτρ ἐγένεσο, θάσσον ἢ ἐλέγεσο, 
σῶν ὄφλψν παπαφπᾸμα ςτναγόνσψν ἔκ σε σῶν ἐπγαςσηπίψν καὶ 
βαλανείψν ξύλα καὶ υπύγανα, μάλιςσα Ἰοτδαίψν πποθύμψρ, ὡρ 
ἔθορ αὐσοᾺρ, εἰρ σαῦσα ὑποτπγούνσψν.  

2. ὅσε δὲ ἡ πτπκαωὰ ἡσοιμάςθη, ἀποθέμενορ ἑατσὼ πάνσα σὰ 
ἱμάσια καὶ λύςαρ σὴν ζώην ἐπειπᾶσο καὶ ὑπολύειν ἑατσόν, μὴ 
ππόσεπον σοῦσο ποιῶν διὰ σὸ σοῦ φπψσὸρ αὐσοῦ ἅχησαι· πανσὶ γὰπ 
καλῷ ἀγαθᾸρ ἕνεκεν πολισείαρ καὶ ππὸ σᾸρ μαπστπίαρ ἐκεκόςμησο. 



3. εὐθέψρ οὖν αὐσῷ πεπιεσίθεσο σὰ ππὸρ σὴν πτπὰν ἡπμοςμένα 
ὄπγανα. μελλόνσψν δὲ αὐσῶν καὶ πποςηλοῦν, εἶπεν· Ἄπεσέ με 
οὕσψρ· ὁ γὰπ δοὺρ ὑπομεᾺναι σὸ πῦπ δώςει φψπὶρ σᾸρ ὑμεσέπαρ ἐκ 
σῶν ἥλψν ἀςυαλείαρ ἄςκτλσον ἐπιμεᾺναι σᾹ πτπᾷ. 

XIV 

1. Οἱ δὲ οὐ καθήλψςαν μέν, πποςέδηςαν δὲ αὐσόν. ὁ δὲ ὀπίςψ 
σὰρ φεᾺπαρ ποιήςαρ καὶ πποςδεθείρ, ὥςπεπ κπιὸρ ἐπίςημορ ἐκ 
μεγάλοτ ποιμνίοτ εἰρ πποςυοπάν, ὁλοκαύσψμα δεκσὸν σῷ θεῷ 
ἡσοιμαςμένον, ἀναβλέχαρ εἰρ σὸν οὐπανὸν εἶπεν· Κύπιε ὁ θεὸρ ὁ 
πανσοκπάσψπ, ὁ σοῦ ἀγαπησοῦ καὶ εὐλογησοῦ παιδόρ ςοτ Ἰηςοῦ 
Φπιςσοῦ πασήπ, δι’ οὗ σὴν πεπὶ ςοῦ ἐπίγνψςιν εἰλήυαμεν, ὁ θεὸρ 
ἀγγέλψν καὶ δτνάμεψν καὶ πάςηρ σᾸρ κσίςεψρ πανσόρ σε σοῦ 
γένοτρ σῶν δικαίψν, οἳ ζῶςιν ἐνώπιόν ςοτ·  

2. εὐλογῶ ςε, ὅσι ἠξίψςάρ με σᾸρ ἡμέπαρ καὶ ὥπαρ σαύσηρ, σοῦ 
λαβεᾺν με μέπορ ἐν ἀπιθμῷ σῶν μαπσύπψν ἐν σῷ ποσηπίῳ σοῦ 
Φπιςσοῦ ςοτ εἰρ ἀνάςσαςιν ζψᾸρ αἰψνίοτ χτφᾸρ σε καὶ ςώμασορ ἐν 
ἀυθαπςίᾳ πνεύμασορ ἁγίοτ· ἐν οἷρ πποςδεφθείην ἐνώπιόν ςοτ 
ςήμεπον ἐν θτςίᾳ πίονι καὶ πποςδεκσᾹ, καθὼρ πποησοίμαςαρ καὶ 
ππευανέπψςαρ καὶ ἐλήπψςαρ, ὁ ἀχετδὴρ καὶ ἀληθινὸρ θεό.  

