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PRAEFAT[O 

Pl'aeter celeberrinlam ecclesiae Smyrnensis episΙUlanl ίn qHa 
Polycarpi martyrium narratur, aliam sanctissinli episcopi 11iS
toriam antiquitas nονίι quae vitam ipsius inde a tenel'is annis 
et res ίη episcopatu gestas retexebat. I-Iunc fontem attigerunt 
MenaeonIm graecorum ancLOl'es, pl'aetermiserunt Latini, vel 
ignoraverunt. Primus Petrus ΗαΙΙοίχ S. J.1 graecis usns codi
cibus aliquam Yitae Polycarpi noIitianl dedit; post quem Bol
landus eanl ίη latinnm ver~am Actis SS. Januarii t. Ι1, ρ. 695-
702, inseruit!. Nunc primum ipse gl'aecus textus ίn lucem prodit, 
cu,jns edendi ]laec mihi fuit ocr.asio. 

Romucιldus Desbassayns de Ricllemont, optimae spei juvenis, 
cum sub sapientissirpo magistro C. Granx tirocinium ίn pa
laeographia graeca faceret, me rogavit υΙ sibi aliquem codicem 
indicarem ίη quo describendo artem experiretur recentem. Εί 
tradidi codicem 1452 bibliothecae nostrae nationalis ex quo jam 
aliquot paginas Vitae Polycarpi descripseram. Quid mHlta? 
Romualdus cetera desCl'ipsit, omnia contulit, flagj,tavit υ! ede
rem; immo plagulas jam typis expressas αΙΙυΙίΙ, invitum et l'e

luctantem coegit υΙ praefandi et adnotandi onus sl1sciperenl. 
Manus dedi, victus impJ'obitate amicissimi juvenis ; a1que j,pse 
plagulas ad codicem iternffi contuli; itaque Βί qua ίη describen
do neglegentia deprellendetul', mea cιιlpa erir, ηοη RomHaldi. 

1. JlΙιιsl1'ίum ecclesiae Q1'te1llalts sC1'iplO1'um vitae et doculneltla , nnaci . 
1623, t. Ι, ρ. 542 et seqq. 

t. Th. Zahn, in editione ΙΨ. aposl o IiCOt'ιlffi Lips:cnsi, fasc. Η, 18ίΟ , c;{
CCΙ'Ριa CItlaedam dl'JdiL εχ vcι'siοηe boJI3t1 tliana . 
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Codex Parisinus 1452 (olim Mediceus, antiqujores nπωeri : 
2010, 105, -89 (lecimαe nonαe) membranaceu.s, foliOl'um 227 
(alt. 51 Onιm 1 lat. 255), compactus sub Henrico ιν rege, cujns 
st~mma gerit, scriptul'am exllibet saecnli Χί. Passiones, vitas, 
ceΙeΓaque elogia sanctorum aut festivitatum continet quae 
mense febΓuarίο, secundum kalendarinm ecclesiae Constanti
nopolitanae, ίη orficio nocturno lectitabantur 1. Νοη Ρ::ιuca folia 
avulsa sunt, tam ex interίΟΓe coctice quarn pI'incipio et fine. 
Initium nunc facit passio S. Trypllonis qnam l'ecolunt Graeci 
kalendis ipsis februarii; primae quae SUΡeΓsunt litLel'ae 11aec 
leguntur : κα χω οΙ πιστοι δε στερ ...... μενοι και τη παρα τοσ εχθροσ 

μαρτυρία μάλλον βεβαιοόμενοι. UlLima νίΙη est S. Pauli COJ'intl1ii, 
quem , Sαlum dicunt; speclat ad dieln 28 feb. nec pI'ocedit ultra 
veι'ba αδυνατοσν α.οπλόν τιν~ και πολεμικ'7jς παρά:σΚΕυηζ γυμνόν. 

Vita S. Polycarpi sub dic 25 feb~ ante epistulam Smyrnaeo
l'urn pt)sita est. lncipit foΙ 182, ro, columna ΡΓίώη. Cum ίn 
compingendo rodice justus foliorum ordo turbatus sit, eo nunc 
sunt legendi : 182, 185, 185, 184, 187, 188,186,189,190, 
191, 192. Ιη vO hujus llltimi desinit νίω atque incipiL epistula : 
Ή έκκλ1Jσία τοσ Θεοσ ,ή παροικοσσα κ. τ. έ. 

Εχ 110C υηο- codice I1alloix vitam PolycaI'pi didicisse, Bol
landum 2 latine edidisse, milli omnino ίndubiuω est, quaωvίs 
uter({ue ϊn uno alteΓοve loco ita loqni yideatur υΙ qui ηΙίυιπ 
etiam codicem inspexerit 5. Bollando ce~'te ίn edenda Vitα aut 

1. l\1arIinov, AIIllUS ecclesiαsticus 91'~eco-slαvicus, lll'Hxellis, 1865; ~t·r. li
bellurn pet'I1IileITl NicoIai Nίlle5. J(αlel1tlαl'ium mαnuαle utTiusqιte ecclesiαe, 
Oeniponte, 1879. Cut' ίn hl1jIIs A' erιel'is codiciblls tam ral'o inveniiJΙUl' ViIa, 
Polyι:aι'pί, ea, cl'edo, callsa est qιιod ' liturgicae lectioni suΓficel'e visum est 
lnat'tYI'il1m ipsi adnexl1m. 

2. nogatus per' litteJ'as R. P.Cal'.de Smedt, ~odalis Do]]a[Jdianus. νίΓ doc
tissimu~ et ωίΙιί amicissimus, testaIus est ίοlΗ codices mss. Dollandianol'um 
nuIlum graecl1lll repeI'iI'i qui νίΙηω Polycarpi contineat. 

5. lIalloix, Ι c. : Hαec (gesta PolycίIl'pi) hαctenu.~ IlOlΙ edifα, sed lαntUl1t 
111 mαιtuscl'iptis coclicibus conseTvαtα sunt. Quοruπι exemplαι' unU1n αtque 
αltel'ul1t 1lαCtUS CUl1t Μεlιαεο ψαeCΟ1'Uln c011tuli, etc. Ιη sequentibus de uno 
tantuIΏ codice loquitul'. CeteΓuω eum verbis Ρ:.ιι'um accul'atis utentem de
pl'eIJendo, ρ. 588 : 111 l11αl·tψίΟ αpud Eusebium et ίn vitα ms. hαbetul' ΡI'Ο
C01lsltlem rnisisse p1'αec01tem qui le1' ίn medio stαdio pl·0cla1nαl'et .... Quae 
cum spectent ad mίIl'Iyrlum Polycarpi, a viIa ejus abesse debuel·tlnt. Βοl
Jandus, Ι. c, ρ. 692, suprascl'ipta Halloixii verba repetit dum dicit : P1'imlls 
cx Ituc 1/IS. NOSTRO ALΙOQUE ... : inlegI'αnt t1'(ltlidit Pell'us ΗαΙΙοίΧ. Ubi adyel'te 
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ηΙΙΙΙΙΙδ alίΙΙδ ' pl'i.Iesto l'ιιίΙ ί.lιιΙ 1\If'isino silllillinllIS, ιιΙ doceL 
1111jUS cornpal'atio cuιn vel'sione laLina bollandiana. Igitur' de 
Vita Ρο1ΥcaΓΡί judίcaΓe nequimus πίδί per codicem Parisinum; 
quod valde do1endllm cst, nam eam exllibet plllrimis scrip
Lιιrae vitiis detιιrpatam, lacunis lliantem, fine mutiιam, .Sed 
donec integriol' a1iquis invenietul' codex, nost1'O tlua1icumque 
lltarnur: 

TenΊpus quo scripta est llaec vita Polycarpi, ceΓιίs al'gumen
ιίθ eL s11tiS arLis limitibus defιniri potest. Eam MeΙUpllrastis 

qui dicitHr ηοπ esse, nequc ejHs interpolationes sl1biisse, aetas 
ipsa sαίΡturae docel 1, Νοn quod MetaplH'asten, quem exellnLe 
χο saeculo fioruisse fel'llIIt, antiq~itate mulLum Ρr:.ιecedat; sed 
textus quem codex servavit, νίιίίθ et lacunis ubique foedus, di
vel'sam οmnίπο speciem ab ea eX]libet quanι pI'ae θε fenct δί 1'C-

. ccns e sαίnίο Metapllrastis prodiisset. 
Saeculo lVo ΘΧΘιιπΙε, ΜacaΓius Magnes ea de ΡοΙ~'caΓΡΟ πηΓ

I'avit quae ex Vitα Θιιm llansisse ποπ dubiurn est. Id pl'itnus 
i η Lellexit ,'ίΓ doctissimns ΊΊ ι. Za1Ill ίπ l'ecensiOile'! princi pis 
editionis opel'um Magnetis simul εΙ libelli mei de MaCαTiO 
Jfagnete et SCTi1Jti . .:: ejtts. Idem post 'Ν. ΜδΙΙΘΓ;; Macal'ium ίllωιι 
Magnetem ποπ divel'sum fuisse opinatns est ab eo qui ίn sy
ιιοdό ίJd QlIercum, an. 405, Hel'aclidem Epllesinl1m episcopum 
accusavit; neque ego nunc dissentior, etsi prius ίn a1ia ορί-

(:odiceIn qIIem noslI'um "ocat, ({υίιιυε idt'm est cum Pal'isino '145'~, υηυιn a 
L!ollaIIdo tuisse adllibiΙUm. Zahnius Iamen dubitat an nοη l'e"eΓa duog c.odi
ces Bollandus "ίdeΓίt (ρρ. apost., fasc. Π, ρ. LII; ctΌ Leίtsc}ιι'ίfΊ (ίί1' Κί,,
c!ιengesc}ιίc!ιte, \. Π, ρ. 454). Ipsi eIIiIll scI'UPU1UIlI f'aciunt alia Dollan(l~ 

"erba (Ι c.) : ίιι {j1'aeco codice Ρ1'ίοτε lυco cαedi.~ PolYCα1'Pi 1ια1'1'aΙίο tum vίta 
1'εΙίqιια ει'αΙ deSC1'ίΡΙα. lη gl'aeco au!.eHl Bollandi ct nosΙro codice ηοη mal'
tyl 'ium, sed "ita, priol'e loco descl'ipLa est; unde "ideri posget ipse Bolla.ιι
dus alterum codicem inspexisse. Ego veΓΟ iIIa verbα sic iηteΙΙegΌ qLlasi Dol
landus signilical'e νοlueΓίt ίη codice quern Pionius ίp~ε conscripsel'it vitaιn 
nιal't)'I'iO fuisse posIposiIain. CeLet'llm 8liud eIiaιn quod Zahnio dubiLationeIn 
ίngeΓίt, netnpe lacullα ab Hal1oixio « iIs vel'bis eX!lleIa qure ingeniu ejlls 
νίΧ tI'ibul::llda sint Ι), nullius f'sse lDomenLi videas ίη adnot. ad cap. 29. 

1. Η. Valesius, jn adn. ad Euseb. hist. eccl. V, 24, ίnίΙίιllD capituli 21 
gι'aeι:e pl'otulit sub I10Inine l\IeIaphl'astis; C!". Tjllemont, πω. ccc'l., t, II 
1),543. ' 
• 2. Zeitsc!l1'ift (ίίι' ιω'c!ιengeschίC!Ιle, Gotha, 1878, Ι. ]Ι , fίlSC, 3, r. ·t;;O 
et seqq,; cf. 'Yag'enmann, ίη JahI'b. (ίίι' derttsc!te T/lco!ogic, t. ΧΧΙΙΙ, Ι8ί~, 
ρ. 138- '142. 

3, Τ!ιeο!οg, LiteI'allII'zeiltuzg 1877, Ι" 523, 



nione fui Ι; cam tamen cUam ante quam pl'odiret Zahnii recen
sio, ex . animo meo discusserat Ε. Egger vir gl'aecarum littera
f'nm cujusvis grncl'is periti'ssiInus aLcμle ίπ culιores eaI'um be
lligl1issimlIs. Scd, Dgl11tO et cOrΓcc.to eΓfoI'e, redeamns ad Maca-
1'1 ιιrη. 

Is eJ'go (Α lJOCl'. ΠΙ 24, ρ. 109) άιιrη cxplanare stLIdet locum 
illum Evangelii : SlljJer αegros nlαnlls imponent et bene hαbebllnt, 
narI'at Pol)'carpum aegl'otanti quodam modo aeri manus impo
suisse enmque sanitati reddidisse; nempe, cum siccitas magna 
ingravesceret, pluvias e caelo, manibus ΡΓecίbusque ad Deum 
elatis, elicuit; moxque inunduntcs imbl'es eadem potestate 
compescuit. IIaec Macaril1Πl Vitα nostra docuit; desinit enim 
ill na1'l'ationem sicciιutis per: pl'eces Polycarp_i discussae; alte
]'um qnidem ρΙ nviae coer'c.itae miracnlul1l ίn codice nostro ηοη 
legimus ίn qLIo Vitα ηοη pel'Venit usque ad fιnem; sed ίη aliis 
codicibus fuisse ostendtlIlt Mcnaea graeca ubi cum ΡΓίοre com
memoratίJr. Per'git MaraJ'it1s dicendo : Και δη προ της έπισκοπ7jς, 

χετρας βίον οικονομων, οπου δ' αν πιστεvων τας χετρας έπε~αλε, καλως 

εσχεν απαντα. ViLiosum ceΓΙe locum eιrIendίll'e tentavit Blondt!
lins, inserta praeposiLione διά anLe χετρας : sed parum pΓOfecit. 
I1ectius, imrno ]'ectissime Zalll1ius, omisso ίΙΙο διά, χετρας in χήρας 
mutavit atque nIulierem iHam CalIisto inIellexit signifιcari de 
qna nal'Γatul' ίιι Vitα quod Pol~'carpum pueJ'nm emerit, aluerit, 
]'εί suae praeposuerit, hel'edem instituerit. Haec quidem nullibi 
vi(lna appellatιlr, sed ίη ea condicione sistiΙUr quae nisi viduae 
ποη cornpetat 2 • 

Qllae Ctim ita sint, statuendum est J'ilαm Po!ycαrpi ίη Asia 
pl'ovincia exennte saecn]o 1\Το rιoπ tanΙUm Jectam fnisse, sed 
Pl'O vera ceIeberI'imi ciJiSCOr)j llistOl'ia llabitam. De auctorc 
nihil tradiLum est; ipse titulus silet. Verum satis idoneo 31'

gumento demonstral'i putest ipstIm diverstIm nοn esse a Ρίο-
1Ιίο ίllο cujus nomen legitur ίn clausula epistulae SmYl'naeo
l'um. ls enim, postquam se dixit Polycal'pi passionem ex Gai et 
Socl'atis exemplal'iblls descI'ipsi~se, !)ol1icetur έν τϊϊ> καΟεξης se 

1. Ι. Dnchesne, De Iιlαca1'ιo 1/, et scnpt1s eju8, ρ. 9 εΙ seqq. 
2. :\Iirum esl ex Vita Polycarpi eadcm 1Γί .. prodigia ίn I\Ienaea ΓeceΡΙa esse 

ηncιρ .iam s:JeCl1!o (!u:JrLo ~racarjtIs inde J)J'ΩΙιιleraι. 
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ll3ITaΙUrum visioneIll ίn qua l)οlΥcaΓΡUS euIll monueI'at υΙ per
(IUireret εΙ deSCΓίbercΙ antiqna mal'tΥΓίί sui exempla. Quil)us 
veΓbίs altel'i libro mί1I'LΥΓίum eχciρίentί ρι'aeludcre \idetl1l' : 
ίn 110c autem V'itαm nostl'arn agnoveγunt ΙΙαllοίχ, Bollandns, 
Zahnins; ne(tue ego llabeo (~υI' idem jndicare dif1lιear. 

Idem itζitιIr cl'edetιιi' Pionius ε! marlyrinm descrίρsίssc ε! 
"iIam conscripsisse. Sed cavendnm est ηε quis enm confundat 
cum Ρίοηίο celebenimo ρre~l)Υtcl'O Srnyrnaeo, qIIi Decio ίm
peratore mart)TiLlIl1 fccit. Is liLLeris eruditus ίηίΙ, ut col"ligitur 
ex ejns passione, ίn (Ina etiίlm n3ΙΤΠΙΙll' comprellelJsnm eum 
fnisse cum naLale Polycilrpi vigiιiis sacris recοlΙ'Γet. Ωιιο an'" 
tem 11aec, liIterantm scilicet pel'itia et clIIιus Polycarpi, sns
piCOl' ansam dedisse ancLoι'i 11ostro υ! sub Ρίοηίί nomine libel
Ιυω SUUll1 Ρωdίι'e vellet. CeLe1'Um, alieno ηη ΡrΟΡΓiο nomine 
scripsel'it, certum cst eum ηοη al1te saecnlum lVuIll vixisse. 
Omitto quod ίη clausula episΙUlae dicit, eam inventam esse ίη 
codicibus vetustate detritis quos Socl'atcs qnίd.aω Corintl1ius ex 
Gai, ille εχ Irenaei eχeωΡΙarίbιιs descripseI'at. Seu ίιι libcllo 
ipso de Vita Polycarpi ·ea de contl'Oversiis pascllalibus et de 
sLndio virginitatis nobis 11anat quae nisi ab llomine saeculί ινί 
ant γί proficisci ηΟ11 potuel'unt. Miram antem circa antiquitates 
cccl('siasticas Asiae pt'ovinciae et ipsilIs SmYl'nae civitatis igno
rίlnLiam ίlΙΙ! neg' legenΙίaω ostendit. Quae quideln tanta est ut, 
ηίθί nos cogeret Macarii testimonium, νίχ concipi animo posset 
ad(~o tιιrbatas fuisse saeculo IVo traditiones ίn 'Asia υ! llomo 
asiatIcus , locornm Ρel'quaω gnal'Us et SIIIyrnae incola, Poly
carpi eΡίscοΡaΙUω narl'ill'e potucrit, taι:ίιο 110mine Joannis 
apostoli. Sed qnid tl'aditiones neglectas ab eo qnel'imur, qui 
ipsas Scripturas et apertum AcLuurn aposLolonIm testil110ninm 
ηίΙ1ίl cnraverit, Panlum per fabulosa ίιίnΡl'3 Smyt'nam atιl'axe-

l'ίΙ et pascllalibus controvcl'siiS saecali quarti il11miscuel'it? 
SCf'ipsit igitnr Pionins saecnlo IVo; id sensel'e jarn 13011andμs 

et Zal111ius, qlli ex l'epl'obato Qual'todecimanoram usu conclu
SCΓunt 110minern ηοη ante cοncίlίιιω Nicaenum vivel'e potnisse. 
Sed 110C arguωentnm ΡΠl'νί a~sLimabit qui meclιrl1 1 agnoscet 
modnm cOlnpUΙandi Pascllίl qnem exclnsit Nicaena synodns cum 

1, RelitIe des Questions Jι?'stQI 'iques, juille.t 1880. 
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Quartodecimanorum tl'adίιione ηίΙιίl Jlauuisse commune. Plus 
ponderis est ίη comIηemoratione ritus qUOl'uIηdaIη PhryguIη, 
id esL Montanistarnm, qui sollemnit;.Jtem Paschae cel'to kalen
darii romani diei alligabant, omissis omnino lunae motibus. Ita 
egisse Catapllrygas saeculo Vo SozoInenus l'efert; saeculo IVo 
ejusdem ritus apud eos observati testes habernus Epipllanium et 
Pllilastl'ium, sed antiquiores nullos; Tricentium enim illum 
ad qnem ΡetΓUS Alexandl'inus episcopus scripsit incunLe sae
culo lVo, eumdem usum commenclasse, quicquid Hilgenfeldio 
vi~um ΓueΓίt, minin}(:~ (',red01• Saecnli ινί scriptOJ'em prodit etiarn 
magnllm ηε dicaIη nimium illud virginiLaLis studinm quo a})
reptus nosLer nuptias cel'te plus aeqιJO depriΠlΪt. 

Υθηllη indicia alia ηοπ l'eperio quil)t1s ίn al'tiol'es limiLes 
eontrallamus tempns cjns. ExposiLio quidem fidei quam Poly
oal'po tribt1Ϊt, ηοπ ea est qt1am ab asiatico episcopo saecHli ΙΥί 
exspectes; sive enirn Nicaeni symboli defensOJ', sive AI'ianorum 
νεΙ Macedonianorum secLίltor fuisset, apel'tius rem st1am egisset 
et mat'lyrcm vcnel'andum patronum adscivisset. Sed confl'o
yersias illas qua~ episcopis ΙοΙ ίΙίnθl'υπι, conCiliOl'Llm, libro
]'Ulll, exiliol'Um cat1sae fuerl1n1, llllmilem Clll'isti plebem minus 
cnl'asse et aliunde IlOViml1S et doceL 'Lestis gravissimus Hilarit1s. 
Qt1i cum ίn Asia di.uturnl1m exilium tt11isseL, experLus retulit 
sanctiores Ιυηc fl1isse ίlt1I'eS plebis quam col'da sacerdotum~. 
SnbIiliOl'iS circa lncal'nationem Vel'bi doctrinae quae tantas 
inde ab exet1nte saeculo IVo tul'bas excitavit, ηοη minus iIlCU
}'iosl.1m se noster exhibet. Fatetur ql1idem generationem CIll'isti 
mystel'ium esse qtolOd ml1lιi aegre intelle~ant; sed lliC respicit 
mil'aculum pal'tus ex virgine, ηοη anLenl modum ineffabilis 
unionis qua Deιιs Yel'bum cum natul'a hutnana copulatul'. Con
silium ejus ηοπ est υΙ pl'avum aliquod incnlceL dogma, neqt1e 
\1Ι rectum tueatul' adversns 11aereticos; mOJ'es tantul11 curat; 
atque ad eum finem Polycal'pi vitam ita describit υ! fidelibus et 
pasLoribns exemplo proponi possit. Cujus studii si rationem de-

1. Ερίρl1. Ilael·. Ι; Pltilastl'. llaer. 58; Sozoιn. Η. Ε. VH, 18; Clll'Oll . 
Paschale, Migne, Ρ. G. t. XCH, ρ. 67 et seqq.; Hilgenfelcl, Ν. Τ. extl'a 
canon. l·eccjJl. ΙΥ, ρ. 90, tlbi Tl'icentiuιn male collfundit cuιn advel'sal'io 
contra queιn sCl'ipsit aUCtOl' ClH'onici. 

