
Greek Text of Secret Mark

1. + εκ των επιστολων του αγιωτατου κληµεντοϖ του στρωµατεωϖ? θεοδωρω? 
2. καλωϖ εποιησαϖ επιστοµισαϖ ταϖ αρρητουϖ διδασκαλιαϖ των καρποκρατιανων? 
3. ουτοι γαρ οι προφητευθεντεϖ αστερεϖ πλανηται? οι απο τηϖ στενηϖ των εντολων ο 
4. δου ειϖ απερατον αβυσσον πλανωµενοι των σαρκικων και ενσωµατων αµαρτιων? 
5. πεφυσιωµενοι γαρ ειϖ γνωσιν? ωϖ λεγουσι? των βαθεων του σατανα? λανθανουσιν 

ειϖ 
6. τον ζοφον του σκοτουϖ του ψευδουϖ εαυτουϖ απορριπτοντεϖ? και καυχωµενοι 
7. ελευθερουϖ ειναι? δουλοι γεγονασιν ανδραποδωδων επιθυµιων? τουτοιϖ ουν αν 
8. τιστατεον παντη τε και παντωϖ? ει γαρ και τι αληθεϖ λεγοιεν? ουδ ουτω συµ 
9. φωνοιη αν αυτοιϖ ο τηϖ αληθειαϖ εραστηϖ? ουδε γαρ παντα ταληθη αληθεια? ουδε 
10.την κατα ταϖ ανθρωπιναϖ δοξαϖ φαινοµενην αληθειαν προκριτεον τηϖ αλη 
11.θουϖ αληθειαϖ τηϖ κατα την πιστιν? των τοινυν θρυλουµενων περι του θεοπνευστου 

κα 
12.τα µαρκον ευαγγελιου? τα µεν ψευδεται παντελωϖ? τα δε? ει και αληθη τινα− 
13.περιεχει ουδ ουτωϖ αληθωϖ παραδιδοται? συγκεκραµενα γαρ ταληθη 
14.τοιϖ πλασµασι παραχαρασσεται ωστε? τουτο δη το λεγοµενον? και το α 
15.λαϖ µωρανθηναι? ο γουν µαρκοϖ? κατα την του πετρου εν ρωµη διατριβην? 
16.ανεγραψε ταϖ πραξειϖ του κυριου? ου µεντοι πασαϖ εξαγγελλων? ουδε µην ταϖ 
17.µυστικαϖ υποσηµαινων? αλλ εκλεγοµενοϖ αϖ χρησιµωταταϖ ενοµισε προϖ αυ 
18.ξησιν τηϖ των κατηχουµενων πιστεωϖ? του δε πετρου µαρτυρησαντοϖ? παρηλθεν 
19.ειϖ αλεξανδρειαν ο µαρκοϖ? κοµιζων και ταταυτου και τα του πετρου υπο 
20.µνηµατα? εξ ων µεταφερων ειϖ το πρωτον αυτου βιβλιον τα τοιϖ προκοπ 
21.τουσι περι την γνωσιν καταλληλα? συνεταξε πνευµατικωτερον ευ− 
22.αγγελιον ειϖ την των τελειουµενων χρησιν? ουδεπω οµωϖ αυτα τα απορρη− 
23.τα εξωρχησατο? ουδε κατεγραψε την ιεροφαντικην διδασκαλιαν του 
24.κυριου? αλλα ταιϖ προγεγραµµεναιϖ πραξεσιν επιθειϖ και αλλαϖ? ετι προσε 
25.πηγαγε λογια τινα ων ηπιστατο την εξηγησιν µυσταγωγησειν τουϖ ακροα 
26.ταϖ ειϖ το αδυτον τηϖ επτακιϖ κεκαλυµµενηϖ αληθειαϖ? ουτωϖ ουν− 
27.προπαρεσκευασεν? ου φθονερωϖ ουδ απροφυλακτωϖ? ωϖ εγω οιµαι? και 
28.αποθνησκων κατελιπε το αυτου συγγραµµα τη εκκλησια τη εν− 
29.αλεξανδρεια? οπου εισετι νυν ασφαλωϖ ευ µαλα τηρειται? αναγινωϖ 
30.κοµενον προϖ αυτουϖ µονουϖ τουϖ µυουµενουϖ τα µεγαλα µυστηρια? των δε µι 
31.αρων δαιµονων ολεθρον τω των ανθρωπων γενει παντοτε µηχανωντων? ο καρ 
32.ποκρατηϖ? υπ αυτων διδαχθειϖ? και απατηλοιϖ τεχναιϖ χρησαµενοϖ? 
33.ουτω πρεσβυτερον τινα τηϖ εν αλεξανδρεια εκκλησιαϖ κατεδουλωσεν 
34.ωστε παρ αυτου εκοµισεν απογραφον του µυστικου ευαγγελιου? ο και 
35.εξηγησατο κατα την βλασφηµον και σαρκικην αυτου δοξαν? ετι− 
36.δε και εµιανε? ταιϖ αχραντοιϖ και αγιαιϖ λεξεσιν αναµιγνυϖ αναιδε 
37.στατα ψευσµατα? του δε κραµατοϖ τουτου εξαντληται το των καρποκρατι 
38.ανων δογµα? τουτοιϖ ουν? καθωϖ και προειρηκα? ουδεποτε εικτεον? ου 
39.δε προτεινουσιν αυτοιϖ τα κατεψευσµενα συγχωρητεον του µαρκου ει 