3. διὰ σοῦσο καὶ πεπὶ πάνσψν ςὲ αἰνῶ, ςὲ εὐλογῶ, ςὲ δοξάζψ 
διὰ σοῦ αἰψνίοτ καί ἐποτπανίοτ ἀπφιεπέψρ Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ, 
ἀγαπησοῦ ςοτ παιδόρ, δι’ οὗ ςοὶ ςὺν αὐσῷ καὶ πνεύμασι ἁγίῳ δόξα 
καὶ νῦν καὶ εἰρ σοὺρ μέλλονσαρ αἰῶναρ. ἀμήν. 

XV 

1. Ἀναπέμχανσορ δὲ αὐσοῦ σὸ ἀμὴν καὶ πληπώςανσορ σὴν 
εὐςήν, οἱ σοῦ πτπὸρ ἄνθπψποι ἐξᾸχαν σὸ πῦπ. μεγάληρ δὲ 
ἐκλαμχάςηρ υλογόρ, θαῦμα εἴδομεν, οἷρ ἰδεᾺν ἐδόθη· οἳ καὶ 
ἐσηπήθημεν εἰρ σὸ ἀναγγεᾺλαι σοᾺρ λοιποᾺρ σὰ γενόμενα.  

2. σὸ γὰπ πῦπ καμάπαρ εἶδορ ποιᾸςαν ὥςπεπ ὀθόη πλοίοτ ὑπό 
πνεύμασορ πληποτμένη, κύκλῳ πεπιεσείφιςεν σὸ ςῶμα σοῦ 
μάπστπορ· καὶ ἦν μέςον οὐφ ὡρ ςὰπξ καιομένη, ἀλλ’ ὡρ ἄπσορ 
ὀσώμενορ ἢ ὡρ φπτςὸρ καὶ ἄπγτπορ ἐν καμίνῳ πτπούμενορ. καὶ γὰπ 
εὐψδίαρ σοςαύσηρ ἀνσελαβόμεθα, ὡρ λιβανψσοῦ πνέονσορ ἢ 
ἄλλοτ σινὸρ σῶν σιμίψν ἀπψμάσψν.  

 

 



XVI 

1. Πέπαρ γοῦν ἰδόνσερ οἰ ἄνομοι μὴ δτνάμενον αὐσοῦ σὸ ςῶμα 
ὑπὸ σοῦ πτπὸρ δαπανηθᾸναι ἐκέλετςαν πποςελθόνσα αὐσῷ 
κομυέκσοπα παπαβῦςαι ξιυίδιον. καὶ σοῦσο ποιήςανσορ, ἐξᾸλθεν 
πεπιςσεπὰ καὶ πλᾸθορ αἵμασορ, ὥςσε κασαςβέςαι σὸ πῦπ καὶ 
θατμάςαι πάνσα σὸν ὄφλον, εἰ σοςαύση σιρ διαυοπὰ μεσαξὺ σῶν σε 
ἀπίςσψν καὶ σῶν ἐκλεκσῶν·  

2. ὧν εἷρ καὶ οὗσορ γεγόνει ὁ θατμαςιώσασορ μάπστρ 
Πολύκαππορ, ἐν σοᾺρ καθ’ ἡμᾶρ φπόνοιρ διδάςκαλορ ἀποςσολιδὸρ 
καὶ ππουησικὸρ γενόμενορ, ἐπίςκοπορ ἀποςσολικὸρ καὶ 
ππουησικὸρ γενόμενορ, ἐπίςκοπορ σᾸρ ἐν μύνῃ καθολικᾸρ 
ἐκκληςίαρ. πᾶν γὰπ ῥήμα, ὃ ἀυᾸκεν ἐκ σοῦ ςσόμασορ αὐσοῦ, καὶ 
ἐσελειώθη καὶ σελειψθήςεσαι. 