2. Ηiιπι'. COIιtl'α A1/xelzt., 6, ρ. 597 ; de SΥ1ιοdίs, 63, ρ.498. 
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bitam 11abebimns, staιim infellegeJllns cHr Polycarpnm nobis 
exllίbuerit ηοn qnalis revera fuit, sed qnaJis fnΙUl'US erat δί sae
cLIlo Ivo vixisset. Ceterl1m 11011 tantUJll Potycarpi peI'sol1a sed 
tota l1afl'atio eaJll facieιn exhibet ql1ae a saeculi secundi llistoria 
miruJll quantum abllOfl'Cat, qnarto antem saeculo optiJllC COll
veniat. 

19itur qui pl'udens el'it, nοn aliaJll 11iC requiret l1istOJ'iam 
nίΒί saecnli quar·ti. Quae quamvjs multis libris et cujusvis ge
nel'is docum~ntis pro s~mma rei satis innotescat, teneb'ris 'ta
men, iisque valde spissis identidem ίnνοlνίtnΓ. 'Quod maxime 
verum est, si spectenΙur ecclesiae illae Asiaticae, primo et se":' 
eundo saeculo tantnm conspicuae, sequenLibus autem fel'e 
oppressae oblίvione et silt.!ntio. 

Sic Pionius nostel' qui certe }IistoI'iae minus quam 110miliae 
intendit, eLiam histol'iae aliquid confer~t; aLqιIe ΡοlΥcaφus 
qualem eum reddere voluiι cllI'istianos saecuti ινί mores ct 
sIudia nOI1 taIItUJll castigaveriι, sed et nobis aliqu~ntisper des
cl'ipserit. 

Ν. Β. (η constituendo textu conjectural'um parcus fui : saepills enim ίΩ . 
codice lacunae sUl-'Plendae occurrunt quam scripturae vitia cOl'l'igenda, Cete
)'um punctis, asteriscis, aliove modo ea lιJca notavi quae, cum sensu careant, 
intellegeJ'e ποη decet. . 



ΕΡΓΓΟΜΕ OPERIS. 

Auctor pauca p1'ae[aLιιs (1-2) de asiatico Pauli apostoli itinc1'e 
et de p1'aecepto ejus circa modum cornputandi Pascl1a, Poly
carpi νίΙam aggreditnr. Is ίη Oriente naLus, mancipium νendί
tur diνίΙί cuidam fern~nae Smyrnaeae, ηomine Callisto, a qua 
altus edllcatllsque est et dignlls llabitlls quem domHi praefice
~'et (5). Absente dOlnina, horrea eνacuat ίη gratiam pauperllm; 
mox accusatus qllOd omnia dissipasset, quicquid eΙaΓgίtus fue
l'at inνοcatο Dei aHxilio l'epal'at (4, 5). Post mortem CallisLo 
heΓes ejHs factus seνerιιm νίtae gcnus amplectitlll' atque a nup-
1iis absLinet (6-9). Α Bucolo episcopo diaconus ΟΓdίnatuι' et 
catecl1esi incumbit (10-15), ίη qlla ΡΓ::ιecίΡUΟ sLudio νίι'gίnίta
'tem cornmendat (14-16). Inter presbyteros adscitus (17), SCl'ip
tul'as saCl'as llomiliis ίnterΡΓetatιιΓ (18, 19). Defllncto Bucolo 
sedem episcopalem accipit sllffl'agantibus ροριιιο, clel'O et 
νίcίnίs praesulibns; die Ol'dinationis νel'ba facit ίη ecclesia 
(20-25). Sabbato sequenti, ίteΓum de muneΓe episcopali disserit 
(24). Dapllno, episcopo Ί'eίΟΓum, penUl'ia labOl'anti opem fel't 
tΓίtίcο ίη cella ejus multiplicato; apud eHmdem ad cοnνίνίum 
saCΓllm inνίtatus νίηί copiam Si111ili prodigio pl'aebeΙ (25, 26). 
Itel' faciens cum diacono Carnerio ab angelo jubetul' fugeΓe ex 
dίνeΓSΟΓίο quod el'at Γuίna col1apsnrιιrn (27). Incendio Smyrnam 
populante, νίm ignis precibus coel'cet (28). Siccitati ίngraνes
et~nti ut eodem aHxilio ΟCCUΓΓat l'ogatUl' a magistratibus et 
Civibl1R ciRque morern gel'it (29-52). 



ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΙΙΟΛΙΤΕΙΛ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑ. Ι ΜΑΚΑΡΙQΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΤ ΓΕΝΟΜΕΝΟΤ ΣΜΤΡΝΗΣ Ί'IlΣ AΣIA~ 

1 1. Έπανε'λθων ιΧνωτέρω xιxl ιΧρζΙΧι-ι.ενο; ιΧπο τΊ)ς τοσ ιιακαρ~oι) 

Παυλου παρoυσ~ας εLς Σι-ιύρναν, καθ~ς εCρOν εν ιΧρχα(οις ιΧντι
γράψοις, 'Π'οι'lfσΟ(l.αι καθεζΊ)ς τον λόγον, οϋτως 2 καταντ'~σας επι 

τ~ν του ι-ιακιχρ(οι) ΠολlJΧάρποlJ ό'L'~γ"ΙJσιν. . 

. 2. 'Εν TΙXL'; -ιiι-ιέραις των ιΧζύι-ιων ό Παυλος εκ τΊiς Γαλατ~ιxς 

κατιων, κατ"~νΤ"lίσεν εtς τ"~ν Άσ(ιχν, του πολλοσ κόποι) ιΧνά

πιχuσιν αίιτου τ,ην εν ΠLστοL'ς "~γoυι.ι.ενoς flεγάλΊ]ν εν XPt'JTi!> 

'I"IJGOU είναι τ"rιν έν :Σ(l.ύρV"~ 3, f/,έλλων λοιπον ιΧπιένιχι εtς Ίερο

σόλΙJι-ια. ~Hλθεν οδν έν τ~ ΣΙJ_ύρψ~ προς . ITpιxTιxL'ιxv, οστις OCXOu

στ'lΙς αίιτου iγεγόνει εν Π~!l.ψuλ(qc, utov οντα Εuνε(Κ"lJς θuγατρο; 

Λω·Ι·~o;· αυται ό'έ EtGL 'Π'ερl ων γράψων Τψοθέφ, ιιέ(l.V"IJΤΙΧL 
λέγων- τ7)ς εν σοι ιXνυπoκρ~τolJ ΠLστεως, f}τις iV~X"lJcrE 

πρώτον εν. τ ~ [LιX ι-ι /-""1 σο IJ Δω ·U) ι ΚιΧ Ι τ~ f/."ΙJΤΡ L σ ou 

EUVELx"~· ώς έκ το1τοΙJ E'JP(G~ecreIΧL τον ΣΤΡGtτιχ'i'αν ιΧό'ελφον 
Τψοθέοu' πιχρ' Ψ ε~σελΘων ό Παυλος καΙ σuνιxγαγων τους οντιχ; 

πιστους, AEAιXA"IJXEV αuτοL'ς περ( τε του ΙΙάσχ α xal τΊ)ς nEVT'fI

κοστΤις, ύΠΟ/J,ψιlσας αυτους περl κ~ινΊ)ς ό'tαθ"ΙΙΚ"ΙJς ιΧρτοι) ·XlJ.l πο-

1. Bollandianos numeros reHnui. - 2. Cod. o~τoς. - 3. Mendunl cu))aL : 
code.x .11abeL εις σμVρνη. 
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"'~/ψtQυ πρoσψoριiς' δη ~e'i" πάντως έν τrx'i"c; 'nv-έραLς των ,(ίζQμ.ων 
iπιτελε'i'ν, κρα1'εΤν ~ι το καινδν μυσ'τ-Ιίριον πάθους καL ά.ναστci

σεως. Έντασθιχ γαρ ψα~νετιxι ό ά.πόστολος ~ι~ιXσκων ότι οϋτ! 

παρα τον ><.αιρΟν 't'ων ά.ζύμων aei: Π'oιε~ν, ~σπερ ot rxtPE't'LXOl 

ποιουσι, μάλιστα ot ΦρύΥες, οϋτε /-,:ην πάλιν εξ ά.νάγΚ'/Jς 't'ecr
crrxpeGXΙXL~exci't''11. oυ~εν γαρ περL 't',ης 't'8σσαρεσχαL~εκά'Γllς! 

~}νόfLασεν ά.λλα ά.ζύ/-,.ων Πάσχα, Πεν 'r"/Jκοστ,ης κυρων 't'o ευαγ

γέλιον. 

3. Μετα ~~ τ,ην 't'oiJ ά.ποστόλου ιΧψι.ζιν ~ΙE~έζατo ό Στρα
τιx~ιxς 't'"Ilν ~Ι~ιXσκαλ~αν xιxt ηνε; των V.e't" αυτον, ~ν 't'ιx μeν 

ονόμιχτα, προς Ο ~uνa't'oν είηLσκειν, οΊηνες καL όπο'i'οι εγένοντο, 

ά.ναγράψΟ/-,.αι· 't'o ~ε νυν εχ~ν σπεύσωμεν επL τον Πολύκαρπον. 
'Όντος τινος έν IV.'Jpνo1 κατα τον καψον έκι'i'νον εΠLσκόποu, 

<1> . ονο!-'-α Βουκόλος, γυν-~ ' 't'LC; έν τα~ς "ή (Lipal.c; εκε~ναις "hν 
etJArxb'IlC; καL -ψοbΟU/-,.{ν-/J -τον Θeον, έν ε ΡΥοις ά.Υαθο'i"ς ιΧναστρεψο
v·iν1l, '1 ονο/-,-α Καλλιστώ' ταύτ'? ά.ποσταλεΙς ιΧγγελος παρα 
Kυρ~oυ παραστ&ς εν όράμαη νυκτός ψ"/J σι ο (( Καλλιστω, ά.να

στασα πορεuθ'llτL έπL 1"1;'1 πuλ·ην τ,ην 3 xrxAOU(Li'J"/Jν Έrρεσιακ"ην, 

καΙ ολ(Υον έμπροσθεν πρoελθoύσ-~· σοι Uπαντ-ιJσΟUσιν Gtν~pec; 

~ύO, εχοντες μεθ' εαυτων παl.~άρl.oν <1> OνO!-'-Ct πολύκαρπος, Έ'Πε~ 
ρώΤ"/Jσον αίιτους 5 ei 'Πράσψόν έσην' 't'ων ~ε εiπόντων ότΙ. να.Ι, 

~oς ~ν ά.ξιώσοuσι τψ'~ν, καΙ πcιραλαbοuσα εχε μ.ετα σεαυΤ'1 0 

εση ~ε τοστο τφ γένει ά.πο Άνατολ'Γις.» Ί{ ~ε, εη τΤις ψωνΊ)ς 

αίιΤ~ g'J'llχοvσ"/Jς, καΙ τ"ης xaP~Lctc; α.U-τ-?iς φόb<? καL χαρ~ Π"/J~ώ
G"IJC;, ιχνeκάθLσέν 6 τε καL /-,.ετα σποu~Ύiς ιχν"/Jγέρθ"/J, καΙ μ'~ μελλ'~
σασα το προσταχ:θεν .εποLεl.. 'Ρο(ζ<? ~ε καΙ ~ρό/-,.φ επL Τ'~ν 

προεΨIl/-,.έν"/Jν 'lttJA"llν ~λθεν, καΙ ε~ρεν καθως εΙ'Πεν αύ-τ~ ό Gtγye~ 

λος, παρrxλαbοuσι:f τε 'ΧγαΥεν ε~ς -τον οΤκον, καΙ 1ιγαλλl.άσατο 

ά.νατρέΨουσα κοσv.(ως καΙ 'ltctL~etJOUcrC( Τ'~ν εν κuρtφ 'ltCH~e(av, 
όρωσά τε το νουνεχες ctUTOU καΙ κόσ/-,Λον καΙ το 'Προς eeocribeLav 

1. τεσσ(ΧΡισκeι:ι8εκάτ't). ·- 2. τεσσeι:ρισκeι:ι8εκάΤ't)ζ. - 3. Supplevi πvλην- την. 
~ 4. 'ItpoEXeOVaY1~ . - 5. eι:V .. οτς. - 6. &νεκάθησέν. 
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επιτ-ιl~ειoν, εζεπλ'~σσετo. ";Ην ~ε ιχίι-τ7ι 11) ιι.εν σ-ΤΟΡ"'ϊ) υιο;, -Τ1) 
• • Γ ~ • ι 

~ε ύπερoχ~ -των CιLxeTwν oσ~περ ~,~ προέκοπην 't'Q 'hALΚ[~ κιχ!. 
~~OLΚ'l}τ'fις των ύπιχρχόντων εγένε-το. κιχ!. ~,~ κιχι τα; κλεrς των 

rXποθYjκων ε~ε~ώκει; εν Ζεψ!. ιχύτοσ. 

4. ΈπεΙ ~έ ποτε εγένετο ΙXύτ'~ν χρόνον ηνιΧ rXΠΟ~1ψ.~σΙΧt, 
κιχτέλιπεν 1 τΤ;ς ΟLΚLιχς <puAιxxιx τον πολύκ.ιχρπον· εLσLόνη ~E. ΙΧύ-τφ 

ι.ι.ετρε~ν τoτ~ ΟLκεεοις τεoφα~ '~κoλoύ~oυν Χo1lfΙXL 2 -τε κιχ!. Ορψιχνο!. 

κιχ!. πλε~στoι εκ γειτόνων, οσοι -των πι.-σ-των '(,σα.ν πτωχο!., κιχ!. 
, ι: ι ... Ρ / ,\ - ,~\"; "........".... \ 
'l}ι.,ιΟU~ ΛΙΧ(J-CιιχνεLν, ο (J-Eν σΙΤΙΝ, οι οε OtνOν, ΙΧΛΛΟΙ εΛιχιον, κιχι; 

" " r" '0 ~" ~\" \ - , ,ι, 
Η τι εΧΡ'~..,εν εκ,ιχσ-τος. οε εκ πιχωο; εχων -το ΤΊjς ευ'Ποιιιχς 

v.ιXe"l)fl.ιx, κα.Ι τας -roiJ Θεοσ εντολα; εν τι~ τ1)ς ψυΧ1)ς ΠLνιχκt κιχl' 

1"1 τ'71ς κιxρ~(ιxς πλακ!. ~ιxκτύλ~ Θεοσ Πνεύι.ι.ιχη άoYL~ rXνιxyeYpIΧ(J-
ι.ι.ένιχς εχων, -το τφ ΙXLΤOUνΤL σε ~L~OIJ επο(ει; ~'~,κιxι ουτως3 

πάσιχς rXποθ'/,κιχς εκ.ένωσεν, rXφθόνως τοΤς ~εoι.ι.ένoις επι~ι~oύζ •. -

5. ,- ΈπεΙ ~έ ποτε ,ηκεν 'h Κιχλλtσ-τ~) ~ια χρόνου, είς η; των 

οtκ.ετων πρoσ~ριxι.ι.ωνι. ΙΧύΤ~ εψ,l}· « Συ ι.ι.εν, <-:> κυρειχ, πάντιχς 

τους οLκ.ογενε'i'ς σου our3'EV "liY"ljcrιxv.iνol}, τ~ πιxι~ιxρ(φ τoύ-τ~ ε~ ' 
Άνιχτολ:;;ς 'ί)κ,ονη πάντιχ ενεχεLρισιχς' ό ~ε πιχρα τ'Ιϊν σ'~ν ιΧπο

~'I}f1.Lιxν εκ.ψoρ-ιfσιxς πάντιχ οσιχ ·ην, oυ~ε.ν ύπελεLπε-το. » <Η ~E. T'Q 

χιxλεπ~ τοσ κιχτ'l}γόρου φων~ ~ιατιxριx:ι.θεΤσ'Χ (tκιχν-ΙΙ γαρ ~ια.
bOA'IJ κιχΙ '~pe(J-oucrιxν ψυχ'Ιϊν rXνΙXΚoLve~ν, ι.ι.άλισθ' Οτά.ν φιχντιχσ(Χ'i 
τ1)ς rXΠΟ ΧΡ'l)(J-άτων βλάt:'Ι)ζ ε(J-ψα[νει) , ~ι<~~'l}σέν 5 τε -το <ppciV"l)fl.ΙX 

κιχΙ θυι.ι.οσ ενεπεπλΙΧτο κιχ!. ιι-άλιστιχ ι.ι.εγεστ'l}ν 'ήγΟ1.ψέΨI} συι.ι-ψο?αν 

'eL ό θεοψιΑ-Ιϊς κιχ!. ύπο Θεοσ ΙXύΤ~ ~oθεΙς rXσώτως κιχτ'ιινάλωσε 

πάντιχ' οϋπω γαρ -ι)πεστιχτο εLς τε αύτοΤς εκ.εενοις εχρ'!ισιχτο, ~ιa 

κιχ!. πoλυσχε~εΤς ΙXUT'Q rXverptJoνTo λογLσι.ι.οΙ Εύους otv όνόι.ι.ιχη' 

εκ.άλει Πολύκιχρπον λέγουσιχ 6. « πολύκαρπε! » τφ ~ε υπχκ.ού

σιχντε ψ"l}σιν' « κ'όιι.ιζε -τας κ.λεΤς των rXποθ"l)κ.ων. » 'ΕπεΙ ~ε 

κοιι-εσας 'ΧνΟLζεν, etcreAeouaιx επεσκ.όπει, κ.ιχ!. τ( θιχυι.ι.α:στΟν 1'11; 

ιι-εγιχλουΡΥ(ιχς του KuPLou 'I'l}aoi) Χριστοσ εγένετο; <ο ι.ι.εν γ~ρ 

Ι. κατέλειπεν. , - 2, χηρε~. - J. ovto~. - ιl. προΟραμων. - . 5. OtOloYjalv. 
- 'Ό. SnppIevi ΠολVκαρπe. ! 
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εtσtων, εστεναςεν τε xat προσ'ljlJc,ατο εtπωΨ « Θεε Upte ο πα-

τ'~ρ του άγαπ'l)τοu σου παt~Ο;, ό εν παρουσ['7 του προφ-ιίτου 
σου 'HAtOU πλ'ηρώσας τα ά.γγε~α τΊiς ΣαραφθtνΊiς 1 χ'ιίρας, επά.

κουσόν v-0u, 'i:νιx επ' ονόv-αη του XptaTOu ευρεθ~ πά.ντα πε-
'"\ ι ,(Ο/ (/l.J. Ι --ι Ι ( ι 

ΠΛ"/Jρωv-ενα. » Kat ουτως ευρευ"Ι) παντα. πεΠΛ'/Jρωv-ενα, ως νOfL~~ 

σασαν αύτ~ν χαταψεuσασθαt τον ~ooλoν χαλεπα~νεtν χ.α~ -rtcrt 

των ΟLκετων παρακελεuεσθαt, φθάσας ~ε ό πολύκαρπο; "~πλωσεν 
• , "Ι ι Μ \ ~Λ \"". Ρ ι., " ~, 
εαυτον Λεγων' « 'ι) ΟΊΊτα ot ψ.ε UOpta'1; ετερον' fll.Ot οε 

(λιΧλλον εv-φόρεt τιΧς τουτου πλ"/Jγάς' ou γαρ εψεύσατο, άλλα 

ιΧξtός έσην' επαLνοu τΊiς EL; τ~ν ~έσΠΟtναν ευνo~ας' εγω ~ε επεΙ 
ι-ι:~ κακώς ε~απάΨfισα, άλλ' et; πτωχeιvς, ό Θεος καΙ 'Π'ατ,ηρ του 

ε~λoγ'ηΤOί) Ί'ησου Xptcr't'OG καΙ τους πεtνωντας εν έπλ'rισεν , κι:Λ 
, .'t ", ~ ,.....," ~ Ι (Ο/ , 

πψ.ψας τον αγγεΛον αυΤΟ1) GOt τα σα απεκατεσΤ'/Jσεν, LVX xιxt 

συ σχοε'ης κατα το εθο; b ποtεL'ς iπt~L~ό'~αt πτωχo~ς. » Ταυτα 

ά.κούσασα καΙ L~OUcrιx ε(1.φοbος Τι Καλλtστω έγένετο, εη καΙ 

ι-ι.ιΧλλον προσθψέν"/J τ~ 'Π'LστεL καΙ τo~ς άγαθo~~ εργοtς, ωση 
ι θ ., ...... 8 '"\ ι " " , 1. ι ., ι γενεσ at αUΤ'Q Π()Λυκαρπον et; UtOV, xιxt rxνα.,,'.jGασαν εν ΠLστεt 

καταλLπε'Lν αύτφ τα ύπάρχοντα .αύτΤ,ς. 