40.ναι το µυστικον ευαγγελιον? αλλα και µεθ ορκου αρνητεον? ου γαρ απασι παν 
41.τα αληθη λεκτεον? δια τουτο η σοφια του θεου δια σολοµωντοϖ παραγ 
42.γελλει? αποκρινου τω µωρω εκ τηϖ µωριαϖ αυτου? προϖ τουϖ τυφλουϖ τον 
43.νουν το φωϖ τηϖ αληθειαϖ δειν επικρυπτεσθαι διδασκουσα? αυτικα φη 
44.σι? του δε µη εχοντοϖ αρθησεται? και? ο µωροϖ εν σκοτει πορευεσθω? ηµειϖ 
45.δε υιοι φωτοϖ εσµεν? πεφωτισµενοι τη εξ υψουϖ ανατολη του πνευµατοϖ 
46.του κυριου? ου δε το πνευµα του κυριου? φησιν? εκει ελευθερια? παντα γαρ κα 
47.θαρα τοιϖ καθαροιϖ? σοι τοινυν ουκ οκνησω τα ηρωτηµενα αποκρι− 
48.νασθαι? δι αυτων του ευαγγελιου λεξεων τα κατεψευσµενα ελεγχων? α 
49.µελει µετα το? ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντεϖ ειϖ ιεροσολυµα? και τα 
50.εξηϖ εωϖ? µετα τρειϖ ηµεραϖ αναστησεται? ωδε επιφερει κατα λεξιν? 
51.και ερχονται ειϖ βηθανιαν και ην εκει µια γυνη ηϖ ο αδελφοϖ αυτηϖ απε− 
52.θανεν? και ελθουσα προσεκυνησε τον ιησουν και λεγει αυτω? υιε δα 
53.βιδ ελεησον µε? οι δε µαθηται επετιµησαν αυτη? και οργισθειϖ ο 
54.ιησουϖ απηλθεν µετ αυτηϖ ειϖ τον κηπον οπου ην το µνηµειον? και 
55.ευθυϖ ηκουσθη εκ του µνηµειου φωνη µεγαλη? και προσελθων ο ιησουϖ απ 
56.εκυλισε τον λιθον απο τηϖ θυραϖ του µνηµειου? και εισελθων ευθυϖ οπου 
57.ην ο νεανισκοϖ εξετεινεν την χειρα και ηγειρεν αυτον? κρατησαϖ− 
58.τηϖ χειροϖ? ο δε νεανισκοϖ εµβλεψαϖ αυτω ηγαπησεν αυτον και− 
59.ηρξατο παρακαλειν αυτον ινα µετ αυτου η? και εξελθοντεϖ εκ 
60.του µνηµειου ηλθον ειϖ την οικιαν του νεανισκου? ην γαρ πλουσιοϖ? και µεθ 
61.ηµεραϖ εξ επεταξεν αυτω ο ιησουϖ? και οψιαϖ γενοµενηϖ ερχεται ο 
62.νεανισκοϖ προϖ αυτον? περιβεβληµενοϖ σινδονα επι γυµνου? και 
63.εµεινε συν αυτω την νυκτα εκεινην? εδιδασκε γαρ αυτον ο 
64.ιησουϖ το µυστηριον τηϖ βασιλειαϖ του θεου? εκειθεν δε ανασταϖ− 
65.επεστρεψεν ειϖ το περαν του ιορδανου? επι µεν τουτοιϖ επεται το? και 
66.προσπορευονται αυτω ιακωβοϖ και ιωαννηϖ? και πασα η περι 
67.κοπη? το δε γυµνοϖ γυµνω και ταλλα περι ων εγραψαϖ ουκ ευ− 
68.ρισκεται? µετα δε το? και ερχεται ειϖ ιεριχω επαγει µονον? και η 
69.σαν εκει η αδελφη του νεανισκου ον ηγαπα αυτον ο ιησουϖ? και 
70.η µητηρ αυτου και σαλωµη? και ουκ απεδεξατο αυταϖ ο ιησουϖ? 
71.τα δε αλλα τα πολλα α εγραψαϖ ψευσµατα και φαινεται και εστιν? η 
72.µεν ουν αληθηϖ και κατα την αληθη φιλοσοφιαν εξηγησιϖ ... 
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