XVII 

1. Ὁ δὲ ἀνσίζηλορ καὶ βάκανορ καὶ πονηπόρ, ὁ ἀνικείμενορ σῷ 
γένει σῶν δικαίψν, ἰδὼν σό σε μέγεθορ αὐσοῦ σᾸρ μαπστπίαρ καὶ 
σὴν ἀπ’ ἀπφᾸρ ἀνεπίληπσον πολισείαν, ἐςσευανψμένον σε σὸν σᾸρ 
ἀυθαπςίαρ ςσέυανον καὶ βπαβεᾺον ἀνανσίππησον ἀπενηνεγμένον, 
ἐπεσήδετςεν, ὡρ μηδὲ σὸ ςψάσιον αὐσοῦ ὑυ’ ἡμῶν ληυθᾸναι, 
καίπεπ πολλῶν ἐπιθτμούνσψν σοῦσο ποιᾸςαι καί κοινψνᾸςαι σῷ 
ἁγίῳ αὐσοῦ ςαπκίῳ.  

2. ὑπέβαλεν γοῦν Νικήσην σὸν σοῦ Ἡπώδοτ πασέπα, ἀδελυὸν 
δὲ Ἄλκηρ, ἐνστφεᾺν σῷ ἄπφονσι, ὥςσε μὴ δοῦναι αὐσοῦ σὸ ςῶμα· 
μή, υηςίν, ἀυένσερ σὸν ἐςσατπψμένον σοῦσον ἄπξψνσαι ςέβεςθαι. 
καὶ σαῦσα εἶπον ὑποβαλλόνσψν καὶ ἐνιςφτόνσψν σῶν Ἰοτδαίψν, 
οἳ καὶ ἐσήπηςαν, μελλόνσψν ἡμῶν ἐκ σοῦ πτπὸρ αὐσὸν λαμβάνειν· 
ἀγνοοῦνσερ, ὅσι οὔσε σὸν Φπιςσόν ποσε κασαλιπεᾺν δτνηςόμεθα, 
σὸν ὑπὲπ σᾸρ σοῦ πανσὸρ κόςμοτ σῶν ςψζομένψν ςψσηπίαρ 
παθόνσα ἄμψμον ὑπὲπ ἁμαπσψλῶν, οὔσε ἕσεπόν σινα ςέβεςθαι.  

3. σοῦσον μὲν γὰπ τἱὸν ὄνσα σοῦ θεοῦ πποςκτνοῦμεν, σοὺρ δὲ 
μάπστπαρ ὡρ μαθησὰρ καὶ μιμησὰρ σοῦ κτπίοτ ἀγαπῶμεν ἀξίψρ 
ἕνεκα εὐνοίαρ ἀντπεπβλήσοτ σᾸρ εἰρ σὸν ἴδιον βαςιλέα καὶ 
διδάςκαλον· ὧν γένοισο καὶ ἡμᾶρ κοινψνούρ σε καὶ ςτμμαθησὰρ 
γενέςθαι. 

 

 



XVIII 

1. Ἰδὼν οὖν ὁ κενστπίψν σὴν σῶν Ἰοτδαίψν γενομένην 
υιλονεικίαν, θεὶρ αὐσὸν ἐν μέςῳ, ὡρ ἔθορ αὐσοᾺρ, ἔκατςεν.  

2. οὕσψρ σε ἡμεᾺρ ὕςσεπον ἀνελόμενοι σὰ σιμιώσεπα λίθψν 
πολτσελῶν καὶ δοκιμώσεπα ὑπὲπ φπτςίον ὀςσᾶ αὐσοῦ ἀπεθέμεθα, 
ὅποτ καὶ ἀκόλοτθον ἦν.  

3. ἔνθα ὡρ δτνασὸν ἡμᾺν ςτναγομένοιρ ἐν ἀγαλλιάςει καὶ φαπᾷ 
παπέξει ὁ κύπιορ ἐπισελεᾺν σὴν σοῦ μαπστπίοτ αὐσοῦ ἡμέπαν 
γενέθλιον, εἴρ σε σὴν σῶν πποηθληκόσψν μνήμην καὶ σῶν 
μελλόνσψν ἄςκηςίν σε καὶ ἑσοιμαςίαν. 