G. Μετα ~ε Τ'~ν XOLIl.YιGtν τΊiς Καλλt.στω εν πoλλ~ πρoκoπ~ 
τΊ)ς εν XPLcrT(9 π~στεως καΙ τΥις κατα τ,ην ιXrιxe,r,ν πολLτεεαν ό 

πολύκαρπος έγ~νετo • καΙ ~ τΊ)ς ιXvaTOALX~; ρ~ζ'ης κατα το ιΧοκνον 

τΊ)ς φtλοπον~ας ~ε~γι-ι.α εψερεν ιΧνθος, ώς αν ε'{πο!. ης, V-iAAOνTO; 

άγαθου καρπου. ΦtλΟfLαθε~ς γαρ EL κα.~ ηνες aAAOt κιΛ προσ

φuε't'ς 5 τα~ς ee(at; γραψαΤς ot τ~ν Λ'~ατoλ~ν OtXOUνTE; ιΧνθρωποt • . 

Ei; ~ε Τ'~ν Άσιαν άχθεΙς καΙ εν T'Q Σv-uρν'1 κατα Θεcu θέ
λ'ιψα έλθων, XΙXTIΧV-ιxe(~ν τε τους των εγχωρ~ων τρόπους καΙ 

τούτων πολυ ~tιxaT·tfrret; eιxuToν, εγνω ώ; ι1ρα παντΙ ~oύλφ ΘεoιJ 
- • ι 6' t\' ., ι ·1 "Ι ι , 

πας ο κοσΙλος.... πατρις οε "/J εποuρανtος ερουσαΛΊ; fL· εν· 

ταυθα ~ε παροtκεtν, ,χλλ' ου καΤOtκε~ν5 ~)ς ξένο!. και πocρεΠL ~ 
~ϊΨOt τετάγι-ι.εθα. I<cιl ~.η ταυτα ~tασκοπούμενος έπ' ευφροσύν"1 

1. &ρ !Xφθιν~~. - 2. έστ'ίν supplevi . - 3. αJτ·flν . - 4. Cod. a dd. τη. -
5. πρoψ\)εϊ~, - 6, Dees t a liIluid ) fOl'Le φ\)γ'~ vel oίκήσιμo~ . 
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{j Ι Ι \ θ' . \ "λ ~' ''λ " I/ειι:r- νυχτωρ τε χιχ'ι r.e Ίψεριχν εα:~ΤO'I ο ον (j ι () Ο'), (ι)ιjπ:ψ 

κ.':Χθωσ~ωr.ένον ό'λοκ.ιχUτωr.ιχ, προσεν-ήνΟχ'ε Θε~, τοΤς r.E", i"J τιx~ς 
θε(ιχις γράψΧΙζ γuv.νιχζόr.ενος λoγ[o~ς, τιχΤς ~ε 6\α προcrεuΖ.ι~)V 

εν~εAεχέσι λεLτ.f)'ηγ[Χ~ζ κ.αΙ τ~ προς πάντιχς τους ΧΡ'1~oντιxς'~ 
~ _ ,\ , ~ ι ~ Ι \ _ \ \ ~ I , 

σπουΟΊι ς, 7) επωοσεως ΚΊlOψ.Oνι~ κ-χι τ~ ΚιΧΤΙΧ T·r,v.() ιιχιταν ΙX\j-

τιxpκ..εί~ .• Σιτ(οις τε γαρ TOt; [LE.v πχροσσι, λιτοΤς τε κ-χι άπε

ρι€pγOΙζ έ'χ ρ'l) το , έσθ·ηη ~ ε (~ς αυτο r-όνον TG χpειω~ες άπ·1τ~1. 

θάλπους ενεκ-χ κ.~ι τΊ}ς κατ α το σωv.ιχ σώφρονο; ευΧGσΙJ·iιχς dr.

φι€ννυσ~ιxι. 

7. τα ~E ΠAεΤστα ' :Jιν ύπιχναχωρων, ουκ. εν 6'·,ψ.οσίοις, ,ο,ϋτε 

επιφχνέιn τόποις, oυ~' όθεν ~ν τον εκ. τ<~ν όρώντων l πιχινον 
χα:?πolίσθαι. -;'Πσιχν 6'ε αυτ~ ~.ι.ατρι.bC1.Ι, o'CxoL ΙJ.εν ιx ,~ πΑεισται, 

ΙXL ~ε εν προχστε~οtζ, έν οΤ; αν 7ιν [J-ΧΑιστιχ dV.eAGUVTct 1 τον 

ΠΟΑu6'Ίιr-ώ~'1) τάραχον ε1..ψειtγειν, ε-π-ιστιψ.ένι:> ώς αριχ ΧΡ'1ζει 'ή 

Ψ , θ- \, Ι -"ψΙ "~ ux!) στιχ ερας ΚΙΧ'f. ιχνεπψ..ι.κτου χιχκων ο εως τε , ΚΙΧΙ αΚ(Jl)ζ. 

κά)!. τούτων Ύιν icr:rιXAr-lvO; τ~ τε κιχτα τον νοσν cypoV'Iί!LιxTL κιχι 

τ~ κατ~ το crwV,ιx crx-ιl!LΙXT,L· βΧ6'ισv.ιχ γαρ πρεσbuηκον ·Ίjν έν 

νεαζουσ-? ήALΧ~~, κιχι το βλέ[L!-,-ΙΧ άν~ρ~Τoν, άπ·l)λΑαγv.ένον τ-7;ς 

προς τα όρι~!-,-ενιx ΚιΧτα τον β[ον προστ;αθεεας. E~ 6' ,~ ηνες των 

συνιχντώντων αυτ~ χ~τενόoυν το πρόσωπον, iρvD·ιJv-aTO; ενεπ[

v.πλατο κιχ!. ~ια τ·ης έν αύΤ~ ΙXL~OU; ιx~6'έσψ.oν έαuτον χ':Χ

TεI)XEUιx~ev. T~ γαρ έρυθρ~ xe{~V-Cl~L ~ια τolί σώv.χτος, ωσπερ 
~ι' εσόπτρου, ιxt των σοψων ~ιoρωνται ψυχαΙ EL(~OeL ~ε και 
~ ι \ lJ ,\~ 2 ' ~ Ι \ \ 

των προσφοιτωντων κιχι καvομΙΜιν εσπουοιχκοτων τους V.EV 

ά~oλ€σχ'ιxς κ.α!. A'l)ρ(~~εις ei οiόν τε ιxυτ~ έκτpέπεσ~ιxι ΚΙΧι φευγΕιν, 

προψχσει ΤoQlί τετασθιχι επε η σπου6'ιχιον, κ.ιχ!. r--iJ προσεσΧ'ΥΙκέναι 

τ(~ συναντ·ι)σοινη· εi ~ε GuvlbΊl πεoιπεσε~ν, υ.όνον ύπεο του fJ:f. 
ι \ \ ,Γ 

~όζιxι ύr.εροτ.ΤLΧΟν εΙναL όΑLγα ηνχ άποκρtνόιι-ενος επαυετο. 

Τοιοϊίτος ,ην προς τους ες (~ν ουκ ~ν ώψεΑΊιθΊ}νιχι. τους ~ε ΚΙΧΚΟ'Jς 

χ.ιxθ~περ χύ'lοις A'Jcrcr(~VTΙX; ~ θ-ήρας άγp~oυς :η έρπετα LΟbόΑΟΙ 

t. ιΧτελaΌντοι. - 2. καΙ SUΡρΙeνί ; cod. καιθ ' δμιλε~ν. 
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περι·tστατο· ψ_ψ.Ψ/jΤΟ γαρ Τ'fι~ Aeyou/)"/j; γραφΥις' Μετα ~ν

~ ρο; ιΧθ ώου ά θώος ε σ"1 κα!. [L ετα εκ λ εκτου εκ λεκτος 

καΙ [LeτιX GτpibAOU ~ ιαστρέψΗς. To'L'; ~ε ώφελε'Lν ~υνa

μένοις iTo!. πλε'L'Gτον GU'Jj)v' κα!. [LιXALGτa ι1ν ι-ι. rι ι.ι.όνον εκ των 

),όγιυν ~λλα κιχ!. εκ των εργων ~ν ι ώφέλειαν κιχρπουσθαι. - ' 

8. - '.Επανιόνη ~ε αύτφ εκ των προαστείων ei; τ·r,v πόλιν, 

ε~ ποτε συνετυγΥ'ανον ζυλοφόροι κα~ ι-ι.άλιστιχ πρεσbυται, συνέπα

σχ έν τε T1j; άΖθοψορ(ας ίνεχ.α, κιχ!. σU[Lπορεuό[Lενος ιΧν"/jρώτα 

ει ιΧιι-ιχ τ<{) ELveAee'L'v πιπράσκ!ι το φορτ(ον' του ~ε. ιΧποκρινο-
ι tl ~ Ι " ~ ~ ι·, ,/ 4J ~ \ ~....., v.evou οη ενιοτε '/jO't) εσπερας ar.paxτa eL"/j, επιοου; αυτφ T'/jV 

τψ:ήν "~γεν παρα τας σ.γΖ ι τ~ πυλ~ OLXOUGa; Χ'ιlρα~' κα!. ταυ

ταις μ.εν την χρ'i}σιν τ(~ν ξύλων, τφ ~s τ.ην ιΧπόλαυσιν τ';'; τρο

cp1j; τΥις ωρας El.CΙρ(ζετo. 

9. ΈΠE~ ~ε ·ιJκεν ei; T'r,v ~oυ ~ν~ρoς ωραν, ετι κα!. μαλλον 
, lθ 'θ ιρ ~ ι ~"" '- , Ι ! 'λ 
επεποι ει T't)ν EOGEf'"JeLaV' ο ιεγνω οε ως αρα οαειον aGK'/jGEL ε ευ-

θερ(cι, '~τις περιγiνεται oAiyoL; ι-ι.εν, μ.ιΧλιστα -ro'L'; ~~oυλωτoν 
χα!. άπapα,μ.πό~ιστoν τΥις ψυχ·ης εlλ't)ψόσι παρα Θεου xexτ,~veaLs 

πτερόν' 8; τrιν ύπέργειον /l • .7.AAoν καΙ εύπετ'~ ·~ξιωται πολιτε(αν, 

ι-ι-rι κατασπώ[Lενος έπ!. yj); τ~ του γιΧι-ι.αυ ~εσμ.φ • .'Aπρoσ~ε'fι~ 
\ ,~- "4 Ρ Ι, \' , , ~,r ~ ι 

γαρ ·/jι-ι.ων τωΊ κα,τα τον jJLOV εΠΙΤΊjOειων ουοε εις' προσοεεσ-

~ερoι ~ε ι-ι-αλλον οΙ; 'h πoλυ~άπανo; καΙ φιλόκοσι-ι.ος o~κιx~ε 
, θ ι ι" Ι Ι \ J t" 
εγκα Ιtψμ.·/jται γUΨ/j' τ:.ις τ~ εκ τaUΤ'/jς περιστασεις και α',.ο ια; 

έλογiζετο, ώς ούκ ενεσην επiπαν eiPYινcι'L'oν κα!. ευ~ιoν εκτελέσαι 

β(ον. Ei ι.ι.έν γαρ ιΧσωτος fL"/I, ι:)ς <p'l)GL ΣολΟ/l_ων, /l.έστΟς ζ'~λoυ 

θU1Lος riν~~ός' ei ~ε σωψρονε'L 5 , ΚEκoι.ι.πYισθα~6 τε κα!. το ψρό

ν'ψ.α ~L~y't)yipeaL' ώ; XFe'L'T~ov μ.ιiλλoν εν iP'/j[L~~ ο LXE'L'v, ~ 
ι-ι- ετα γυναικo~ ι.ι.αχi[LΟU κιχ!. Ίλωσσώ~oυς. 'Όλως ~ε oυ~εlς βiοu 
ώραΊ:σμ.Ο; ~πo ΤΙ1ν ύπoυριxν~ων 7 κατώΚΕιλεν cιύτoυ τrιν ψυ)"ΙΙν • 

εiώθει ~ε 'λέγειν ~)ς σ.ριχ EL't) αυ~φ ώΡΙΧ'L'α τα του ΧρισΤΟ1J Ρ'ιlμ.ατcι 

1. ην supplevi. - 2. άσκ~σει legendum, sed el'aso "t) CUll1 diIl1idio τοΟ κ, 
legituI' άιrι σει. - 3. σθαι snppleviL manus l'ecens, - 4. των. --.. 5. σώ
φρων ει. - 6, έκεχ{)μπησθαί. - 7, έΠΟVΡCX'iΙων. 



- 19-

κιχΙ προψ"/}των καΙ ιΧποστόλων· fΩρα'L'o; κάλλΗ παρ~ τους 

UL(JU; των ιΧνθρώπων, έξεΖύθ"l) .;, χιΧρ~ς εν χε(λεσ( σου' 

κιχ!., t} ς ώ Ρ ΙΧ LΌ ~ ο t 'Π ό ~ ε ς τ ω ν ε υ α γ γ ε λ ~ ζ ο ΙΙ. έ ν ω ν cX j oc θ ά. 
Πα~(~oτρoφ~ιxς τε ενεκιχ κιχΙ τΊ}ς περΙ τ~ εγγ(~νιx επψελε[ocς κχι 

τ-~; cXκολουθούσ"l); o'(κιx~ε eepar.eLΙX; ~~ελάΙΙbιχνεν- οσων ιιεν 
~ ι ι>, ,ι λ ι ., t\\ , 
σε'/}σε~ ZΡ'~~ε~ν τον τoυτo~ς GU!LOΠ εκοιιενον, οσας σε πε~ιστlΧσε~ς 

κα!. ά.σχο).(ocς εΊ.ε~ν, ψροντt~ιχς τε τΊ;ς τούτων ά.νιχστροφΤις, κoc!. 

" οίιχ νοσ1)λεUΟΙJ.ένων 'ΠαL~ων -roL'; γενν.,JτορσLν α.Ί.θ-/}, κιχ!. ά.1t'οb~ω

σάντων πένθ"l) γ(νεται, OL τε α.λλo~ περΙ 'r,r,v ά.γωγ·~ν πocντος 

ιχυτων του β(ου κ(ν~υνo~. Kιxτ~ πασαν γ~ρ ιι.ετιΧbιχσ~ν '~λα~lΧς 

f./.ετακtν"l}σ~ς τοL'ς νέοtς κιχ!. του φρoψιfματo; γ(νετα~, ά.νιχζέοντο; 

ωσπερ OLνOU 'iiou του κ~τ~ 'r"r.ν ώραν έιι.φύτου θεριιου, ά.νακρ~
'IOV-ivOU 1 τε κιχ Ι εΛκοντο; επl. το κιχθαρώτερον Τ'~ν UA"l}V, κ~θά~ 

ΠΕΡ uποζυγtοu rlιp"l)ν~~v καΙ ά.παUΖενLζε~ν Ιπ~zε~ρoυντoς, ιι.έz.ρ~; 
αν ό εr.ιστάτ'/}ς καΙ ε*(σκοπος νοQς καθάπερ ZΙXA~v(r λόγφ κα ~ 

λογισιι<r cXνaXΙX~TLGE~ τε xιxt ά.ν.xκ.όΨε~ κιχ!. 'Παύσε~ τον Ζρεμε-
" , ,~ , , , ~, \ )'λ ,ι ι 

ησιι.ον, ε~; τlΧ~~ν lΧγlΧγων τrιν ΙΧτακτον κα~ ΙΧ ογον οριι-ι:ν. Τοτε 

~ε ό νους έργάζετΙX~ τlΧυτΙX ΚIΧI' καησχύει, οτιχν ιχυτον θεία ης 

ε'ΠLφροσύν"l) xlΧi παροuσtα πνεύf./-ατος CΊγ(OI) περ~σπΙXΡ~. Διο ~.η 
ΚIΧI' ό θεσπέσ~oς Διχbl.~ ·Qτ·ιfσατο λΕγων- Πνευιι,ιχ ευθες εγκα(

ν~σoν εν τοΤς εγκάτo~ς f./.OU· 'Πνεύ!Lατ~ -h'1ειιονικιr στ'ιf

ρ~ξόν ιι-ε, κα!. το oπveiJf./.ΙX σου το Iί.γ~oν ιι·~ ά.ντocνέλ"1 ς 

cXr;' if./.OG. Ό ~ε. ά.'Πόστολός ψ"/}σ~ψ Πνεύιιατ~ περιπιχτεΙτε, 

κlΧl. έπ~θuιι.Lαν σιχρκος ου f./.-h τελέσ"l)τε. 

1 Ο. Άκόλουθον οδν εσην ·~f./.Lv λo~πoν κoc!. τον τΎ}ς iΠLσΚΟΠ1]ς 

ιχύτου κιxτιxλEξιx~ ~ρόf./.ον, κιχΙ ώς έπολιτεuσΙΧ'Τ,f), και' ώς ei; τοσ

τον ~λθεν' ινιχ xctl ~~~ τούτων !l-άθωιι-εν f./-Ψ:ιjτιχl. των ύπο του 

Θεου έκ.λεjΟf./.iνων λειτουργων γ(νεσθιx~. fO ι,.ε.ν ουν Βουκόλ/);, ό 

προ ιχύτου επiσκοπος, -lιγάπα τε ιχύτaν κιχ!. περΙ πολλοσ εκ 

πιx~~oζ έπο~εLΤΟ' κιχ!. eueuv.o; ων ευελπ(ς τε έπ' ιxύΤιr ~ψ ωσΤοερ 

ot των χρ"l}στων utwν πατέρες ιXγιi.λλOντΙXΙ επ-Ι. το εΖ ε~ν ~~oc~ό-

1. άνΟΙΚΡινοψ.ένοu. 
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'ι.όυς σώψρaνιχς. Kιxc ιχυτος V.fv .ηv.εLbε τον Βουκόλον, ώς αν γεν'

ν'1\τοριχ άγαπων, O'JX έΠLπλάσ-τψ fLένΤΟL λόγι~, αλλ' "ήσυχ"η V.~v 
χ-ιxl V:IJ πιχράπαν ~Lόλou αυτεr γtνόv.ενος· ύπεζαναχωρων ~ε τoυ~ 
άεΙ οντιχς, "Q,~e'L καψους ώς fLΊf~ε 1 προσκορΎ}, [l:ιfTe αε-Ι V.iAAeLV ~o· 

κε~ν εΙνιχι" Δωρον /l.fv ιαρ ~ ~όfLΙΧ οοτ' αύτ~ ~QνΙΧ!Lένφ επαρ

xeLV εσπaύ~αζεν ~~~~νΙXΙ1 οϋτε v:ην ό Boυκ~λoς Aιxbetv· ό ι/·εν 

Υα1> '~δLον γ.έρ~oς "ΛγStτΟ τοϊ; νέου τ"ην εις τους ~εΟΙJ.ένοuς πρoθ~ 

!l-~'ΙXVj ό ~,ε τ-fιν του KUpLOU 'ΓΙίσου έντολην ΠΡOσ"fικόντως έπλ"ιf- · 

ρου, tt~OIJ'; το'tς ou ~1)",αΙJ.ένΟtς ανταπο~ουνΙΧt, iVLWV θ"/ψωv·ένων 

~ta 't1J; τέχν-ιις Τ'~ν Ti.v."rιv καΙ ε~ΗεfLένων ~τέρας ρ'ε~ζοvος τψ:i)ς. 
Ώς o~y ό v.fv πολύκαρπος, κα&άπερ ό Ίακωb άπλ?υ~ κζΔ α.πλΙΧ-

" , " "Ι:-." , "ζ ~ 
στος ftlv, παντιχ ατυq:ιως και ιχπερtΟΛεπτως ειργα ετο" aWfLΙXTtX"Ii; 

τε UΠΊJρεσLιχς αυτουργων, τροψΊΙς τε κιχΙ τΥις λΟLπΊ)ς, εις τo~ς πτω

χους επαρκων αυτοίς έ'ργοις, λα[l.προς ~ν· ό ~ε ,Βουκόλος 'tlXi)-m 

ou, παρα του ποιουντος, άλλα. παρα τ(~ν πιχσχ όντων Ev.c(~eιxvev. 
~ 11.- 'Ως ιαρ To'i.'; σπου~αLΟLς το ε~ 'Ποιείν ανυπέρθετον, OU

τως δΊι καΙ τo~ς εuλογLστο~ς2 εκ του καλ(~ς πιχθε'tν το eUXΙXPLGTe'i.'v 

άπαράλεtπτον. "'Εη τε χα~ πολλων ~ta τ"ης ~aθε(σ"ιις ιxυτ~ πιχρα 

Θεου χάΡLτος ά~θεν~H)ντων τε xrxl ~ιxψoνώντων εις όλοκλΙΙΡLαν 

ά.ποκΙΧθιστιχι..ιένων, κιχ!. του KupioQ 'Ι"Ι)σ.ου Χ ριστου ~οζαζοv.ένοu-, 

έ'χαψ6ν. []oAAti s τε 'Περ!. ιχυτου χιχ!. ~ι' όΡΙΧfLc(των έ'βλεπεν. 
"Ε ~ ι 'Ir: '! , " \ ~, ,Ι ... 
γνω ουν ως ΙΧζLος et"Ij, κιχι κατιχ το παρον, Ο ~ιx το νει:>ν Τ"ιί; 

'Αλ tκ.Lιxς , τφ των ~ιιxκόνω'I βαθΙJ.ψ ,GUVΊJΡ LθV·ΊJσεν, πάσ"l)ς τΤ., 
, ."" , Μ' ,- • '." θ ~ 
εΚΚΛΊJσιας επψιχρτυρουσΊίς. C(κΙΧρtος χιχκ.εLνος ως ΙΧΛ'ΙΙ ως 

-~ζ θ' \ , , λ \ \ ~ \ ~, w.,tw εις χε'ψι 6κεπιχ.σιχt τοιιχυΤ'ιιν κεψα "ιιν χιχι OtΙX φων"Ιίς ευ-

λογ-ησιχι 't"1j λικαlJΤ'ιιν ψυΖ:4ν. Ή γαρ των ΚΙΧθιστcψ.ένων εις τό

πον λεtτουργLας ό'V..ι π~στεως τ·rις ε,Lζ το'" ΘεΓ,ν προκοπ"ιι ~όκψoς 

καΙ κεκρψένΊJ ~ων εκλεζcψ.{νων χαλως' άνεπα'ιιπτος f1.Ev προς 
, θ ι , Ι \\, ~ / Ι" ι 
α.ν ρωποuς, ΙX'ιυπα~noς Ο'ε συνε.to"ησετ. παΡΡΊjσLΙΧ καΙ. χιχριχ rLVHat. 

- 12. - Διάκονος o~ν Ιν 'rot; κιχτ' ιχυτον ~όχ.ψoς, όποtος εν 

1. 'tοvς λέγ.ον'tας ηοη καφοuς ώς μιιδΙ - 2. εUΑογlστως. '"-- 3. πoλ).~ς. 
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'rOL; κατιΧ τους άποστόλους Στέφανο;, χα!. γαρ λόγι~ κεχωρ'ηγ'η-
. , ·, 'θ - ι ' ι "Ελλ ι 

r.ενος κα~ ερyo~ς αγι:ι.. o~ς κ,εκοσ!1-'/JΙJ.ενος, ι-ι.ετα παΡΡΊίσ~ι:ι..ς Ίίνας 

τε καΙ Ίoυ~α~oυς κ.ι:ι..!. τους α~ρετικoυς 'Χληχ ε. Πολλάκις ~'αύτoν 

τ:ροτρέψας κ,α!. τ:αρακαλέσας ό Βουκό) ος μόλις ει πεισε προς το 

χα!. αύτον ύπο Kυρ~oυ πα~~ευθ,ηναι Kcxr. εν ~κΧλΊjσ~C(- τον ττ,ς 

κατ'ηχ:!ισεως ΠOι'ιlσιlσθαι λόγον. 'f.a-όθ'/J * o~ν ύπο Χριστοσ το (J.~v 
πρωτον ~ι~ασκαλ~α; ορθΊ)ς εκκ~'ι;σιαστικ,oς καθCJλtκος χ.ανι~ν· 

έρμ'ηνευσιχ( τε ;'κ,ανως !1-υστ'ΙΙρια, &: ΤΟLς πολλο!ς ~ν άπόκρυφα, 
o~τω'" φανερώς αύτα εζετ(θετο, ωστε τους άκούον-;ας !1-ap-;upetv 

στι ου vΛ'/ον άκ,ούουσιν, άλλα. καΙ, όρωσ~ν αuτά~ Πολλα: ~ε. κιχ!. 

σuγγράΙJ.ΙJ.ατα χαΙ όι-ι.ιλ[αι χα!. επιστολι:ι..Ι ~σαν αύτιΤ>, αηνα εν 

~ιωγμΙ:> ύπ' αυτοσ γενοv.έν(~, Οτε , κα!. ε!1-ιΧρτύΡΊjσεν, ~ι'ι)ρπασά.ν 
τινες των άνόι-ι.ων· φανερα ~ε όποtα ~ν εκ των εφεuρισκψ.eνω'ι, 

εν οίς καΙ. Τνρος Φιλιππ'ησίο')ς '~ επιστολη ;'κ,ανωτάΤΊj ~ν· κ.cιf. αυ

τ,ην εντάξοv.εν εν τιf> ~έoντι τόπ~. 

13. 'Εν ~ε Τ'~ ~ι~ rxcrxaAi~ αύτου προ 1 πάντων ~ν το τo~ 

άκούοντας ε~~έναι περ!. Θεοσ παντοκράτορος, άοράτο!), ά.ναλλοιώ .. 
, , 't'1 ';' !: '~I '~/~ λ' " . τo~, α!1-εΤΡ'''Ύου, και οη O'Jτος ευOOΚΊjσεν τον ,ιοιον ογον υιον 

εκ των ουρανων κχταπέv.ψαι, LVfX ψορέσας τον ιΧνθρωπον κ,α!. 
'λ e- ,Ι S λ' θ ' , Ι " ~ λ Ι .1 Ι Γ/.. 'ι) ως ~ν ογος σαρκω εις, σωσ'1 ' το ιοιον Π ασι-ι.α· ος κατ(/. 

τ,ην λεχ θε~σα:/ προφ-ητε(αν εξ άχράντου κα!. ά/Lώ!1-0U παρθένου 

καΙ. πνεύv.ατος άγ~oυ το "'Τις γενν-ΙΙσεως ΤΟLς πaλλοtς . ~υσy..α.-:
τάλ'ηπτον v.uστ'ΙΙριον έπλ'ιfρωσε· καΙ. το παθε"Lν ύπερ τΊjς 

άνθρώπων σωΤ'lϊρLας ύπέστ'η, καθως ~ια. νό!1-0!) κα!. προψ'l)των 

αυτος ό Χριστος περ!. έαυτοσ καΙ. ό. Πατ,ηρ ύπερ Ίί.οσ ~ρoεκ'ιlρυξεν~ 
" \, Ι r Θ" ..... \ -r~ t θ ' -
?ν και α.νεσΤΊj~εν ο • εος εκ νεκρων, και HOQV οι !1-α 'ηται ;rotOU-

τον εν σώv.ατι, οίος ,ην κ,αf. προ τ.οσ π:χθε'Lν' καΙ. ά.ναλcψ.bςινό

v·ενον εν νεφέλ'1 ψωτος EL; τους atιρανo~ς έΘεάιjαντO εν τιτ> αύτφ 
ι .. , Ρ ι 4" λ 'Ά~ ι π' ~I ι σωματι οιον προ παρα.οα:σεως επ ασε ~oν . oav .. . ερι οε nv~uv.a-

τος άγ~oυ κα.Ι ~ωρε.xς Παρακλ'ΙΙτου καΙ. των λοιπων χαΡΙGv.άτων 

α.πε~ε~χ.νυεν ση v"~ εν~έx.ετα~ εlν:x~ " εξω τΊ;ς καθaλικΥίς iκκλn-

1. προ ς, - 2. οVτω ~. - 3. ων : cod. ό. - 4. προς. - 5, e:Τνοn .addidi. .· . 
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σL~ς, ω;περ oυ~ε (L{λος άπoκ.oτ:~ν σι~ι-,-ατo; lZet ηνα ~uVΙXfl.tVJ 

σtψbtf:ά~ων άπο πασων των γfαψων- ώς το ~tCt του Δανt'~λ • 

ΚαΙ ~ βασtλε(α αύτου λαφ έτέρφ ουι ύπολεtψθ-4σε

τα!.' καΙ εν εuαγΎελiφ' Ή MΙXPLΙX τΊιν άγαθ,ηγ (Lep(~ιx 
,~ λ ι,.. η ." θ ι ,', , 
ε ζ ε ε ζ α τ Ο, Ί) Τ t ς Ο U κ. α Ψ α L Ρ ε 'ι) σ ε τ α!. α π α u -τ Τι ς, κ.α ι. 

οσα α.λλα παραπλ-4σι.α τούτοις. 

14,. Εύνουχ (ας τε κ.αΙ παρθεγ(ας ενεκ.α, fl'O'OV 1 7,ν αύ-τφ 
- θ λ ι , ,! ~"~ " l: ' , ,\ 

Τοοιει.σ αι. ογον προτρεπηκ.ον ως Υιν ΙX~LOV ουκ. ε~ αναγκ.'ιjς ΊΙ 

εΠLταγ'/jς έτέρων, κ.&ν Ύoνε~ς ~ ~εσπόταt (~σLν, άλλ' εκ. τΥις 

έκ.ιΧστου πρo~nρέσεως καΙ προθUfl.Lας το έκ.οlJσLον σ.θ),ο,/ επιτε

λε~σθαι. "Ελεγεν ~ε τ'/jν ά.Ύνε(αν πρό~ΡΟfl'(Ν εΊναΙ. τ~.~)'λoυσ-I)ς Ι 
άψθάρτο,; βασι.λε(ας καΙ ";0 ΙJ·εv avotJ·ιx -τ-ϊ)ς ευνουχ(ας ενθεν Ι 
εLλ"f)ψέναL εχ. του ευνΟLαν εχει.ν πολλ,η,ι προ; τον ~εσΠQηjν' 

παρθεVLαν ~ε οη παρα τφ Θ~φ το vooufl.evov τ';;ς τοι.α.JΤ'Ι;~ 

σωψροσύν'l)ς εστ(3 . κ~Λ γαρ το πίίρ ";0 τ-ϊ)ς σαρχος θανατοiJν * oi 
ΤΟLαύτ-l)ν ΠOλL'tεε~ν άσκοΟνη:ς, ΚαΙ T'/jv (LovorΙXfl.(ιxv ~ε έκ. τΊίς 

λ ι ., ~ Ι t Ι f' -- λ' θ \' , \ (, , 
π ασεως E()~txvuev, ω~ !J.LΙX ενL ΕΠ ΙXIj '/). 01.0 χαL Ίj αγΟfl.εΨI) 

προς τον !1ν~ριx πιχρθένος, ε(Lψεfες το avofl.ΙX ψέρεt' τΊιν (LEv 

άρχΊιν Ο-τ!. παριΧ Θεου' το ~ε τέλος του ονό(Lιχτος ένός ψ"l)σι, 

ToiJT' εσην άν~ρό;' κ.αΙ οη πρωτο; AιXfl.ex. ι~γ έκ. του Kά'~γ, 

ελαbεν έαυτφ ~ύO γuνα'i'κ.ας· το ~~ ~ιxυτφ λαbε~ν εσΤL, το 

(L-/j χιχτιχ θέλ"f)fl·ΙΧ Θεου. ΤΎιν πολuγΙΧ(LLαv o~ν ελεγεν rιXfl·ou (l.Ev 

ixetv avofl'ΙXJ eTvιxt ~ε <ρLλευπρόσωπον πορνεLιχν. 
15. ΤLνων· ~ε λεγόν-των Έλλ'4νων ΙΧύτφ ώς !1ριχ ~uaxePE; 

er,l) χ.αΙ φορηχ.Ον παρα XΡLσηιxνO~ζ το δύνασθαL των ορέξεων 

πεΡLχ.ρατε~ν, άπεχ.ρiνατο OTt εϋΊjθές έσην ύπολα·(l.bά.νειv όσατ:ερ 
, θ / , ~ , 5 ,. λ"/' 'ζ r ' αν ρωr.ΟLς αaυνατιχ •• , • αλ οτι. πιχντα -rε κ.ατεργα eTιxt l\.u-

ρι.ος χ.ιχι. ύπάγει. τα~ς (l.εγάλΙΧLζ αύτου -h,,(αLζ 'ό των όλων ~tσπό

τ'l)ς (LιXOete, Tρε~ς γαρ, τρόπους ELG-l)yI)GιX(l.evo; ά.γνε(αζ 7:Lστo~ς 

1. μέλλων. - Ί. ώς scrirsi ρω χα~ qtIod l1abeL co4. - 3. Cod~ rcpetit το 
νοοvμενον, - 4. τινες. - 5. ΙΙα fel'e lacuna cxplel'i ΡοιesΙ : φαίνεται, oντω~ 
είναι άaVνατα;. 

Ι 
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έφυγ~~ευσε !l.Eν κιχ" έξΙ~Ρtσεν πορνεLιχν, άρχουσιχν ~ε κιχ" βιχιn-
"Ι ι 'ι~ 1: • ι ~',ιλ.... ' θ' 'Ι 
AE\)f)UGΙXν α.ΠΕ.υ EL~eν α.,γνεtιχν . των γιχ? α. ,Λων ιχν ρωπων ιχστιχτου; 

κ ιχ" ιXoρ~στoυ; χιχ!. άκ.ρ(τους όρ~.cΙζ aχόντων κιχΙ χιx~άπερ Ίπποι 

Ο "Ι ' , >' Ι , \ \ ~ "Ι ι 
·/JΛU!l.ιχvοuντων ΚΙΧL χpειι-εη~oντων εΠL ΤΙΧζ τω'ι ΠΛ'ιισιaν yιx/J-E-

τας, !lAνOt OL τον έποuράνLον νό!l.ον ΧΙX~ λόγον Θεοσ εχ~αoν κ.ιχΙ 

... ροιχσϊ.Lστ·t;ν πάντων φόbφ προσ~εχόΙJ.ενΟL ΚΡLτ"r.ν ένι. τφ ~LX 

-;Εκνογον(α.; ιΧρκοuνΤΙΧL yoC!l,f:>' γ uνα.'L'κ ες ι~σΙXύτως προ; !l-όνον 

ιΧποb"έr.εLν ~L~άσκονΤΙΧL τον 'TtΙXpOiVLOν άν~ρ~. - 16 . - Ό 
~ε ~ε'Jτερο, τρόπος τrις ά.γνείιχς έστι.ν ό τ'7.ς Χ'ιιρε[ιχς έπα.νιχbε-
ρ" /" 1 ' "~I " ,-; , 
Cι'/Jκως τον προεΨ/J!l-ενον • οur.ω γιχρ εοοκε" ουσΖερε; ELvc.n το 

πρωτον, ιι-έχρι; πιχρΥ,λθε'ι ό κα.τ~ το συ,lκεΊ. ωρ'l) !l.ένον ποτε 
, θ ~, <ο \'" ~ ,0"1·" 

πα.υσιχσ ΙXL συνα.ι-ι ενος. σε ΤΡLΤΟ; Τ"ΙΙ; πιχνιχ ΛΟΙ) ΙXyveLΙX; ΙXGX'/J-

ηκ~ς τρόπο; τLνα.ς ουκ ΕΖε, Ur.ερb(Jλάς; ποiιχν ~ε ιΧζLέριχστον κ.χι. 

άζLέ r.ΙXLVOV ό τΥις ευνουχ ίιχ; κα.Ι. παρΟεν(ιχς ou κέκτ'IΙΤΙΧΙ τψ"ιfν, 

ιΧπιχγκωVLσι:ί.!l.εVΟζ tJ.Eν κ~Λ ώ; &ν ΕLΠΟΙ ης ιΧπορρ(ψιχς πάντ.ιχς 

't'ou; βLωτ~κοu; ~εσιι-oυ;, αλμιχη ~ε KO'JqJ~ κιχι. ε!'·-:;.ετε~2 ~LΙXb'!,-
\ , t \' , . " \\ , "θλ 

!l.ιχη του; 'TtpOELp1)tLEVOU; υϊ.ερσΡΙΧl1.ων κ~ι uπεΡϊ.Ί)ΟΊισιχς ιχ ou;; 

του γ1Ρ :h ένl. άρκε~σO~H :il το:; γενΟ!l.ένοu πεπιχυσΟαL !l-είζQνιχ 
\ ~ '"Ι' , , "\' Ι" , . ρ 'λλ \'\ 

Ιλεν το'; εΛΟl1.ενου τ'ιιν πρo~ψε,σιν ιχπεοεLζεν. υπεΡΌΙΧ ουσιχν οε 

του ~ωρ·lισΙΧ!l.ένοu Θεου τ"ην ~UνΙX!l.Lν (~!l-ολόγΊ)σεν. ΙΌη γ~ρ 

έκοuσLον τοσ προΟψ.ένο!) xιxl Θεου ~WPQν του ~uvιx!l.iνou είπεν ό 
Σωτ},ρ εuνοuχ(σ~L έιχυτουζ ~LιX ";,,ην βιxσιλε(cιν των oupιxvwv, κcιl. 

μ'~ r.:Χντιχς χωρε'L'ν τον λόγον τουτον. 

17, Έπεl. ~~ λΟLπον όσ·/J!l-έΡ~Lκαι. 'ήλα(~ προέκοπτεν, 'ίj 
ι\' s -, , ι Ο "Ι' 'λ ' «, 

τε προο ροιι-ο; του γΊ1 ρου; εΠljν ει 'TtOALΙX ΚΙΧ' ευΚΊΙ ης υπερ 

κροτάφων Ορiξ 'Χρχ ετ') (1.ει~ιαν, τ1)ς άνθρώr.ων <ρυσεω; Q!JY. άργως 

άλλα θε(~ πρoνo[~ !l.e')'ιxAιxUlQUG"II; ΚΙΧI' τ~ ~έoντι κιχψι'{) εκ.ιχστιχ 

;;pobιxAAO!l.iνolI; ε~ζ uπόΙΙ-Ψ/JσLν τι'{) γένει, κιχΙ πoλλ~ χάριη τΥις 

GOqJLΙX'; εργΟLς τε κα." λόγΟLς τον άνΟΡωπqν ε~ς το τέλεLον χ.α.λου-
", ~I ~ , Ι/Ε ι ~., ,Ι ι 

σ'ιις Όωσπερ οτιχν AEY'Q· ω; ηνος, ω ΟΧΨ/Jρε, κιχτα.κεLGΙΧL; πoτ~ 

~\ 'J;" , Ο ' 4" 'λ <Ε ι >' ' , "J; \\ , υε ε~ υπνου εγερ "1117'1 , "11 πιχ Lν· Jτοψιχ~ε EL; τΊιν ε~oooν τιχ 

1. I.ocus cOl'l'urtus. -...:. 2, ε~πετη. - 3. πρόΟρομον. - [1" εγερθεΙσηι. 
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" ι ~I ~ , ,~\ / ~ Ι (~ 1 (>Ι 
εργα σου' ου τω ΟΊί και () ια του των υ'ΠΌιι.ψ.ψηΟ'κειν ·ηιι.ων ~χ.αO'τoν 

οΤιι.αι του τέλου; προ του τ.αρε~ναι 2 , ινα 00'<';> ης ύπο του χρόνου 

λευχα~νεται τ,ην κεCΡαλ,ην τοΟ'ούτφ μαλλον ύπο του λόγου λαμ~ 
, ' 3' Ψ " I~' '" Β 'λ . • , , ~ Π πρυν'ιιται τ'ην υχ·ην. οων ()υν ο ο·)χ.ο ος ως ιχ.αψη ι.ι.~ν Τ<';> ό-

λυχ.άρπφ 'ή -ήλιχ.[α, Lκανωτέρα ~ε τοϊ) άριθι.ι.ου των ετι-;)ν 'ή κ.ατα 
, \ β' ') "..1" t" , ') ~ Ι ρ λ ι 

παντα τον ιον ευταζΙrl., ε γνω ως αρα γενοιτο αυτφ Ο'υι.ιχιου ο; 

τε αριΟ'τος των κατα τ-/ιν εκκλ'ΥιΟ'[αν λόγων και. Ο'υλλειτουργας 

χατα τ,ην ~ι~αO'καλ[αν. Έπεσφράγισε ~ε xat Εκύρωσεν αύ10υ 
\ β λ' . l r ' ~'" '~λ' \., τ'ην ου 'ην ο ~'\.υριoς οι οραι.ι.ατο; αυτφ κε ευσας, κ;αι ουτως 

χ.ατέστ"/ίσεν αύτον εις το πρεσbuτέριον, πάσ'ης όι.ι.οθυt'.α~Ον τΥ;ς 
, λ " ~ 'λ' ~ι: ' ' " \ εκκ ΊJσιας ~ν χα.ρσ; ι.ι.εγιΧ '1 υ'Ποοει,αιι.εψης, ~αιτ.ερ ~κεινoυ το τοι-
ουτον Eίt'εγχε[ΡΊψ.α ~ειλιωντ()ς. 'Έλε)'εν γαρ αί,ίταρκες εΤναι ύπΕ.? 

ένα; τόπου και. ι.ιΛ~ς λειτουργΙ:α; ~ι~όναι λό)'ον, και. [L'Iι πλειό-
'θ ~\ \ ..... .. ,-1 '), Ι ' ι ,.. ,\ .... 