XIX 

1. Σοιαῦσα σὰ κασὰ σὸν μακάπιον Πολύκαππον, ὃρ ςὺν σοᾺρ ἀπὸ 
Υιλαδελυίαρ δψδέκασορ ἐν μύπνῃ μαπστπήςαρ, μόνορ ὑπὸ 
πάνσψν μᾶλλον μνημονεύεσαι, ὥςσε καὶ ὑπὸ σῶν ἐθνῶν ἐν πανσὶ 
σόπῳ λαλεᾺςθαι· οὐ μόνον διδάςκαλορ γενόμενορ ἐπίςημορ, ἀλλὰ 
καὶ μάπστρ ἔξοφορ, οὗ σὸ μαπσύπιον πάνσερ ἐπιθτμοῦςιν μιμεᾺςθαι 
κασὰ εὐαγγέλιον Φπιςσοῦ γενόμενον.  

2. διὰ σᾸρ ὑπομονᾸρ κασαγψνιςάμενορ σὸν ἄδικον ἄπφονσα καὶ 
οὕσψρ σὸν σᾸρ ἀυθαπςίαρ ςσέυανον ἀπολαβών, ςὺν σοᾺρ 
ἀποςσόλοιρ καὶ πᾶςιν δικαίοιρ ἀγαλλιώμενορ δοξάζει σὸν θεὸν καὶ 
πασέπα πανσοκπάσοπα καὶ εὐλογεᾺ σὸν κύπιον ἡμῶν Ἰηςοῦν 
Φπιςσόν, σὸν ςψσᾸπα σῶν χτφῶν ἡμῶν καὶ κτβεπνήσην σῶν 
ςψμάσψν ἡμῶν καὶ ποιμένα σᾸρ κασὰ σὴν οἰκοτμένην καθολικᾸρ 
ἐκκληςίαρ. 

XX 

1. ὙμεᾺρ μὲν οὖν ἠξιώςασε διὰ πλειόνψν δηλψθᾸναι ὑμᾺν σὰ 
γενόμενα, ἡμεᾺρ δὲ κασὰ σὸ παπὸν ἐπὶ κευαλαίῳ μεμηνύκαμεν διὰ 
σοῦ ἀδελυοῦ ἡμῶν Μαπκίψνορ. μαθόνσερ οὖν σαῦσα καὶ σοᾺρ 
ἐπέκεινα ἀδδελυοᾺρ σὴν ἐπιςσολὴν διαπέμχαςθε, ἵνα καὶ ἐκεᾺνοι 
δοξάζψςιν σὸν κύπιον σὸν ἐκλογὰρ ποιοῦνσα ἀπὸ σῶν ἰδίψν 
δούλψν.  

2. Σῷ δὲ δτναμένῳ πάνσαρ ἡμᾶρ εἰςαγαγεᾺν ἐν σᾹ αὐσοῦ φάπισι 
καὶ δψπεᾷ εἰρ σὴν ἐποτπάνιον αὐσοῦ βαςιλείαν διὰ σοῦ 
μονογενοῦρ παιδὸρ αὐσοῦ Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ, δόξα, σιμή, κπάσορ, 
μεγαλψςύνη εἰρ σοὺρ αἰῶναρ. πποςαγοπεύεσε πάνσαρ σοὺρ ἁγίοτρ. 
ὑμᾶρ οἱ ςὺν ἡμᾺν πποςαγπεύοτςιν καὶ Εὐάπεςσορ ὁ γπάχαρ 
πανοικεί. 



XXI 

1. ΜαπστπεᾺ δὲ ὁ μακάπιορ Πολύκαππορ μηνὸρ Ξανθικοῦ 
δετσέπα ἱςσαμένοτ, ππὸ ἑπσὰ καλανδῶν Μαπσίψν, ςαββάσῳ 
μεγάλῳ, ὥπα ὀγδόῃ. ςτνελήυθη δὲ ὑπὸ Ἡπώδοτ ἐπὶ ἀπφιεπέψρ 
Υιλίπποτ Σπαλλιανοῦ, ἀνθτπασεύονσορ σασίοτ Κοδπάσοτ, 
βαςιλεύονσορ δὲ εἰρ σοὺρ αἰῶναρ Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ· ᾧ ἡ δόξα, σιμή, 
μεγαλψςύνη, θπόνορ αἰώνιορ ἀπὸ γενεᾶρ εἰρ γενεάν. ἀμήν. 

XXII 

1. ππῶςθαι ὑμᾶρ εὐφόμεθα, ἀδελυοί, ςσοιφοῦνσαρ σῷ κασὰ σὸ 
εὐαγγέλιον λόγῳ Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ, μεθ’ οὗ δόξα σῷ θεῷ καὶ πασπὶ 
καὶ ἁγίῳ πνεύμασι, ἐπὶ ςψσηπίᾳ σᾹ σῶν ἁγίψν ἐκλεκσῶν, καθὼρ 
ἐμαπσύπηςεν ὁ μακάπιορ Πολύκαππορ, οὗ γένοισο ἐν σᾹ βαςιλείᾳ 
Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ ππὸρ σὰ ἴφνη εὑπεθᾸναι ἡμᾶρ.  

2. Σαῦσα μεσεγπάχασο μὲν Γάωορ ἐκ σῶν Εἰπηναίοτ, μαθησοῦ 
σοῦ Πολτκάπποτ, ὃρ καὶ ςτνεπολισεύςασο σῷ Εἰπηναίῳ. ἐγὼ δὲ 
ψκπάσηρ ἐν Κοπίνθῳ ἐκ σῶν Γαΐοτ ἀνσιγπάυψν ἔγπαχα. 

3. γὼ δὲ πάλιν Πιόνιορ ἐκ σοῦ ππογεγπαμμένοτ ἔγπαχα 
ἀναζησήςαρ αὐσά, κασὰ ἀποκάλτχιν υανεπώςψ ἐν σῷ καθεξᾸρ, 
ςτναγαγὼν αὐσὰ ἤδη ςχεδὸν ἐκ σοῦ φπόνοτ κεκμηκόσα, ἵνα κἀμὲ 
ςτναγάγῃ ὁ κύπιορ Ἰηςοῦρ Φπιςσὸρ μεσὰ σῶν ἐκλεκσῶν αὐσοῦ εἰρ 
σὴν οὐπάνιον βαςιλείαν αὐσοῦ, ᾧ ἡ δόξα ςὺν σῷ πασπὶ καὶ ἁγίῳ 
πνεύμασι εἰρ σοὺρ αἰῶναρ σῶν αἰώνψν. ἀμήν. 

 

 
 

EPILOGUS ALIUS 

E CODICE MOSQUIENSI DESCRIPTUS. 

2. Σαῦσα μεσεγπάχασο μὲν Γάωορ ἐκ σῶν Εἰπηναίοτ 
ςτγγπαμμάσψν, ὃρ καὶ ςτνεπολισεύςασο σῷ Εἰπηναίῳ, μαθησᾹ 
γεγονόσι σοῦ ἁγίοτ Πολτκάπποτ.  

3. οὗσορ γὰπ ὁ ΕἰπηναᾺορ, κασὰ σὸν καιπὸν σοῦ μαπστπίοτ σοτ 
ἐπιςκόποτ Πολτκάπποτ γενόμενορ ἐν ῾Ρώμῃ, πολλοὺρ ἐδίδαξεν· οὗ 
καὶ πολλὰ ςτγγπάμμασα κάλλιςσα καὶ ὀπθόσασα υέπεσαι, ἐν οἷρ 
μέμνησαι Πολτκάπποτ, ὅσι παπ’ αὐσοῦ ἔμαθεν, ἱκανῶρ σε πᾶςαν 
αἵπεςιν ἢλεγξεν και σὸν ἐκκληςιαςσικὸν κανόνα καὶ καθολικόν, 
ὡρ παπέλαβεν παπὰ σοῦ ἁγίοτ, καὶ παπέδψκεν.  