νων. προσεη ει οε και τουτο . οη εαν ι.ι.εν η; ανα;~oς ων Τ", ς 

τοιαύΤ'/Jς τψΊ\ς το)φ:ήσ'1 κρατ'iiσαι, ΚΡ[ΙJ.α εΧΕΙ' εαν ~ε αξιο; ~, 

άίt'έXει των τ.ρι~των εργων Τ(Jν [LLO'eav, άπολαbων (~O'Ίt'ερ ~μσθόν 

ηνα Τ'/ιν του ίερέως τάξ~ν. Έπει. ουν ουχ οΙόν τε ~ν ~υναταν 

εiπε~ν5 πρός τε Τ'r,ν του Θεου βοuλ'r,ν και. παράχ.λ'/Jσιν, ~έχεται 

τ~ν του oπrEι"J"bunfLOU τάξιν, ωστε χ.αι. Οραι.ι.α ι~ε~ν, και. τ.ολλr, ν 

τ.αράκ.λ'ι:Ο'ιν ~έξασθαι. - 18. - Έχ. τότε ουν πoλλΊiς τ.fοΟ'θ 'ή

X'/J; ~ι' αύτου εν τ<';> Χόγφ τ'iiς ~ιδασ;ι.,α.λ[ας γενOι.ι.ένΊlς, πάντες 

E~όζαζoν τον Κύριον 'ήμων 'Ι'/Jι"J"ουν · ΧΡLστόν. 

πολυ[Lερως γαρ επι. πλε~στoν οσον ΕπωεΤτο τον λόγον, καl 6 

it: αυτ,ης τΊ\ς άναγινωO'χ.oι.ι.ένΊlζ γραφΎiς τ~ν OL)I.o~o[L'IιV Εποιεiτο 

μετα oπιXG'/J; άπo~ε{ξεως καt τ.λ'/JροφορΙ:ας, ωστε τοΤς ιΧκ.ούουΟ'ιν 

ΟφθαλtJ.οψανως περι'Ι'Ο'ταΟ'θαι τα λεγό[Lενα. 'Έλεγεν γαρ ~η ~ ε~ 

τον λέγοντα πρωτο,! πεπιστευκένιχι οΙς λέγει' εκ τqύτου γα.? 

γίνεται το [L'/j ώς άλλότρια ~Ι'fιΎ'ήματα, άλλα. L~LIΧ κατορθώ-
[Lατα .... 'Ην ~' Cluτ<r κιχι. φων-η [Lετά τε του αυτου βλέ[L[Lατο; 

, ..... Ι ') e Θ' \' \\ Ι 'ι , ,~, , 
και του Ο'χ'ηυ.ατος ψ.ορι 'ης και ανορεια, εχουσιχ το ΊlOU. και 

• • 1 ~ 

1. δμων. - 2. παρηναι. - 3, λαμπρVνεται .. - 4. 'rOV'rov. - 5, Videtul' 
deesse aIiquid. - σ. καί sIIPpl evi. 
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εv-v-ελες, καΙ ψόbΟU Θεοα πλ·ι.ρες. Κα( ποτέ ης αυτιΤ) •...• Έπε~ 
\ 'ι ~ ι , ./ 'λ"\ \ " Ι ''\ ι περ προς oυσα~oυ; κα~ Ε ΛΊ)νας κ.α~ τα.ς α~ρεσε~ς ,:,ον Λογον 

ποιοuv-ενος, μετα. βΟ'ι)σεως έλ:xλε~, ωστε των κctτω eσΤ'l'ικότων 

άκoυε~ν α'JτοiJ' προσετiθε~ ~ε προς άπό~ε~ξ~ν περΙ των οψειλόν-
, , ι " Ι ) Ι {j _ -" {j 

των v-eT ευνοιας, ουκ εκκαυσεω; \eyeGVΙX~' « Toι~:ωτα πως OLeG'JE 

ε~ΡΊ]κέναι τον κυριον τφ εχονη τ~ν χεΤρα ξ'l'ιραν; οη γέγραπτα~· 

Kιxl περΙbλεψctv_ενος αύτους εν ΟΡΓ1 εψ,ιι' έ'κτε~νoν 

τ,ην xe'L'pcl σου, :η έκεΤνο' "'Ω γεν,εα ιΧΠLστος xιxl ' ~LE

GOΤPΙX[Lv-ivoll, xιxl αλλα τοιαατα' ~ τον άπόστολον Πέτρον· 

''Ι v α τ ( σ υ ν ε Ψ ω ψι) θ 'ι) ίψ. L ν π ε ι ρ α σ α L τ Ο Π ν ε iJ v- α Κ υ Ρ ίο u ; 
,\ Π -"\ 'ι "\ "ιψ , , -ΊJ αυΛον' ΟψεΛον και αποκο Qνταt o~ αναστατουντες 

U ΙJ_ας. Παρακαλων ~ε λέξει v-εv ό κυριος Tιπ(~1 κι:Λ ψ~λανθρ{~π{~ 

ψων-~' Δεατε 'itctVTE; o~ κοπιωντες xιxl πεψορτισ[Lένοι· 

σuV-παθ'ι)σει ~ε ;~ιxl iitl 'Γην πόλιν 'IePOUGΙXA'IJV- λέγων' llOl)ct-
, θ 'λ - , , ,,, 't"\ .... 

κι~ .1) ε 'Ι)σα συναιαγειν τα τεκνα σου, και oσ~ αΛΛιΧ 

τοιαUτα. Πέτοο; ~ε r;uv Ίωάνψl) επι τΊi <ΩοαLα πύΑ'1) παοα-
.. ί Ι \" f ί .-

λυnκaν έλε'ι)σε~, κ:χ. ι ΠαΟλο; Γαλάταις' Τ{κνα &,2 'JtctALV 

ώ~(νω ipe'L, οταν ό καιρaς τΊiς παρακλ'ι)σεως άπαιτ~. » 

1 !). ουτω; οδν XιXl τ,ην άνctγνωσιν των γραψων εν έκκλ'l)-
ι .", ι ., '"'\ (οι Ι ., '" , 

σ~~ αυτο; αναγινωσκων εκ παωος εως γ'l)ρους εποιειτο, και;. 

τo~ς αλλοις ύπεΤLθετο, λέγων τ,ην άνάΥνωσιν νόv-ον 3 είνα.ι προ· 

ψιιτων, πρό~ΡΟΙJ.ον τΊiς χάΡΙΤQς, προκαταΡΤLζοuσαν είιθεεCΙς τ~ 
(.~ou; KUpLOU, τουτ' εσην τα; των άκουόντων καρ~[ας, εόαυΙα; 

7ηνακεσιν, Ιν αΙς τα. προ τ,ης επιγνώσεως 'hv yeYpΙX[L'[LivιX ~όγι.l_α
τα καΙ ΨΡΟV'ι)[Lατα χαλεπct τινα ~~α τΊiς επψον1\ς Τ1\ς τε πaλα(~; 
~ θ' ,-" ι' 4' θ-' ι υια Ίίκ'l)ς κα~ ΤΊJζ εκ -rιxuT"IJ; yevOV-E.V'I); ουκ ορ ΊJζ ερ[LΊJνειας ... 4. 

λειοαται το ΠΡQτερον xιxl έζΟ11.αλεζεται, ~ν' έλθόντο; ωσπερ γρα

qJELfJU τοα ιiYLOU Πνευ11_ατος, 'ή χάρις XιXl χαρα Τ1\ς eUιX-y-yeA(01) 

ψων-fιζ άθανάτου τε xal επουρανεΟI) Χριστοα ~ι~αχ'1\ς έ"(ΊΡα.-
- ~ θ - ΙΓ' , ~'''\ - ι ~ ", ''"\ "\ 

ψ"llναι συν'η '1' J.'\..ΙXL τ'ην ο ια ΛΟUΤΡΟU σψραγιοα 11:1) αν α.ΛΛωι;. 

1. ~πεία. - 2. α supplevi. - 3. Locus COl'l'UpLUs : fOl'Le Ρl'Ο νιJμOY legen.
dHn1 est 01κην - 4.. oVX addidi. 
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~VνΙXGeC(L έναποv.άξασθα~ καΙ ενχ αράξα~ ~..ιiι. τfι~ έν αlJΤΨ v-όρψω

Gtν επ~~ε~ξαt, .IJ-.~ Π'ΡότεΡΌν του κ·ηρου ύπε(κοντοςl καΙ προς τCις 

β αθιι Τ71 τ ας προσπ(πτοντος2. ουτω , ~~ xaL τας καρ~~ας των 
" ,/:" ι \ , ~ ~, \ \ , Ι? .... \ -
ακουοντων "J)<.,~ou ιιπεtκεtν xat eνotoOνat προς ΤΊjν ε/LQΟΛΊjν του 
'\' Δ θ - θ \ \ ~ Ι 'Ι ., θ ' Λογου. tω etG at "')'αρ xat OtxνOtyetν ' εψασκεν ωσπερ υρlΧς κε- ' 

κλεtσv.ένας τ7.ς των προσψάτως ε~σtόντων ~tανο(ας· οϋτω ~ε 

καΙ τον προψ~'Τ'ηνS κελεύεσθαι ύπο Θεοσ· 'Λναbό"J)σον εν 

iGXU'r: καΙ V.·~ ψε(σ'~, ώς σχλπι"')'γα υψωσον τ·ην ψω

ψιίν σου. TL ~ε~ λέγειν οταν καΙ ιχυτος ό πριiΌς παρ~ Πiν

'Τας καΙ κ,χλω'-J~ ου'τω καλε~ εν τ~ έoρ'T~ -r1i; Σκ'ηνoπ'ηγ~α;· 

"[έγραπ'Ται ",),~Ρ· 'Εν ~ ε Τ'~ ε σχ cloriJ 'Α v.έρq; Τ'~ v.eyclA'~ 
'T'~ς έoρτΊiς ε~σΤ'ιfΚεt ό 'I"J)Gou; καΙ έκραζε λέγων· 

εάν -rt; (~ιψ~, έρχέσθω πρός V.e XGtL πινέτω. ΝαΙ, ~ι-
~ / ,\ β / , ι '\\'" ι 
οασκων V,eν γαρ ο'ησεται' ε/Lπτυο/Lενος οε xat ιχνακρtνΟΙJ.ε-

, /'" ι w r , 
νος xat πεψα<.,Ο!J.ενος πασl..ων τε σtωπ'l)σεταt, ο'Ταν ω ς 'Π'ρ 0-

b α τ ον ε π Ι σ Ψ α γ .η ν f1. γ ε τ α t κ α Ι ώ ς ιΧ V. ν ο ς ε ν α ν τ ~ ο ν 

του κε(ραντος άψωνος' εγω "')'άρ, ψ"ησιν, ώσεΙ κωψος 

ουκ ,ηκοιιον, καΙ εγενό/L"J)ν ώσεΙ άνθρωπος oux 

ιΧκούων καΙ ουκ έχων εν τψ στόματι αuτοu ελε

γ v·ούς. 

20. Το π10ύσιον -r'ii; ~oθε(σ'ηζ ύπο Χριστου χ.χριτος Πο

λυκάρπφ προ'ήγαγεν 'AV'ιX; ποtΟUΙ1.ένοuς Uπόv.ν-f1σtν τ1)ζ πολιτε(ας 

αυτοσ εν /Lipet καΙ το εί~oς -r'iic; ~ι~ασκαλ(ας ~t'lJγ'ήσασθαt' πως 

V.fν έΡ/L'ήνεuεν τας "')'ραψας e~GGtUet; ιXνaOi/LeVOt ~t"J)γ'lJσόv.εθιχ, 
κιXκε~να τάξαντες xaL τo~ς /LeO' 'A/La; ~ιακoψιίσxσθαι τ·ην των 

ά.γ(ων καΙ θεοπνεύστων γραψων όρθ·ην ~t~aGxaAiav. Το ~ε νυν 

έχον, επι τ·ην ~oθε~σαν αυτψ επtσκοπ·ην ελευσόμεθα, οσα τε καΙ 

έν τούτφ γενό/Lενος έπραξε, ~~αρκως τον -r'ii; OEOtJEb~(a; ~ρό/LQν 

~ρα/Lών. (ο v·fν οδν Βουκόλος, !J.TE ~.~ προγνωρίσαντος αυτφ 
πoλλάκ~~ ~ι' όρc(v,ατος του ΚΙΙΡ[ΟI) οη σχo('~ τοιουτον ~tc(~oxoν, 

1, δπήκονtο~. - 2. προσπΙπtον't"οι~. - 3. των προφητων. - 4. Locus cor
l·uptus. 
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χrι.f.ρων κ~!. γεγl)θως ώς έπΙ σι~ψρoνι κλ'l)ρoνόιιιr άνrι.πcωόιι-eνος' 
, 'θ <Ι · 1 , '\" - 'ι: I~ '"\ 
εκοψ'l) 'ι) ουτως ωστε xrι.L πrι.ρα ΤΊjν ωρrι.'J Τ'Ι); ε~oooυ Ε.ΠLΛCΙ-

bicrerι.L τ,η; πολuκiρποu Χ ειρος, κrι.Ι Πfωτον ι-ι.εν επl. το έ~uτοu 

στΎiθoς ιΧ7tερεΤσrι.L, SπεLΤrι. τφ πρoσώπιr, έν~εLΧνύ[1. ενoν ΟΤL οσα 

xapf.av.rxtrx. εν τo~ς~ε τοΤς rι.ίσθ'I)ΤΊjρf.ο~ς ~~ακονεi'τα~ (χrι.p~f.qc 

ι-ι.εν σuνιοuσιν, όψΘαλV.f)Τ~ ~ε όρωσL κrι.Ι ωσΙν άκούου(η xrι.L , ρινL 
ι , ι t \' ~\ ~I \ Ι \ 

ΧΡLστον αν~πνεοuσL xrxL σΤΟΙJ.rι.η ο Lrι. Λογου Θεον παηρα και 

τον υίον Ί'l)σοuν ΧΡLστον κ'l)ρύσσουσι 2) πCΊντα εσταL έΎΧ. εΨL

σθέντrι. εν αύτφ. ~o lJ.Ev o~ν ταUτα 'itOL'~lJrx; κα!. εLπων ~όξrι. 

GOL, ΚύΡLε, ~κoψ:lιθΎj • ό ~ε oύ~εν τούτων προς το πα~Oν n,o

γ(ζετο' άει. γαρ rι.ύτφ των ι-ι.ελλόντων εΑπ!.ς κrι.Ι έΠLθU[Lία ~ν. 

οί ~ε παρόντες κrι.ι. πεΡLεστωτε~ ΠLσΤΟL τaστα όρωντες κrι.ι π~oς 
ιΧλλ'l)'λους κατ' ι~ (αν άντέbαλλοv, εύέλπ~~ ες οντες ΤΟLΟUΤΟ'J πο L' 

v.ivo; έΠLτuχεt'ν. Άγαγόντες ~ε 'rQ σωι-ι.α. τοσ v.rxxrxpr.ou Βουκόλου 
ei; Σι-ι.ύρναν εL<; το 'πρ?} τ'1iς ΈψεσLαΚ'7iς βασLλεr.α; χΟΨ'I)Τ'~ΡL9ν, 

χα~ κατrι.θέι-ι.ενΟL ενθrι. νυν lJ.uPIJLvYι άνεbλcίσΤ't)σεν [Lετα τ~ν 

άπόθε(ην τ()U σώv-ατος Θρασέου του ι-ι.iρτuρο;, πλ·llρώσrι.ντε; 

πCΊντrι., -;.:ροσέψερον αρτον ύπερ του Βουκόλου κα!. των λoιπων~ 
Μ/~' ι ,Ι <Ι Π "\ ι - - ~, 

LCΙ σε γνωΙJ.Ύj εγενετο ωστε oΛυκrι.ρπoν προσενεγκειν' 'ΙΌ!) οε 

.xEr. τε EtJArι.bw; εχοντος και. τοΤς προ· αύτοu 'tLV-'~v 5 ιΧπονε[Lε~ν 

β "\ Ι 'ι θ ,,\ 'Ι"\λ Ι θ '" θ ' ουΛΟι-ι.ενου, εψ ασαν ι-ι.Ύj αν αΛ ως γενεσ αι • xrxL ουτως 'TtELG EL; 

έr;λ'~ρωσε τ~ν λεLτοuργLαν. - 21. - Krι.ι. v.'t)~eV-r.rι.v rX.vrι.bO

λ,ην ΠΟL'l)σiv-ενοι, ού v-ετ~ πoλλ~; 'ιjΙλέρα; συγκrι.λεσCΊιι-ενoι ιΧπο 
f"O.I / ~ I~ 't Ι t Ι Ι , , , 

των 'itEpL~ ΠΟΛεων εΠLσκοποuς, ετοψασαv-ενΟL τε τrι. προς Τ'l)ν 

ύπo~oχ'fιν των παρrι.γLνοv-ένων εLς το καταστ1iσαL ~Lcί~οχον τον 
προσηισόι-ι.ενον τ,ης ixxA'I)IJr.oc; έπρoνo'~σαν)o. οΙς πrι.ρ~γενοι-ι.ένΟLς 

OΧoAOL πλεΤσΤΟL των πόλεων καΙ XWV.wv κrι.!. άγρων .•. δ • οί ιιεν 
εL~ότες, OL ~~ έΠLθUΙJ.οUντες έκ τ()υ rX.κοιJεLν περ!. αύτοσ τον 
πολuκαρπον eeCΊaaaectL. Συνελθόντων o~ν αυτων xrxt πλ'l)ρωθέντος 

~oϊ; XUPLrι.xOU, ~όξα ψωτος ούραν[ου 'Π'εΡL'~στραΨε πCΊντα;, κα( η-

1. cXvlχπνέοvσYJ. - 2. ΚYJρ15σσοντι. - 3. ΠΡΟζ. - 4. προς. - 5. τιμη. -
6. SUΡΡΙenduln .gποντο veI σvν~λβον, veI aliquid simile. 
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νες ά~εΛψo). οπ't'ασLας θ~ύιι.ατα εbλεπον. Ό V.Ev γαρ εl~~ν περ). 

'r'~-v κεψαλ~ν ποΛυκάρπου περ~στερ~ν Λευκ,ην περ). ~ν κύκΛος 'ljv 
, ,~\ , θ' "'θ' , ,,~ θ r' • ψωτος' ο οε πριν κα ισαι αυτον ε εωρει ως ΊΙ0ΊΙ κα ε..,ομενον εν 

τ~ τόπφ' ό ~ε στραη(~τoυ Gx;1iv.a εχ.οντα κα). ίι-ι.άντα πuρος t 
έζωσι-ι.ένον· ά.λλος ~~ πορφύραν C(tJT<T> περαεψέψl}ν κα[ η ψω; 
τφ προσώπφ αύτου περιΛάιι.πον 2. ά.λλ'l} ~ε πιστ,η παρθένος καΙ 

σψ.ν~ εl~εν τΓ) ιι.έγεθος αύ-rοu ~LπΛοiJν υπερ δ iιν κα). ίv.άτ~ιχ 
κοκκινΟbαψ1i χατ~ τον ~εξιoν ~ι-ι.oν αύτου, τον ~ε TpιXX:/JAOV 

αύτου Λα!l-προν ώς χ~όνιx κα!. σψρxγ[~α επάνω, - 22. - Δε'ιf

σε ως ~ε τφ GabbιXTt:> καΙ ΎονuκΛισLας επι ποΛυ γLνΟ!l-ένΎ};, ώς 
εθος -i;v αύ-rφ, άνέι:rTI) άνιχγνωναι' καΙ πάντες ένΎ}τένιζον ΙΧύτ<{). 

(Η ~ε άνάγνωσις '}ιν επ~στoΛ~ π~ύλoυ προς Τψόθεον κα). Τϊ

τον, εν αΙς Λέγει όπo~oν είναι ~~~ τον ΕΠLljκοπον, χαl' τοσουτον 

·fιν '~ριι.()σιι.ένoς τ(~ τόπφ, ώς προς άλΛ-ι1λους Λέγειν τους ιΧκούον

τας οη !LΎ}~εν Eν~έoι αύτ<{)S ~ν ό ΠαΟΛος άξΙΟL έχειν τον Εκ

κΛΎ}σ(ιχς έπψεΛούιι.ενον. (Ως οδν !l-~T~ τ·lΙν άνάγνωσιν κα!. των 
, , ~~, , Ρ ι ''''Ι' • ι θ • 
επισί'.Qπων οιοαΧΊίν ΚΙΧι πρεσΌu-rεfων Ο!LΙΛιαν επψ.ψ '/Jσα.ν εις 

το AaLXOV ~ιάκoνoι, ωστε πυθέσθαι 'rLva βούΛονται, οί ~ε όΙJ.οθu
ιι.α~Oν είΠΟν" « πολύκαρπος εστω '~ιι.ων ποψ,ην καΙ ~ι~άσκαΛoς», 

σuνεπινεuσαν-rος o~ν και' τοα ίεραηκου παντος, άνέσΤ'/Jσαν αυτόν 
"'Ι "'Ι \" , - θ θ ''''Ι ΠΟΛΛα ικετευοντα και παραιτεισ ιχι εΛοντα. 