4. λέγει δὲ καὶ σοῦσο· ὅσι ςτνανσήςανσόρ ποσε σῷ ἁγίῳ 
Πολτκάππῳ Μαπκίψνορ, ἀυ’ οὗ οἱ λεγόμενοι Μαπκιψνιςσαί, καὶ 
εἰπόνσορ· πιγίνψςκε ἡμᾶρ, Πολύκαππε, εἶπεν αὐσὸρ σῷ 
Μαπκίψνι· πιγινώςψ, επιγινώςκψ σὸν ππψσόσοκον σοῦ ςασανᾶ.  

5. καὶ σοῦσο δὲ υέπεσαι ἐν σοᾺρ σοῦ Εἰπηναίοτ ςτγγπάμμαςιν, 
ὅσι ᾗ ἡμέπᾳ καὶ ὥπᾳ ἐν μύπνῃ ἐμαπσύπηςεν ὁ Πολύκαππορ, 
ἤκοτςεν υψνὴν ἐν σᾹ ῾Ρψμαίψν πόλει ὑπάπφψν ὁ ΕἰπηναᾺορ ὡρ 
ςάλπιγγορ λεγούςηρ· Πολύκαππορ ἐμαπσύπηςεν. 

6. κ σούσψν οὖν, ὡρ ππολέλεκσαι, σῶν σοῦ Εἰπηναίοτ 
ςτγγπαμμάσψν Γάωορ μεσεγπάχασο, ἐκ δὲ σῶν Γαΐοτ ἀνσιγπάυψν 
Ἰςοκπάσηρ ἐν Κοπίνθῳ. ἐγὼ δὲ πάλιν Πιόνιορ ἐκ σῶν Ἰςοκπάσοτρ 
ἀνσιγπάυψν ἔγπαχα κασὰ ἀποκάλτχιν σοῦ ἁγίοτ Πολτκάποτ 
ζησήςαρ αὐσά, ςτναγαγὼν αὐσὰ ἤδη ςχεδὸν ἐκ σοῦ φπόνοτ 
κεκμηκόσα, ἵνα κἀμὲ ἐκλεκσῶν αὐσοῦ εἰρ σὴν ἐποτπάνιον αὐσοῦ 
βαςιλείαν· ᾧ ἡ δόξα ςὺν σῷ πασπὶ καὶ σῷ τἱῷ καὶ σῷ ἁγίῳ 
πνεύμασι εἰρ σοὺρ αἰῶναρ σῶν αἰώνψν. ἀμήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fragment of an Epistle by Irenaeus to Florinum 
preserved by Eusebius, Hist. Eccl. V. 20. 

 
ΣΑΤΣΑ σὰ δόγμασα, ΥλψπᾺνε, ἵνα πευειςμένψρ εἴπψ, οὐκ ἔςσιν ὑγιοῦρ γνψμηρ.  
Σαῦσα σὰ δόγμασα ἀςύμυψνά ἐςσι σᾹ κκληςίᾳ, εἰρ σὴν μεγίςσην ἀςέβειαν 
πεπιβάλλονσα σοὺρ πειθομένοτρ αὐσοᾺρ.  Σαῦσα σὰ δόγμασα οὐδὲ οἱ ἔξψ σᾸρ 
κκληςίαρ αἱπεσικοὶ ἐσόλμηςαν ἀπουῄναςθαί ποσε.  Σαῦσα σὰ δόγμασα, οἱ ππὸ 
ἡμῶν ππεςβύσεποι, οἱ καὶ σοᾺρ Ἀποςσόλοιρ ςτμυοισήςανσερ, οὐ παπέδψκάν ςοι.  
 
 . Εἶδον γάπ ςε παᾺρ ἔσι ὢν ἐν σᾹ κάσψ Ἀςίᾳ παπὰ σῷ Πολτκάππῳ λαμππῶρ 
ππάσσονσα ἐν σᾹ βαςιλικᾹ αὐλᾹ, καὶ πειπώμενον εὐδοκιμεᾺν παπ’ αὐσῷ. 
 