23. οί o~ν ~ιάκoνoι προσ'lΙγαγον προς τ,ην ~ι~ των χει-
~ • -" " "θ ι θ' ΤΓ ρων των επισκοπων κατα το ε ος γινοιι.ενΊ1ν χεψο εσια.ν . .L~a-

θεσθεις ~ε ύπ' αύ-rων, πρώΤOLς ~σίx.ρυσιν εύλαbΈειχς καΙ τι:ι.πεL

νοφροσUΨ/Jς έ'bρεξε και' 'Χλειψε τον τόπον, εν ~ τ<{) πνεύv.αη EbAe

πεν πό~ας έστωτας το.υ Χριστου συΙ1.παρόντος aύτ<{) et; τ,ην 'r1i; 

ίερατε(ιχς χρ,ησιν. 'Όπου γαρ οί λειτουργοΙ, ίερεις τ~ κα). Aeut

τιχι, εν !l-έσφ κι:ι.!. ό τον rι.έγα ΠO~'ιfρ'l} περικεL!l-ενος άρχ.LερεUς. 
Kιxl' ~,η προέτρεπον αύτον οί συιι.πιχρόντες, έπε). oυτω~ έ'θος, 

πρoσλαλ'~σαι' το ιι.έρος γ~ρ πΛεLστ:ον 'r1i; ΚΟLνωνLας .κα!. τοστο 

~rρα(1ι:ι.ν το έ'ργον τ·ης ~.L~~σχ.(Χλ('Χς. ~νΟLξας οδν το σ-rόv·ιχ 

ι. ~\)ρoν, - 2. ~εριXάμπων. :- 3. cxV'tOJ, - 4. χρειων. . 



- 29-

τΙπεφθέγ"γετο, τΊiς φωνΊiς αίιτου σ·ιψαινουσ·ης Τ(Jν εν τ~ κ,αρ~(~ 
ψόb'αν κα[ ψ"ι,σιν· « Ευλογ'ιίτος ό Θεος καΙ πατ~ρ του Kupiou 

, -, Ι , ι '!I-~ 'λ 'β ,\' , 
'ιψων αΡΖ.ιερεως και ποψ...ενος και οωασκα ου και ιΧσΙΛεως αιω-

ν[ου ΧρισΤGυ, (~ 'ή ~όξα εtς τους cttwvct; των αtώνων, ό εν πιΧσιν 

·ήμας' ~oκψ.άζων καΙ ~ια. πάντων ετάζων τας καρ~iιχς, καθα 
καΙ τ&>ν πατέρων "ή ιι.ων Κ,αΙ προφ"l)των αίιτου άγ(ων, οΙς προσέ-

~ 1 ' \ \\ ι (\ ...... Ι 't 
ΤCΙι,ε ΠΡΟGταγιι.ατα και ο ααιωματιχ υπερ του γνωρισαι Τ'ην εν 

αUΤΟLς π(σην το'i:ς λοιποLς· ώς xtxl VUv τ"ην σιιιχ.ρότ"ητα Τ'~ν 

ειι:ην, ~ια του μεγέθους τΊ1ς ύπερ ειι.ε λειτουρι[ας, :ην εδ οΙδ' 
,ι , ,\ ~, λ- "θ ''\ ~ , , λ 
οη ουκαν ουναιτο κα ως αν ρωπο; ΕΠΙ τεΛειν ιι:η προτεΡΟ'! α-

bwv παρα. Κυρ[ου εκ του ούρανου, ώς καΙ ό ιιακάριος ιΧπόστολος 

Πασλος ~ια των επιστολων ~E~'lιλωκ'εν, καΙ εν ένΙ Ρ'lΙιιατι Τ'~ν 
, πασαν πολιτε(αν του )t(lθισταμένοu ~"I)λώσα.ς εν τφ etoπetv άνε

π[λ·ηπτον!· οπερ οlΙJ.αι ιι:η~ενoς τας ιΧκοας παρα~ε~ραf1."Ι)κέναι, 
''\λ'; " " ' 1'\ δ'll.' '1,\' Ί θ \ Ψ' , αΛ εις αUΤ'ljν εισω ΟΛ'ην ι ΟΛ"ης ενεσTΊiρΙΧ αι Τ'ην υχ·ην. Διο 

~έoν εστΙν ύΙJ.'i:ν, άγαπ"l)τοl, τ·ην ύπερ ειι.ου προς τον Κύριον ποτ:lι

σασθαι ~έ"ησιν, Ινα αύτος ΠCΙΡάσΧ"1 εlJαρέστως ύπ"ηρετΊiσcιι Τ'1 
" , ,-' λ Ι T'~' " ,- ~ αιι.ωιιφ νυιιφ"1 αυτου E)tX "l)σι~" ο υΕ αυτο και πασι τοις συν-

~oύλoις ΙJ.οu xα~ λειτοuργΟLς, οΙς κα,Ιπαράχ.λ"ησιν ιXναγκα(cιν ποι"lι

σασθαι ενώπιον του Θεοσ καΙ υιι.ων, (~στε συναθλ"~σα( ιι.οι καΙ 

ύπoυργΊiσαι εχ. 7~ιXG"t}; r.poeutJ·(ιx; καΙ CΊγάπ·ης CΊν1)ΠOκρ(τoυ εtς 

τον προχ.ε(ιι.ενόν ιι.οι CΊγωνα, ει~ότ;,(ς ΟΤΙ ~ε'!: πάντας συντρέχειν, 
tvιx πάντες βρΙΧbε'Lον AιXbwtJ.ev, καθ' ΟΤΙ πιΧσιν '(σος πρόκειται ό 

τΎϊς άφθαρσ[ας στέφανο;, ιΧπροσωπολ'lΙπτως στι:φανουντος τον 

καλως CΊγωνι~άιι.ενoν κα~ νΙΚ'/ισαντα χάριη του παντοκράτορος 

Θεου καΙ Κυρ[ου ·ήμ.ων Ί·ησου Χριστου, ~ι' o~ τφ ιΧοράτφ , καΙ 
, ι ι '6' Π" --, Ι \ ~ ι 
αtJ.εΤΡ·/Jτφ ιι.ονφ α ανατφ ατρι εν τφ αιιφ και πιχραΚΛ'/J't'φ ' 

Πνεύιιατι ~όζα, τψ:η καΙ κράτος κα.Ι '(ιν κα( εστι καΙ εσται ε~, 

τους αΙώνας, ιΧιι:lΙν. » τότε ~.η καΙ OL λοιποΙ τας ~εoύσας πα-
λ ' , &'" - bb ι '-ρακ "t}creL; και παfαΙJ,U ιας εν τε τφ σα , ατφ και η κυριαΚ"1 

ι /" Ι 'λ'\ ι 
Π()ΙΊ)σαιιενοι, πeΟσφΟΡCΙς ΤΕ X(lL ευχαριστιας, αγα I\LaGGψoE'lO~ 

1. προσέτιχσε. - 2. ά·lεπ!Χειπτον. 
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καΙ ~.εταλαbόντες τροψrJς έπανεεσαν εκ~στo~ είς τον Otxoν (X,j

του, μεγάλ.., χαρ~ ~oξCΊζoντες έπΙ τ~ κεκοtνωνYlκέναt Πολυ
κCΊρπφ XptGToν 'Ι"l1σο;:)ν κυριον, Φ "~ ~όξα είς τους α iων(.(ς , 

dV:4ν • 

24. T~ ~ε ερχοv.ένφ σαbbάτφ ελεΥεν" « Άκού'1ατέ μου 
τΊ)ς π~ρακλ-ιJσεω~, άγαπ"fιΤOC τέκνα Θεου. Έγω xιxl των, επισκό

πων παρόντων ~Lεμ~ρτuρcf.Ι-Ι:ljν κα1 νυν παραχ.αλω πά.ντας κο

σμεως καΙ άξεως περιπατεΤν τ"~ν ?~Oν του Κυρεου, εi~ότα; οη 
, ~ ι"" ρ, 'Ι' Ι \" , ~ , 
εν otIΧXOνL~ Τ"Q πρεσουτερων ων ΤOcrΙXUT"IjV χ.%τα TΊJν Ψ:ιjν ουνα-

ιι.ιν είσενεγκcίrYlν έπψέλειαν, νυν fL~AAoν οτε πλεΤστος επι

κεΤταi μοι άι,.ελ"4σανη κiν~uνος. Μετα yocp τον εκ τΊ)ς κρεσεω; 

<ρόbον~ αίσχρον &',1 e'{Yl κα1 προς άνΟρώπους κιχθE~λαε η xιxl κα

ταλυσαι κα1 ουχ1 ιι.ιiλλoν προσοιχ.Ο~01J.Ί)σαt τ"~ν φ9ιΧνουσαν ei; 

τουτο προθυ!,-[αν. ιη.ι.έτερον 1 οδν έση το στέλλεσθαL ιΧπο π-χσYJς 
, ~ Ι 'Ι ~ ,_.ι ι ~ 'Ι: " 
ιXτιx..,LΙX; ανορας τε XΙXL γuναLκας, Lνιx V.Yl ης Of},,"Q με fLΊJ κατ 

εuλάbΕLαν, άλλoc κατα Τ~Y ιΧνθρωΠLψlJν ύπεΡ"lJφαν'ιχν xιxτoc των 

σ.μ.αρτανόντων ΠΟLεL'σθαL εχ.~LΚεαν. ΚαΙ yocp σuv.bέb"ljκεν ενεους 

των καθLσταv.ένων ei; τόπoυ~, οτε ~eL'2 ιι.~λλoν, ώς &',1 ε~ΠΟL 

ης, εΠLτεLνεtν τον ~ρόfLον, τότε uπεκλuεσθαL εΠLλαθΟfLένοuς3 οη 

οσφ ης πλεLω τετψΊ)σθαι ~oχ.εΤ, πλεεονιΧ κα1 ' τ"~ν προ.; τον 
~εσπόΤ"lJν όφεLλεL είσφέρεσθαL euνOLιXν, V.νYlV.OνeUELν τε των λόγων 

ι ., ,,'Τ ΤΩ ,"\ - 'θ. ι 
KUfL~U OΤL αυτος εLπεν' ι το π AELOν παρε εντο πεΡLσσο~ 

τερον άΠιΧLτ"4σωσLν ιΧύτον, χ.α1 τ-IJν των ΠLστεuθέντων τoc 

τάλαντα. παρΙΧbολ"ην, κα1 τον Jπ1 του γΡ"lJγορουντος ~oύλoυ ιι.α.χ.α

ΡLσΙJ.Ον, και' τ~ν κατ~ των ιΧι-ι.ελ"ljσd.ντων έλθεΤν et; τους γά-
ι ,ι " \'1 ......, J/ , It:' ' fLou; v·εfLψLν, χ.α.L Τ'lJν χ.αταOLΚ"lJν του V:1j εχοντο; επα"Lον το 

εν~IΨ,ιΧ τ"~ς χαρ~~ του γάμου, καΙ τ'(.ν των φρονLfLων παρθένων 

ε~σo~oν, 1'05 ΓΡYlγΟρ,εΤτε, το 'Έτοψ.ο L γενεσθε, V."h βαΡ"1l
θωσLν ιxt καρ~[αι ίψ.ων, τ"~ν περΙ τ"l1ς είς ιΧλλ"4λους ιΧγάπYJ~ 
καLν~ν ~VΤO)';/JV, τ ,ην κατά~Ylλον έξαΠ~Ψljς (~ς άστρα.πΊ)~ άθρόου 

J" ημέ-rερον. - 2. δη. - 3. έπιλοιθομένοις . - 4. ποιρεθέμYJν : sed cf. Ιιι c. 
ΧΙΙ 48. - 5. τοΟ. 
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t """' Ι , '..... ~ \ , Ι " , 
αυτου παρoυσ~αν, τΊ)ν [I.εγαΛΊjν o~α πυρo~ κρισιν, ΤΊjν αιωνΙ{Jν 

ζω'hν, τor,v αφθαρτον αύτου βxσιλε~αν. Κα1 πάνθ' οσα θεo~(~ακ

τοι οντες Ot~IXTE έρευνωντε; τ~ς θεοπνεύστου; γραψ~ς, Τ'? γρα

φ(~ι του πνεύ[l.ατος του rXYLOU εγγράψετε Ei; τ~ς καρ~[ας ίψ.ων, 
ίνα Ιλένωσιν εν uf/-~V ά.νεξάλ~ιπτoι IXt έντoλrιι ») 

25. T(JLIXUTIX f/-ev ~'h ά.ε1 λέγων, επψένων τε Τ'1 ~ι~α-
,\' ,~, \., '( ι Ι \'" 

σκαΛΙ~ ~xooo[l.EL τε κ.αι εσω.."εν ειχυτον τε και του; αχ.ουον-

τ!Χς αύτου. 'Όσα ~ε τω,ι ~ι' αύτου γενο[l.ένων [Ι.εγαλε(ων 'i}Aeev 

ei; 'ίψ.aς, νυν εΠΙf/-ψησθ·ι}σο[l.ιχι. 'Ήκέν ποτε πολύκαρπος Ei; τ~ν 

Τέω Τ'~ν προ; τo~ς eePtJ.o~; πασι καλουΙJ.ένοις Λεbα~iΟΙζ, προ; 
Δάφνον ηνα. Επ(σκοπον, ~; [I.ετ~ το ~ειπν1)σαι ~Ι'ηΎε~τo α.ύτ<Τ> 

\ \ \ β' ·, ~ \., ''\ " , '0 
-ΤΊ)ν κατα τον ιον ενοεια.ν και Oτt ΟΛιγα; γεωΡΥηκε τρoφ'X~. 

~ε έπι~εικνυv.ένου αυτου τ~ πιθάρια σzε~oν κενα, επιθεΙς lv IX,j

τo~ς τα; χ εΤρας εΙπεν· « 'Εν Ονό[l.αη 'Ι'ησου Χριστου, χρω.» 

'Ώστε ά.π' εκΔν-η; τ-ης ωρας τοσουτον πλ7,θο; πλ'ηθυνθΥ;νχι ώ;Ι 

tLET~ το κατασπεΤραι T'/jv γ-ην καΙ ά.~εως τον έαυτουΌlχον θρέ

ψχι, κ.αΙ έτέροις ~υν·ηθ·ηναι παρασχεΤν. - 26. - Μετα ~ε 
χρόνον ηνα. 'i}Aee πάλιν προ; τον Δάψνον- ό ~ε ευΖ.αριστων έπΙ 

...... / / J ,...... " Ι ' -ι '" 
Τ'1 'rOcrIX'JT'~ χαριτt παροντος αυτου προσφοραν ZΠO~'ησεν ει; ΠΛ'fι-

θ ' ~ '\ ~ "Εθ ~\, θ ' ,,!;- Τ - ~\ 
o~ αοεΛψων. 'η .κεν οε [Ι.εσον πι αριον εχον οινον. ου ε 

- " '\' ", Ρ'λ'\ ' "~lι' τοις OLΧειoις Λεγοντο; ωστε επωιχ Λειν κοv.ισα;vτας ενQΟ'Jεν o~-

, ....., "\ / 'ι t'1 ~ ,,~ "IJ 
νον, ειπειν τον ΠΟΛυκαρπον· « Λψε; Ο'Jτωζ, οτι ουκ εΧΛ€ιτε~. » 

Α ντλούντω'ί ~ε αυτων κα1 πινόντων τον οΤνον κα1 τοσ o'Cvou 

μ.aλλον πλ·ηΟυνοtJ-ένου, επισ1'ασιχ OLxiTL; παι~[σΚ'η, ουκ έν ψόb<Ι> 
ά.λλ' έν πcιt~~~3 καΙ γέλωη, ιΧνε.bό·ησε ),έγουσχ· ( Ώ 1t'LeιXPLOV 

ά.νεξάντλ·ητον! )) 'E,;l ~ε -roUTO ιΧπόστάντος του έπΙ το G'fι(LE~OV 

1'1)ς ~υνcίμ.εως ά.γγέλου, GUvib'I) καΙ τον- uπrί.ρχοντα οΤνον ά.ψαν-η 

γενέσθαι, (~; εLπεΤν τον Πολύκα.ρποψ « Καλον γαρ το εiρ·ηιι-ένον 

Oι~ του ΔιxυΤ~· . Δουλεύσατε τ~ ΚυΡL<Ι> εν ψό~φ Κot' 
ά.γΙΧλλιaσθε αύτ<{) έν τρό[l.<ι>.» 

21. Κχτέσ1"ησε ~ε ό πολύκ.αρπος καΙ ιXAAou; ιι-~ν ~ιακόνoυς, 

1. 6>ς sttpplevi. - 2. εχων. - 3. παιΟεία. 
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Ενα ~ε ι{) oνrψα κα(l.έριος, ος καΙ τρίτος άπ' αυτοϊ) (l.ετα Πα

π[ριον έπ~σχoπoς γεγέν"!Jται' τοστον πaρ~λαbων άπΊ}λθεν ei; 

άγρόν. Μ έλον ι γαρ ~ν αυτ~ καΙ των κατα τας κώ(l.ας εκκλ'l}σιων 

ΨΡοντ'iό'α ποιεΤσθαι. Έπανιόνη ό'ε αυτ<{) ε~ς τ-ην πόλιν, πρo~ρα
(ιΙ.οσσα κατα Τ''rιν ό~oν εκ τινος άγΡΌσ χ:ήρα:, αυτι~ έν ~oκψ:~ 
πολλ'Q προσ·ήνεγκεν όρν~θιoν ετι (l.ικρόν • τοσ ~ε (l:IJ βοuλΟ(l.ένοu 

'λα.bεΤν, επειθεν λέγουσα χρ'ήσασ6αι ·.α.υτψ ε~ς προσψοράν. Όψ[ας 

~ε γενΟ[l.έψl}ς, έπειό"~ καΙ αυτουργ<{) έΧΥ7}ΤΟ τα πλεΤστα ό~oιπo-
ι , ~, 'rv Ι Ι 'Ι 

pι~, κεΚΟΠΙΧΚΙ·Jζ ο ιεγνω [l.HIΧ του Ka(l.epLOU καταρησαι. εις η 

παν'δοχεΤον, έπεΙ ό τόπος ε~εΤνoς εη της χάριτος άνευa'Υγέλι

στος ,ην. Έγένετο ό'ε v-ετα το ~ εΤπνον άναπαuσά[l.ενον2 αύτον τα

χέως ε~ς υπνον τρέ'ΤΤ"εσθαι' ΙXL γαρ έκούσιοι βi.σανοι τοσ σώ(l.α:τος 

άνάπαυσιν εν τα~ς έρ'/ψ.(ιχις παρασκευΧζουσι. ΚαΙ ό"ΙJ τΎ1ς νυκτός ' 
ΕπΙ το 'ί) [l.tvu ΠΡΟΚΟΠ1'ού'j'/Jς, παραστας αυτψ α.Υγελος K')ρ~())) 

καΙ πατάξιχς τ-ην πλευρχν αυτοσ ψ"l)σι' « Πολύκαρπε Ι » Ό ό'έ' 

(( Τ[ έσην; » κιχι ό ocγγελος' « Άναστας εξελθε του παν'δοχε[ου· 

μέλλει γαρ π[πτειν.» Ό ~ε άνεγρ'ήγορέν τε καΙ τον KΙX(l.iptoν 
' '''Ι ΙΟ ~\ t/ ., , Ι β' '''\ \ 
εκαΛει. οε υπνφ otIJ.a και κα(l.ατφ apouV-evo; V-0AL; (l.ev, 
'λλ' ., ., ,~, , ~ " θ 
α Ο[l.ως υπ'l)κουσεν' και Ot'IIY'I)VΙX(l.evo; αυτφ, επε~ εν οινα:-

στΊ}ναι. Ό ~ε προς αυτόν' (πρωτος ϋπνος οϋπω παρ'ιjλθεν, (l.coti

ριε πάπα, καιποσ ύπάγΟ(l.εν; συ άεΙ τας γραψας [l-eAeTwν άγρυ'Π. 

ο,ιΕΤς' 'διCx τοστο κιχΙ o~ κoψ.cί.σαι.» ΚάκεΤνο; Εποiει άγρ')πνεΤν' 

ό 'δε 'ήσύχα.σεν. ΈπεΙ ό'ε καΙ ό'εύτερον παραστας ό άγγελος το 
aύτο εΊπεν, πάλιν έγε[ρεσθΙΧι τφ κα[l.ερ(φ παρεκε),εuετο. Τοϊ.ί 'δε 

E~πόντoς·πάλιψ « Πιστεύω τΙ;> Θε<{) οη IjOU ένθχ'δε οντος ό ΤΟΤΖος 

().J ΙΚΙJ πέσ'1,» eTr.ev ό πολύκαρπος «Κάιω τ<{) Θ.:<{) πι~τεύω άλλα 

τι~ το[χφ ου πιστεύω »). Τρ[τον ό'ε κατέό'ραθεν, καΙ ό αυτος ύπο 

άγyέ~oυ έλέχθ'Ι} λόγος. Ό ~ε (l:IJ [Ι.ελλ!.σας πρι';}τος άνέστ'I), . κά
χε~νoς ό'~ λοιπον (l.ετα σποuό'ijς άπεπ'ι.~'l)σεν. Έξελθόντες 'δε 

καΙ [Ι.αρΟν προελ9όντες 3 άνψ.ν-ήσθ'l)σαν οη το όρν(θιον κατέλιπον 

έν τ(';) παν'δοχε[ω. 'Όντων 4 οδν αυτων ύπ' αυτοσ το ό'ιάστ'l) 'J.Qt . .. . . , 
Ι . . μέΧλων. - 2. άνα,τ",vσωμένω α.Jτω. - 3. πρoσ~λθόντες. - 4.. των. 
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t \ ~ 'θ β""\ ι \., Ι , , , , Ι J , 

ωσει ΛΙ συ ΟΛΥι' « ΜΊ) οκψl}σ'Ίς, ψrισι, επει "'tj (J.ιXxcι.PLCl Ί:ΙΙΡα. ει~ 
, ", Ι ΤΓ \ , 'ψ '/λ ρ , \ \ 

προσφορα.ν ιΧυτο επωνο[l.c.ισεν.)) ~~αι υποστρε cι.; ε ιΧΌεν Cι.uτο . ΚιΧΙ 

ώς έξΊlλθεν σσον OALYOV το πCl.ν~οΥ' εΤον παν συν ιXUTo'L; -ro'L; θψ.ε
ALOL; εiς' ε~αψoς γι ),θεν κάτω· ωστε (J .. Iι~ivcx σω6Τι\αι των' i..., 

, ~ Σ θ \ ~ \ , Π .... ι Ι , Ρ .... 'ψ , \ , \ 
αυτφ. τα EL; οε ο οΛur;αρπο; και αναΌΛε ας ε~ς τον oυρcινoν 

εΤπεν' « Θεε ~έστ.oτα κα.Ι KtJPLE παντοκράτωρ, ότου εύλογ"J)μέ

νου 'Ι'ιjσοσ Χριστοσ παι~oς άγ[ου σου πατ~ρ, ό τ.ην Nινευ~των 
χαταστροψ'lΙν ~ιx του [Ι.εγάλου πρoψ'ιJτoυ προσ"'tj[l.άνιΧς Ίων.α, ΚιΧΙ 

~oυς ixcpuye'Lv των κινδύνων, άλrιθως ευλογω σε ση έρρύσω "~[I.α; 

άπο 'ruu κιν~υνoυ τοιίτου ~ια. χ ε~ρoς άγγέ),ου, δι' οδ iyv(~pLGti; 

[l-oL το [Ι.έλλον ά.ποbλ·lΙσεσθαι. )) 
(')8 'Ε / ~ \ \., ) ~ ~, , - - 1 
~. γενετο οε και ετερον (J.eycx , ειον οι ιΧlJΤΟIJ 'rOLOIJTOv • 

'Ή~"η των έν τ~ πόλει πάντων άν6?<ι')πων EL; ϋπνον ΤΡιΧπέν.;. 

των καΙ σχ ε~oν μεσOιίσrις τΤι; νυχτος κα.Ι των άρτακόπων 

σLτοπόΙΟIJΙJ.ένων, G1)vibΎi πσρ έ[Ι.πεσΟν 2 εις τα σύνεγγυς ψρυγα.να 

έυ.πρ-7;σιχι το έογαστ'ΙΙριον, χαΙ έκ. τούτου έπινε :ηθεν πλε~στoν 
ι / ~ _ Ι _, ,/l-yl.ν.....,. \ 

[Ι.ερος κατcι.λαbεtν 'τ"ης πολεως. TCιIJ ~ε πλ"ηθου; παντος συν~ρx-

:JoόVTO; καΙ κραυγΊiς κα.ι. -rcxpixou πολλου οντος, ό σΤΡιΧτ"ιιγος 

έκi'λευσεν τα προς τοuτο οργανα "hTOψoCXG[I.ivcx ΧΟΙJ.Lζεσθα:ι· 

έψέροντο οδν OL σ[ψωνες xcxl υ~ωp κα~ πασα τέ,,-Ψtις έΠLνΟια, 

κατiεσαν ~ε xcxl 'I(1)6'CXLOL, προψάσει του ~ύνιΧσθαι κα:τα:σbεννu

;~':ά~;;' ίαυτους EL; το πυρ έΠL6'ι~όντες έκoυσ[ως~ ψάσκουσι γαρ 
, ,\ .,........ ~ ι {j' ,ι θ '" -

[I.'tι αν αΛΛως OUVιXG'JCI.L ψ.πρ"tισμOυς παυεσ αι, ει [I:tι επιστα:ιεψ , 

τέχν-η ~' αυτο'Lς του ~ιαρπάζεLν τα έν 'rCl.L; οLχLC1.ις. KLv~uveUOtJ-

. σ"tιζ οδν 'τ-ης πόλεως, έ'ψtι ό στpα.τrιγ6ς· « ~Ω αν~ρες OL συ[1.πα:ρόν-
(...... , '., f'OJ - θ ι Ι t - rI , ~ ι 

'τες 'IJ[l.LV εις Τιjν ωραν T"lj; πικρας r εα' ταυΤΊίς, ορατε οη O\JOfV 
., , " ~ \ , ,'Ι J Ι .;.' .... λ, ι ..... ~\ γ 
εσην το οroελος ο ια το τον ανευ.ον εινχι ενqντιu . IJ.~CX; οε Oυσ"tι~ 

1" •• - ι <, ι ~~ 1-· 

ελπ(~oς το!παρε'Lναι s Ίοu~αLοuς, ά"λλα.. xCl.~ ταύτ"tις "~σΤΟi':~σαv.εv. · 
Τ[ οδν iGTlv ολέγω; Ακούσατε. ΠρώYjν έν. τφ σΤPιΧTtιΊ(φνύ' τωρ.j 

άναστάνη έ[1.φ OLxiT'1 πεΡLέπεσέν τι ~αψόνιoν, έκεκράγει τε 
ι " • ν 

1, τοιοΟτον ίη hujusmodi lίLtct'is fet'endnm ηΟΩ eωcndο, -
3. π",p'iι'l~ι, 

2, έμπεσων. 

J 

41'1 -ν ,/-'4 It.. ~.J_ 
"i.L.:J'ϊ · ι ......., 

/" }ΙΗ .. , "JJI; ~>J ... 

1"'- I.,.....·~ +.l) 

'/... '..,ι 

1.(. ιvΝu, f.,,) Α f'; b.1· w Ι ,.,.J'ι.ι,l ~ {ι«-ι) '/~" t l> JvJ: 
uνt Ιf.ιJI"ί~ γ~4,;)Ι:C v!h,,- '-ι rv,~ .J-' J.. 1~<· h,;.J,. 

4. ~Jt4~:..J /1;"'" r v)Jc.. 7. ϊ{UΥΙΙ... ι,. ,.,.~'" r. ;........,... w- ~-
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κ~Λ ()1.JY. εν έο.υτω 'Γιν. 'Eitel ~ε '''ψcω.εν φωτα, eUfOIJ.ev αυτον 
( n-,.. , ι _. Ι ι 

iveDUG~WVTcι χ.cιl xaTecreioIvta πάντα. Ήv·έρας ~ε γενοv·έν-ιις, 
I~ '" t<~, • 

~λθoν ot Ίoυ~α~Όι, επά~ε~ν αυτω θέλονης' ό ~ε πλε~στoυ; αύ-• J ι ' 

τους oντcις εΙς ων v. ~ xor;;;· i;ifν πο.ίων ά.πέχ.τeινεν, περ~oρ'~ζας τε 
~" It. \ ,....... , , θ - \ \ ~ Ι t' / , Ι Ψ αυ-των τα; εσ ·ιjτ::ι.ς, jUV'Vou; κα~ ΠΛγψε~ς cιψ.ιχ-των απεπψ. εν. 

ΕΙ; o~ν ης εν τ~ OLX.~ (l'ou ων χρισηανος εψ"ιι' « E~ κελεύε~ς, 
καλέσω τον ~uνάίJ.ενον περιγενέσθcιι αυτου, ) 'E(l.oG ~ε .iπ~τρέ-

"'!~ '.... , ) _ r I~ ~ ~ Ι . \ / Ι ψαντος) 'ιιλθεν ο των χρισηανων ΟLOασχ.αλο;, ον λεγoυσ~ Πολυ-
καρπον, 'ΙΕη ~ε αυτο;; v.ακοαν πολυ ά.πέχοντος, εκεκρχγΕΙ ό 

cλ "r- ~ ... \.-.. ...., ..... . 
νεCΙνtας v.iycι' « "Ερχετιχ[ ΙJ.ο~ 110λύκιχρπος χ.r.Λ V.eAAw ψεύγE.~ν· » 
'Ε ι ~\ - 1 <.λ.. ~ ( 

πιστcιντoς οε του ..• , 
29 ..... τα εLθ~σv.ένιχ εΠL τ.λε[ους ',Ίv·έρ::ι.ς V:II~EV ά.νύοντες, 

επcιύσcιντo τόΤΕ' XCΙL (l.όλ~ς των τ,ην βοuλεuηκ-nν εχόντων η
V:rιv σuν-ιιγV.ένων , καL του στρατ'ιιγοσ ψά.Ι;ΚΟ'ίτος V,·~TE. εχε~ν 
σΤτον V"fI~' δθεν 'Πρ~αtτο ε ')ρ[σκε~ν, έΤΟL(l,ως εχ'oντcι ά.ργύρ~oν 
ιXp~e[LeL'J) ά.ναστά.ς ης εκ V.icrou αυτ~ν 'n6'fI πρέσbuς εΙπεν' 
« 'ΙΛν~ρε; oσό~ ' κcιτα .τ~ν καψον ixe'Lvov σuv.παρόντες +Ιτε οΤΕ νυ-

\ , Ι ' ~ Ι , Ι.... ,~, ~ 
κτος ι-ι-εσrJuσ'ιις :ψ;πρ'ιισμου yevo(l.evou '11 'ΠOΛ~ς Ε.κινουνΕυσεν, ο ~α-

ι-ι-έ(l.V"lισθΕ. ώς (l:ιJTE ',Ίv.ων (l:~TE 'loυ~α(ων Lσχ'uσ,χντων xcιTacrbiuΙX~ 
το πυρ, κλ'ιιθεLς ης ύψ' 'AtJ.(,)v ά.ψηρ ταΤς ά.)\,l)βeLcιις θεοπρεπ·ης, 

ό των λεγιψένων χρ~σηcινων tερεuς , dτας Έ v.προ'σθε πάντων 
'ίψ(~ν κcΛ ά.ναbλέψcις EL; ,τον ουρσ:νον, εΙπέν ηνά ποτε Ρ'ΙΙv· ατα , 

, κ.αΙ παrcιχρ'ϊψ.α ~ψcιιρω~E~'σα ',Ί ψληζ καl ουκ oΤ~' οπως τ,ην εκε[
νου εντρcιπεΤσα ψ~ψην, ~ύτ,η συνέπεσεν e,i; έαυτ'~ν' καε (l.e. πολ-

ι '\;.- c: .. ,..., t" · Ι' t"'""' 'ι 
λ(/.Y..~ς υπεισ'l)λθεν ως αρcι τις θεος Ε.σΗν ο αν-{I Ρ εκεινος. IC:TE 

"'"'-~ε .ώς ot ΠOL'lιταΙ ',Ίv.ων xo.l συγγ ρ(/.(ρε~ς ψcισιν 01J ρανοuς κcιτα-
πέv.πe,σθcιι θει:.υ; ώΙJ.οtOU(l.ένοuς ά.νOρι~πo~ς, τψωρtας τε ενεκεν 
'τΊ)ς κατα. των ιXi;~XOUVTWV, εΥ"i;~κ[αςτε αυ πάλιν των ιX~ΙXOi)[Li
νων. )) - 30. - ot i;E ιΧκούσαντι;ς εbόων έκκλ'l)σLαν πάνi;'IΙ(l.ον 
χζιουντες γενέσθΧι. ΚαΙ (l.'i) (l.eλλ'ΙΙσι:ι.ντeς, πr/.ντες ιΧθρόo~ &Π'Qεσαν 
εις το θέατρον' λψit> γαρ π~~ζόι-ι-ενoι τ-~ν παρ α πό~ας ά.ν~γκ·l)ν 

1. Hic foliuIn pel'iiL ίn ι;odi ce inlel' f~ 19() et 191. 
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εbλεπον, o-re καΙ ενα Θεον eTVΙXL ~LCc v-όψι;ς γ.ρc.ωγ"r,ς Eκψωνε~ν 
Ύ)ναγκάζον-rο. Ά ποσnι'λάν-rων ουν προς -rov πολύκαρπον καΙ 
'1: ι "θ' fI' "Ι θ .,r'· ,~~ ,ρ, 
ΙXc.,Lwcrιxv-rwv, -rιχ 'rι ευρε:ιεις καL εισ'rιz. .1), J.~ΙXL ο V.ev ο·ψ.ος εΌΟ!Χ, 

OL df. πρω-rοι -rr.ς τ;όλεως εΤπον ΠΡΟ,ς αU-rόν· f( Πολύκαρπε, 

όρ~ς δη .;, πό'λις εν σ-rενο~ς εσην ~ν '1 καΙ συ κα-rοαεις, και' 
αu-rος σUΙJ.v-ετέχων 'Av-'Lv κιχι συναπολαύων, ε~ καΙ V"IJ -rt:)v 'Av-e

-ripwv 1 έθων, ά'λλά γε εν~ε~ας -r·rις vuv ~ι.α -r't;v rlbΡΟχ'~!Χν ύπαρ

Χ ούσ'ι;ς. Άζιουσιν o~ν OL Σμ.uρνα'LΟL α~ τΤισαι ϊ.αρχ Θεου σου 

ύετον, LVΙX Aιxboucιx .;, γ.η ϋδωρ εξ ουρανου, -rx ~oθέντα. o.ΙΙτ·~ 

σπέρv.α-rα άπ?~ιr -rο~ς γεωpγo~ς. » T')u δε το v-εν πρόσωπον 
,ηρuθα[νετο, πα.ν δε το σϊίψα ΚΡOυν-I)~Oν Lορωτος πλιfθει εστiζετο, 

-~ 'δε καρδ~α αιιτοσ τo~ς πα'λv.ο~ς π,l)δωσα dL' ειιx.Tι~ ε~ς o~ανoν 
"λ ' ~'β ~ Ι , 'λ'λ'" ι, ι Ί) ατο, Και 0'1) ραοεως v.ev, α Ο/l.ως κεκρψενως, απεκρινατο 

λέιων· « 'Άνδρες ot -r-ϊiσδε τ-ϊiς περικα'λ),ΟJJς πόλεως κάτοαοι, 

ξπακοdσιχτ€ !"ou του παΡΟLΚΟU ,καΙ παρεπι~'ιfv.οu, ψ! πασα. πόλις 
1:1 ~, " ι λ ι ,~" 'λ 
c.εψl) , οια. τl)ν εποuρανιον πο ιτεια.ν, και ϊ.α; ο κοσv.ος πο ις 

~ι~ τ,ην του ΚΤLσαντος τα πάντα Θει:ιυ δωρεάν. ου ιαρ ώς ίψε~ς 

ύπο'λαΙJ.bάνετc τοσι:ιυτον i/l'ιxuoτov ~έδωκα Ι:)ς ~ύ.νασθαι έ'θνΟlJς όλου 

dtCc -rας cί.v.αρτ~ας ενδLκως ΠΙΧL~εUΟV.€νοu πλ"l)γας άποδύεσθαι· 
'λλ'" ~ ,. ~ I~ ,,' , \, \ 
α οσον ουνατον υποοεΙ.,ω. Εισι γαρ cruvιxyof1,evot συν ψ.οι 

πρεσbuται θεοπρεπεΤς, οΙς κάγω, επειδαν δεΟLΙJ:ι;ν α~τT.σαι παρα. 

, Θεου, -προσαναψέρω πρέC;bεις αυτους άζιων ύπερ ev-ou γενέσθαι· 

τούτοιςS οδν προσανΟLσω, οτ;ως αύτοΙ XΙXL ύπερ ύμ.ων πρεσbεύσωσι 

προς τον ~ια. προσευΧ.Τ,ς .••• iJV.~y ~ε παραινω εύθύv.οuς γενέσθαι, 

καΙ παντΙ τ~) d'ιJV'~ παρακε'λε1Jεσθαι άπα),'λάσσεσΘαι~ v.εν τΊJσ~ε 

τΤ,ς lJυ)'γραψΤ,ς, -rCc δε κρεL-rτω ε'λπ(ζειν. Μακρ6θuv-ος γαρ ων ό 

Θεος έ7tι~[~ωσ,Lν ε~ς v.ετάνΟLαν χρόνους -rif) τω-ι άνθρ(~τ.ων γένει. )) 

τότε ό στρατ-ι;γος EAιxbev θάρσος εκ τε των αιιτου llOAUxcff7tOU 

προγεγονότων σ"l)v-εLι.υν, καΙ εκ των' ίιπ' αΙΙτου 'λεχθέντων, XΙXL 
. ''1 ~" , Ι \ 1: ι ,. ~ \ '~I 

ψ"l)σLΨ « στε 0'1) παν-tες αστικοι τε κα~ ι,ενοι, ως 'l)V-εLς V.ev ΙOΙOtς 

1. δμετέρων, - 2, ι1~, - 3. το';τονς. - 4. άπα).λσίσεσθαι. 
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έθεσί τε κα,ι. νUU.ot; τ~ θ~'iΌν iκυ.ειλισσόυ.ε';α., tEOOUQyrX; τe. γ.χ 

Ι \ \ \ \ 

θ 'Jσίας καΙ. βωΙJ.ών ~νάΨεις κα,ι. λι~ανωτων κω)σεΙζ 'irOLOIJlJ·evot· 

ο,;τος ~ε κr.ιι. ους ψllσ~ν εχ..ειν cruν αύτφ CUνLE(S~; τε κα!. .συνθερά. 

ποντας έξαναχωρουνης 1 L1[~ fJXOA'1..WτEfO\1 'Π"ΟtΟuνται τ~ς προς 

τον θεον αυτών εύΖάς. 'Απολυώ/1.εθα 2 οδν αύτo~ τε κα!. ~/1. εΤς, καΙ 
...... .. Ι ,,~ , "'"' ~ Ι (>1 θ 'S \, ..... TOUTOV εκ π-ψ.πωΙJ.εν αο ειαν α-υτψ σοντες οπως /1.ε ει; το εκ του 

eOrUbOU γεγονα; αύτφ περ!. Τ');ν ψυχ·ην ~εΤIJ.α~ ιΧτ!Χρά:ι.φ τφ ~(~ 
και. ευστ!ΧθεΤ τ·~ ~L!Χνο~Cf τ~; {)περ 'ιi/l-ων4 [Ερουργ(ας έίnτελ~. ) 

ΚαΙ ΤιΧ-υτα ε~πων ιΧπέλυσε τον ~Ί)/1.0ν. 
~ Ι 'o~' ~\ '\ '\ Ι '/~ , \ \";" ,-,. οε /1."ηοεν /1.εΛΛ'lισας εορα,μεν εις τον ?,υριακον OLΧOν, 

ενθα cruvcXyeaext εθος 'λν τ·); ν τοα Χ ριστου εκκλ'/1σ~αν, χcΛ 

Τ'οΤ; ~ιακόνoις έχ.έλευσε r.αραγγέλλειν πάντας. σπoυ~~ πάλιν 

χ..ρ'~σασθαt ~ρoς το /1.tav εκ πολλων ~νενεχθ,ηναι ~έ'ησιν. οΙ ~ε 
προ'ιιτοψακότες αύτους ~πo T'7j; έωθινΤις ~ια το eicr'7ix. θα,ι α~τoν 
, \ θ' , t/ \ ~ ('~ ~I \ Ι et; το εr.ιτρoν, και οη παρr.ισχευ'lI '/1'1 εοεοιεσαν γαρ /1:/1 η 

πCΊθ'~ ύπο του ~,~ /1'ou), ιΧχ.ουσαντες οδν · συνέ~ ραΙJ.ον. Ό ~ε προς 
tl,jTou; εΤτ.εν · « Μν-IΙ/l-ονεUσω/1.εν, ιΧ~ελψoι., των έπαγγελιων τοσ 

Jf ι • ~ 'ι - χ _.1";" Α ,~ \ ~ l. ι 
~υ?ιoυ Ίί/1.ων 'IJcrou ριστου ος ειπsV" ιτειτε και oov'lIcre· 

τ α ι U ΙJ. ~ ν' έ α ν γ α ρ (j υ (J. Ψ ω Ψ~ σ ω σ ι ~ U ο ε ζ u ΙJ. (;) ν π ε Ρ t. 
'Π α ν τ ο ς π Ρ ά γ μ α τ ο ; ο ύ έ α ν α t Τ'~ σ ω ν τ α ι , γ ε Ψ~ σ ε τ α ι 

αύτοΤς παρα του πατρός /1.ου του εν τοΤς ουρανοΤς. 

π , ";"', \ \~ Ι -~ 
ιστευοντες ουν αιτ'ιισωμεν, χαι /1:11 ΟΙ'1..κρινΟ/1.ενοι ταις οια-

νο(αις' το·'] γαρ α~τoυντoς 'ιi πρoσεuχ·η τρόπον ην7. ζυγοστατεΤ

ται (~ς επι. πλάσηγγος χr.ι!. ταλαντευεται ό νοσ; 0ΠΟΙ xAiVEL. 