6. Μᾶλλον γάπ σὰ σόσε διαμνημονεύψ, σῶν ἔναγφορ γινομένψν.  Αἱ γάπ ἐκ παίδψν 
μαθήςειρ ςτναύξοτςαι σᾹ χτφᾹ ἑνοῦνσαι αὐσᾹ· ὥςσε με δύναςθαι εἰπεᾺν καὶ σὸν 
σόπον ἐν ᾧ καθεζόμενορ διελέγεσο ὁ μακάπιορ Πολύκαππορ, καὶ σὰρ πποόδοτρ 
αὐσοῦ καὶ σὰρ εἰςόδοτρ καὶ σὸν φαπακσᾸπα σοῦ βίοτ, καὶ σὴν σοῦ ςώμασορ ἰδέαν, 
καὶ σὰρ διαλέξειρ ἃρ ἐποιεᾺσο ππὸρ σὸ πλᾸθορ, καὶ σὴν μεσὰ Ἰψάννοτ 
ςτναναςσπουὴν ὡρ ἀπήγγελλε, καὶ σὴν μεσὰ σῶν λοιπῶν σῶν ἑψπακόσψν σὸν 
Κύπιον· καὶ ὡρ ἀπεμνημόνετε σοὺρ λόγοτρ αὐσῶν, καὶ πεπὶ σοῦ Κτπίοτ σίνα ἦν ἃ 
παπ’ ἐκείνψν ἀκηκόει· καὶ πεπὶ σῶν δτνάμεψν αὐσοῦ, καὶ πεπὶ σᾸρ διδαςκαλίαρ, ὡρ 
παπὰ σῶν αὐσοπσῶν σᾸρ ζψᾸρ σοῦ λόγοτ παπειληυὼρ ὁ Πολύκαππορ ἀπήγγελλε 
πάνσα ςύμυψνα σαᾺρ γπαυαᾺρ.   
 
7. Σαῦσα καὶ σόσε διὰ σὸ ἔλεορ σοῦ Θεοῦ σὸ ἐπ’ ἐμοὶ γεγονὸρ ςποτδαιψρ ἤκοτον, 
ὑπομνημασιζόμενορ αὐσὰ οὐκ ἐν φάπσῃ, ἀλλ’ ἐν σᾹ ἐμᾹ καπδίᾳ· καὶ ἀεὶ διὰ σὴν 
φάπιν σοῦ Θεοῦ γνηςίψρ αὐσὰ ἀναμαπτκῶμαι· καὶ δύναμαι διαμαπσύπαςθαι 
ἔμπποςθεν σοῦ Θεοῦ, ὅσι εἴ σι σοιοῦσον ἀκηκόει ἐκεᾺνορ ὁ μακάπιορ καὶ 
αποςσολικὸρ ππεςβύσεπορ, ἀνακπάξαρ ἂν καὶ ἐμυπάξαρ σὰ  σα αὐσοῦ, καὶ σὸ 
ςύνηθερ αὐσῷ εἰπών· ʻ Ὦ καλὲ Θεὲ, εἰρ οἵοτρ με καιποὺρ σεσήπηκαρ, ἵνα σούσψν 
ἀνέφψμαι·ʼ πευεύγοι ἂν καὶ σὸν σόπον ἐν ᾧ καθεζόμενορ ἢ ἑςσὼρ, σῶν σοιούσψν 
ἀκηκόει λόγψν.  
 
8. Καὶ ἐκ σῶν ἐπιςσολῶν δὲ αὐσοῦ ὧν ἐπέςσειλεν, ἤσοι σαᾺρ γεισνιώςαιρ 
ἐκκληςίαιρ, ἐπιςσηπίζψν αὐσὰρ, ἢ σῶν ἀδελυῶν σιςὶ νοτθεσῶν αὐσοὺρ καὶ 
πποσπεπόμενορ, δύνασαι υανεπψθᾸναι. 
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