ΔΊ)λον ~ε 'ιi/1.Τν το[;τό Ύε εκ του i1nt'Iivat τον Πέτρον τοΤς 

xtJ/1.acrt' πιστευων /1.εν. γαρ περιεπάτει, <pot,lIeel; ~ε το σψο

~ρoν του ιΧνέ/1,ου κατεπoντ~ζετo, Et; 'ιiμέτερoν ύπό~ειγμα, ινα 
ΛJ " , t / t Ι Τ ι 18 -Ι • 

γνω/1.εν Τ"ljν εψ εκατερον ροπ'ιιν. οιχυτ'ην πεποι Ίισιν εχων ο 

θεράπων τοσ Θεου Μωϋσ.'ης ιΧΠO~εLλιων:n τφ λiφ ελεγεν' 
Σ ~ \ "ψ θ \ . ~ Ι" - ττ Ι Σ ~ \. T'/1TS και ο εσ ε τ'ην ο Οζαν του J.~υρ~ου. ΤΊlναι γαρ ως 
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ά),Ο/ίθ(;); ~ε~ έ~ραLΟU; iπ!. τorιν πέτραν, ϊνα άΚA~ '/:;τς οντες ci7t~pL. 
τρεπτo~ κσ.L απτωτo~ ~~& ΠLστεως τΥις ει.ς τον ΣωΤ-Ι1Ρ~ καL KUfLOν 

Ί -l)σοΟν Xρ~στoν r.ELVWIav· οι;ης X~L τφ μσ.καρL4> ΠΡI)(Ρ-ι]Τ01 
CH,"\ ι JI t\ , ι Ι , fl , "'\ ι b r, '~I Ι AL'f- εοωκεν IΧLTOljGIΧV-rL υετο'l, οτε εΚΛεLσvΊI Ο ουρανος ετ'l) τριιχ 

κσ.~ r.r,νας εξο » - 32. - KIΧL ταυτιχ ει.πων, πρώτος κ'λ(να; 
τα γόνατιχ ~uv πιΧσιν Ι, επι. Τ: }ε~ στον πρaσοιιuξιχτο οϋτως' « Ό 

Θεος XIΧL τ:ατοιψ τοί} Kupto lJ °r. tJ.Wν 'I°/jcrou ΧρισΤΙJυ, ό Θ~oς ό πιχν

τοκράτωρ ό εύλoγΊlτoς ει.~ Tou; ιχι.ωνας τί~ν σ.ί(~νων, cir:fJv, ιi> 

AεtTOUprOUGLν άρχά.γγε'λοι, ~όξιxι κα.1. dUνιXIJ.et; επουράνιοι, θρό-
ι \ Ρ\. Θ \, Ι \ , 

νοι, κυριo-;"lIτcς, σεριχψψ, χερoυoψ~ Ο ~ Εος Ο 'Itr.H"lIcrIΧ; τον ou-

ρανον ΚoIΧL Τ'/ιν γΎιν κα!. θά'λα.σσιχν κα!. πάντα τ& εν . σ.VτοΤς, n' 
.... / ,'ι θ ' , ι 't Ι \\ ' ,\ " ~ ι 

ΠΛιχσα.ς τον ιχν ρωπον κα.τ εtκ.oνιx και ΟΙJ.οιωσ~ν, οι ον και ευοο-

Κ1)σιχς πέtLψαι τον λόγον σου έπl. T"Ii; γΊ}ς, ϊνα. σιχρκωθεΙς εκ 
θ ι , ι , , Ι \, '\"'θ παF ενου και ΠνεUΙJ·ατος arLOU, σωσ-ι; και ανιχση,σ"1 OLCI.. πα oυ~ 

\ ι, \' Ι Ι J/ θ • , , 
τqν υπο ΤΊ)ν ΙΧΙJ.αΡΤLαν πεπτωκο-;α. αν ρωπον' εισιχκουσον, Κ\)-

ριε, εrσt'λεψοv, !J.γιε, iV(~TLGΙXL τιΧζ προσευχ&ς τΎ)ς άoYLIΧ; σο\) 
καθOAtκ."ίjς εκ".'λ-lισLσ.ς, χιχ!. ~oς ~ετoν επl.. πρόσωπον τΤις γ"ης, ΚoQ.1. 

σπέρματα! T<f σπεερα.νη κα!. αΡ 1"ον ei; βρωσιν • ~~όη εν oήιι-έραις 

ανάγΚΊlζ γνόντα τ& εθν-ιι οη εσμ-ε.ν ~ ουΑο L σου, ζ~/jτουσι πιχρ' 

-~μ-(";)ν ~ικιx~oσύψlIν. KιxL νυν, Κύριε, γνώτωσιχν πάντες OL dVTL

xeLIaνot 01) r.Lv. » τιχυτα ιxtJToiJ εύζιχr.ένοu ό ουρανος ε~ωχ.εν 

υετον, κιχ!. πά.ντες τον Θεον ε~όξαζoν τον ποιουντα θωψάσιιχ 

~ι& των αυτου θεριχτ:όντωψ ι{) Υι ~όξα χαΙ το κρά.τος κιχ!. νσν χ.tιl. 
ει.ς ι:;(τε'λε:JΤ-ΙJΤΟUς ιχίωνα.ς · συν τφ nΙXTpL κα!. τ(~ Yti!> κ~!. τ<~ 
«γ(~) ΠνεUr·αη, av:~v. 

]. tJu μπ~σt 'l. - 2 . σπέρμ-:ιτι. 



ADNOTATIONES 

i. 'Επανελοων &νωτέρω] Pionius Pl)lycarpi vitarn inceptuι'us, pauca prae
fa'tur de asi·atico itil1ere Puulί apostoli, atque Ha recedit ad aetatem ίΡΒί 
Polycarpo 3nteriorem. Zahnius (Ρ Ρ. apost., fasc. Π, ρ. 169; Zeitsc/Iri{t fur 
Kirchengesclt., Π, ρ. 455) haec male intellexit, quasi Pionius diceret se, 
narrato Pol'ycarpi martyrio, reliquam ejus vitam descripturum. 

έν &pχαΙoι~ άνΤΙΥράψοις] Codicum vetnstate se tuetur noste1', nt 50lent 
apocrypbornm scriptores. . 

2. 'Εν ταΤς '~μέpαις των άζuμων] Quo tempore anni Panlu5 ex Galatia ίη 
Asiam ,'enerit, ηση adeo liqnet, etsi Renanus coHato Act., ΧΧ, 31 cnm 
1 COI·., XVI, 8, de aestate cogitave1'it. Cete1'nIll ipse sibi fidem adimitPionins 
d'nm ίιίηεΓίΙ l)ίΙιιlί narrat ape1'te ficticia. Neque enim Smyrnam !'ed ΕΡ}1θ
snm a SΙΙΡeΓίοre Asia apostoIus νεηίΙ, neqnc inde Jliel'osotymam profectus 
est. Auctor videtur i11a cοmιηemΟΓatίοne Azymorum gl'adum sibi praeparasse 
.ad reprebcnsionem Quartodecimanorum quae ρηnΙο infr!\ seqnitu1'. 

προς ΣτραταΤαν] St1'ataeam ίΒΙΙΙιη, cnjus ita genealogia ordinatul' υΙ 
frater Βίι Timolhei', allcLOl' COllStitut. Αρ., νη, 4ϋ, ecclesiae Smyrnaeol'unl 
p1'aefecit episcopum post Al'istonem qnendam, eiqne atternm Aristonem suc
cessorem dedit. Neque dissentit ηΟΒΙθ1', nam Smyrnae aliquem ante Stl'ataeam 
episcopnm fuisse ηοη negnt; ipsius StΓaΙaeae cpiscopatum nomine σισασκα
λΙας ρηιιΙο infra cοmmemΟΓaι; inter Stl'ataeam et Polycarpum aliquot epis
copos (τιν~ς των μετ' α,jτόν) novit qni foL'te fuerunt ΛΓίΒΙοn alter, alins (νεΙ 
a]ii) et Bucolus. Quae orania quantum a veriLate abhorι'eant nemo ποη videt. 
BucoIus enim sedisse dicitu1' dum adhnc pner esset Polycarpus, id es.t ci,rca 
annum 80. 

έν Παμψv)\ Ι~] Videtu1' Pionius Lycaoniam, Timothei et Strataeae !)atl'iam, 
,cum Pamphylia confudisse, 
οη σεΤ πάντως] Dnos Γitus c.iΓca celebl'ationetn Paschae reprobasse dici

Ιιι1' Paulus, p1'imnm θοι'ηιη qni lunae motib~s omissis certa l{alendal'ii sola1'is 
die festum agebant qnales fuernnt saeclllis 1"0 et VO 1\Iontanistae (οΙ Φρu
:Υες), teste Sozomeno, Hist. eccl., νπ, 18, εΙ a1ii cluOS lntel' qUaIΊtodecimanos 
Epiphanius (hαer. L; ef. PhilasLr, hαel'. 58) recenset : iis opponitu1' lex ob
·servandi tempus azymorlIm (οvτε παρα τον καφον των άζuμων σεΤ ποιεΤ'I). 
Ritus alter Qua1'tGdecimanOl'nrn fuit qui postquam ecclesiae asiaticae COffi
munem ΙΙΒιιιη receperlll1t, SCl]iSIllatici facti 5unt.; .his objicitιιr nul\a lege 
.c11ristianos nd observatinnem lnnae χιν obligari (οvτ~ έξ άνάyκη~ τεσσαρε
,σκαισεκάτ',1) . 

3. και ~ινες των μετ' α~τόν] lIic Ζ:.ιΙωίΙΙΒ distioctioneIll agnosciL « inter 
«.loctol'iS munus ({UO pl'imis ecclesiac SI11Yl'naeOΓllJll tel11roL'ihL1s Stl'a.taeas ct1ln 

.. J'illffiCI'j sιιnL tc'IΓilLilonII11 . 
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:11iis ChnlJlll1l'ilJLlS fnncLns siI, εΙ (ψίf:COral11m η\1οω p()sIca ψίnnιs I!ncoltιs 
nccepiL » (ΡΡ. αμ., fasc. ΙΙ, ρ. 169). υΙΗΙο concludit νίι' rloctissiml1s fonteIn 
Ι'ίοnίί aoIiql1issimnm esse. Secl Bollandi yel'sione decppLι1s cst, φιί μ;τ ~ IΧv~ 
τοΟ Pl'O μετ' IΧvtbv legit et rel' ΥeΓba C1l1Iι 1']7S0 l'eddidit. Mihi yident,ul' 11iC 
Βυcοlί antecessoI'es ίο episcopatu cοιηmeJ1l0ral'ί, quos mulLos f'l1isse credidit 
noste1', ίιηmaηί e1'1'οι'e, sed ab hUjllSIηodi scl'ipto1'e exspectando, 

4-5. Mac(H'illS Magnes haec Jegit (ApOC1'., ΠΙ, ΧΧ,,', ρ.109) : cf. qU3e (lίΧί 
ίη pl'ae['aLione, ρ. 7. 

6. Φι),ομαΟεϊς γάρ] Famam agnof:ce doctOl'um alI! iochenOl'um; Luciani l 

Dol'oLhei, aΙίΟΓUιη; videtul' PionilIs aliquid andisse cιίοηι de Apollinal'io, 
!)jOd01'O et aequalίbns corum. 

10. [',/,χ και δια ' τοvτων] Finis qlleI11 ΡΓae oculis IIabet aI1CIOI" ex iis ap
pa1'et. 1):nιΙο infra a\'aI'itiaιl1 et ambil.ίonem cle1'iC01'l1m οί)[ίrιue caΓΡίt. 

12, Πολλα οε και σuγγράμματ'Χ] Etiam Il'enaeus (ap. Eus., 11. Ε. ν. 20) 
plIl1'es cpiSl.lIIUS .Polycal'pi novit. Id Ρίοηίαιη ab Il'enaco acccpisse Ininime 
videtur; si onίιn fl'enael1ln νοΙ Eusebium legisset, aliam nobis ΡοlΥΟοΓρί 
"iLnm tcxuisscL. 

15. τον τ'f)ς καΤ!Jχ-~σεως] Τι'ίρΙοχ fζeI1US eloqueIItiae PolycaI'fJi disLilJglIit 
J)ionil1S; ρΙ'ίml1l11 seΓιηοnllln cum etllnicis, judaeis, llael'eticis, extra ecclesiam 
IΗιbίΙΟΓuιn; secnnclum catccheseos, sive institutionis caΙechιιmenΟΓum ί,ι 
ec('lesia; te1'tium διοαι1καλιας, si νο i nsti tutionis fidpliU1Iι. IIoc nltίmnm 
5pectat ad mllllus ΡΓe~})ΥιeΙ 'aιιιs, ηοηnο nunc de c1'ibiLuι" sed ίη c. 17 et 
scqq .. l1bi de ['olycarpo rl'es])yLt'l'O agitιι1'. 
Η. De }Iac fιdei expositione cf. qnac dixi ίη [)1'aef. ρ.10. 
20. 'ΑΥαγόντες δε το σωμα] ΙΙίηο discimns ubi situm fue1'it coemete1'ium 

ecclesiae SmY1'nensis anliquissimum. Martyr enim ThI'aseas cujus co1'pns 
inde tΓaηslatum fLJisse dicit Ρίοω ns, ίΙΙε est (Ie qno 10quitUl' Polycrates 
Epllesinus episcopus ϊη celebel'l'ima epistula ad VicLo1'em papam (Eus., Η. Ε., 
V. 24 : Θρασέας και έπΙσκοπος και μάρτuς άπα Εvμε'lεΙας, ος έ'Ι Σμvρνη 
ΚΕκοlμ'!Jταt, cf. '!. 18). Episcopus fuit Eumeniae, civitatis Ph1'ygiae, sed tem'
pOl'e Polyc1'atis SmΥΓπae sepulturam llabebat, nbi etiam passus esse videtn1'. 
Translationis autem cansa facile coηj ίοίΙΙΙΓ; saeculo IVo Eumenienses f1deles 
exuviis ΡΓaesulίs saηctissimi ca1'e1'e ηοlΙΙΟΓυηΙ aLqne eas postliminii ju1'e 
1'epetiernnt a SmΥΓηaeίs. UIinam mΥΓΙΙΙS iIla quam Pionius vidit ad 
vacuum ma1'tY1'is sepnlcl'um viresccl'et adhnc, aut ~allem indicia aliqua 
SΙΙΡeΓesseηt 3d irιdaganda pretiosissima ista antiql1itatis Clll'JSIianae monu
menta. Νοη Βιιοοlί tanΙUm sed mu!tΟΓιιιn fidelium qui cnm ΡοlΥcaΓΡΟ οΙ 
l)aulo post eum vixerant tumulos invenil'emus, epitaphia legeremus. - Vo
cem βασιλειας Bollandus lJlale verLit basilicae; idel)} cnim sonat ac l'egia, 
ί. e. Ρ01'Ια, ίη infima latinitate. 

21. Μια δε ΥνώμΊ}] CοπφοsiΙο CΟ1'ΡΟ1'e Bacoli, incipit oblaLio fidelinm ΡΓΟ 
eo et p1'o cete1'is deful1ctis ίn eodem coemcte1'io l'eqniescentibus. InLer p1'es. 
byte1'os adstantes, ΡοlΥca1'Ρω: a plebe poscitnl' qui ~ac1'ificinm Eucllaristiae 
celeb1'et; ille tamen bonoi'em det1'ectat et senio1'ibus ΡΓesbΥιe1'ίs defel't. Sed 
hoc ηοη patiuntn1' fideles. ' 

21. lΙίο, si qnam Pionins 11abuisset antiqlIae traclitionis cnram, Joannenι 
;φοsΙοlum inclLlci ΟΡΟΓtuer3Ι. Sed maluit ΡοlΥcarΡί Ol'di nationeIn deSCl'ίJ)eΓe 
ηtIalis saecnlo lVo ceΙebΓata fIIisset. ΙΓCΠReus tesι.ίs est Polycar'[)uιn ab I.IpOS
tolis episcoiJL11n CΟl1sιίωtum ftIisse; Και Πολvκαρπος δε ov μόνον {ιπο 
αποστόλων μαΟητεuΟεΊ.ς, κ'Χι σu'ια'ιctστρctφεις πολλοίς το'(ς τον ΧρισΊΟ '1 έωρα
κόσιν, άλλα και δπο άποστόλω'l κατctσταΟεις είς την '~σια , έν τ:~ ε·ι Σμ,VΡ'lϊ,l 
έκκλ'!Jσι?- επil)κ()π() ~ . .. ( Π{(α . , 1ΙΤ, 3 j οΙ E1lS" Η . ε. ιν,14).' , 
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~o με-ι γαρ είοεν} ColL11llbaIn illam, qna Sρil'itus sanctHs significabatul', 
alii viderunt ίn Ol'dinationibns episcopol'um. Simile Cl1im Ρrοdίgίum de 
f<'abiano papa n3rι'at EuselJί LlS, Η. Ε. νι, 29. 

25. 'ΌποΙ) γαρ ot λεΙΤΟVΡγοl] cf. Apoc. Ι, 15. ·Apocalypseos usus ίl1 asia
tico SC1'iptore hujus tempol'is dignus est qui notetur. Abest ellim ille liber 
a canorιe concilii LaodicerIi (c. 60). - His similia l1arl'anttlr de Petro 
AlexandI'ino episco[)O et mal'tyre (Υ. Acta eju5 a Maio edita, ~Iigne, Ρ. G., 
t. xvnr, ρ. 464). 

25. ~Hκέν ποτε Πολl5καρπος] Civitas Teos nοn longe distat a ~1llyrna et 
vicina est Lebedo, quam insolito nomine Θερμων Λε~αδlω-I llic puto signifi
cal'i. Daphnus quidalil Smyrnaeus ίn ep. Ignatii martYl'is ad Smyrn. 15, 
commemoratur. 

2β. Agaparuln usum ίη Asia pel'sevel'asse usque ad tempus quo scripsit 
Pionius, testatur concilium Laodicenum, cc. 27, 28. 

27. KατέσΤYjσε δη Primos post Polycarpum ecclesiae Sl1lyr-nensis episcopos 
-hillc noscimus, scίlicet Papiriuιn et Camel'ium. Papirius autel1l comιnemo
ratur etialll a Polycrate Epllesino (Eus ., ΙΙ. b. ν. 24) inter sanctis8imos Asiae 
pt'aesules (ετι δε και ΠαπΙριον τον μακάριον) culn Polycarpo, Thrasea, Sagal'i 
et ~IeJitone. Plnres post· Polycarpum ίn episcopatu Smyrnensi sese excepisse 
ante annum fere 185, ίηηυίι Irenaeus, ΙΙΙ, 5 (cf. Eus., Η. Ε. ιν, ι 4). 

είς προσφοράν] Antiqui fideles ad altare muJta offerebant, η! mel, lac, 
oieum, t1vas, spicas, aves etiam ε! cetera alimenta, quae precibus liturgicis 
s3nctificata ίη usum Eeclesiue cedebant, cJericis vel pauperibus eroganda 
aut ίη aςaΡίs apponenda. IIujus cOl1sueΙUdinis vestigia exstant ίη oιnnibus 
liturgii!'\; una 5ίι eχeιηΡΙο Romana ίn qua huc spectant verba canonis : pel' 
φtem llaec 011ι1ιία, lJomilze, semper bona Cl'eas, sanctifίcas etc. Canon 
apost. 5 hus oblationes prohibet, praeter primitias spicarum et uvaruln. 

28. Ό στρατηγός] Magistratus ille qui hic et ίη seqtIenti narratione sum
mam civitatis administrationem l'egel'e videtur, distinguendus est a στρα
Τ'I)Υφ έπι της είρήν'l)ς qui occurl'it ίn inscl'jptioT1e Smyrnensi (Corp. inscl'. gr. 
n° 5151); σΤΡαΤ'l)Υων nomine ίη gl'aecis regionibus duumviros appellatos esse 
pernotum est (Marquardt, RoIn. Staatsverw., t. Ι, ρ. 521). 

29. Hanc lacnnaIn ita explet Ρ. Η alloix: QUα1zdo ergo, inquit prαefectus, 
nequ.e pe1' nos lzeque per Judαeos rest'i1lgui incendium potest, is nob1:s αccel'
sendus est si {ol'te huic mαlo mederi queat. Νε multα: irιventus εΙ invitαtU& 
αdfuit, p"eces fudit, igtzes ilzhibuit. Altel'i quoque malo pαl'tirtt praesenti, 
pα1'tim .impendeIlti, eodem l'emedii gelzel'e obviam ίυίι. Cum ellim civitα& 
nzαgnα αlznOlzαe penuriα p1'emeI'etur, αtque illgens et pel'molestα fαmes time
retuI', cOllgl'egatis supel' hac l'e pl'imoribus et p1'αefecto palαm exponenti .. , 
Iis minime expleri quae, folio uno avulso, de:>unt ίη cod. Par. 1452 luce 
clarius apparet. Ceterum si codicem integrum haberemns, ίη eo mentionem 
aliquam inveniremus de σvyypαφη illa adquam paulo infra alludit Poly
carpus. Ergo ex ingenio, minime' vero ex θlίo codice, supplementum pro-
tlllit HaHoixius. . . 

.3.881, - JmpI'imeI'ie Α . Ι::ιhΙl1'θ , I'tIe de PlθΙΙl'tι ~, 9, a Paris . 


