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Introduction
This edition of New Testament in the original Greek is based on Textus Receptus
and corresponds to the 1550 "royal" edition by Robert Stephanus (Estienne). It was
prepared in strict accordance with the following basic principles:
1. No variations, however strongly supported by the Greek manuscripts and
printed editions have been introduced into the text but were relegated to the
margins and footnotes.
2. While the modern chapter and verse numbering was preserved for the sake of
convenient reference, the elements that rely on human interpretation, such
as capital letters and punctuation, were completely disregarded.
3. The accents and breathings, though also altogether manmade, were retained.
It should be noted here that the use of full stop and paragraph breaks in this
work differs somewhat from that which is found in other printed editions of Greek
New Testament. Namely, the full stop is used here only as a verse separator and
paragraph breaks are made only at the beginning of each chapter. The reader
should understand that these tools were used only for convenient location of a
given chapter or verse, and they bear no authority, which they might have had if
they were supported by the ancient manuscripts with any degree of consistency.
The following symbols were used in the critical apparatus in the footnotes.
Textus Receptus, Stephanus 1550 edition. This is the base text of the present
edition.
Scrivener, 1894. This is the text underlying the English Authorised Version
of 1611 as found in the edition by Trinitarian Bible Society. It is interesting
to note that in many places this text agrees with modern corrupted Egyptian
recension (see below).




Majority Text according to Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad. This recension differs from the Majority Text of Maurice A. Robinson and William G. Pierpont in many places.




Egyptian (favoured by Vatican and Organised Religion), UBS4. This is the
corrupted version of the Greek New Testament which is naturally followed
by most modern (per)versions of the Bible. Despite the fact that we reject
iii

iv
this recension as unreliable, it was deemed appropriate to include it in the
collation in order to show the men of God where and how it differs from
others and because it would be foolish to assume that any single recension
is completely inerrant.
The verse on which there is a textual variant note has a little asterisk against
the verse number in the margin.

Tigran A. Aivazian
London, England
May 2002.

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαβίδ υἱοῦ ἀβραάµ. ἀβραὰµ
ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν
τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν ϕαρὲς
καὶ τὸν αρὰ ἐκ τῆς ϑαµάρ ϕαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐσρώµ ἐσρὼµ δὲ
ἐγέννησεν τὸν ἀράµ. ἀρὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀµιναδάβ ἀµιναδὰβ δὲ
ἐγέννησεν τὸν ναασσών ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλµών. σαλµὼν δὲ
ἐγέννησεν τὸν οὸζ ἐκ τῆς ῥαχάβ οὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὠβὴδ ἐκ τῆς
ῥούθ ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν δαβὶδ τὸν
ασιλέα δαβὶδ δὲ ὁ ασιλεὺς ἐγέννησεν τὸν σολοµῶντα ἐκ τῆς τοῦ οὐίου. σολοµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάµ ῥοβοὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά
ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσά. ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ ἰωσαφὰτ δὲ
ἐγέννησεν τὸν ἰωράµ ἰωρὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὀζίαν. ὀζίας δὲ ἐγέννησεν
τὸν ἰωαθάµ ἰωαθὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐζεκίαν. ἐζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν µανασσῆ µανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν
ἀµών ἀµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν. ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεχονίαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς µετοικεσίας αβυλῶνος. µετὰ δὲ τὴν
µετοικεσίαν αβυλῶνος ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν σαλαθιήλ σαλαθιὴλ δὲ
ἐγέννησεν τὸν οροβαβέλ. οροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιούδ ἀβιοὺδ
δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακείµ ἐλιακεὶµ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ. ἀζὼρ δὲ
ἐγέννησεν τὸν σαδώκ σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχείµ ἀχεὶµ δὲ ἐγέννησεν
τὸν ἐλιούδ. ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλεάζαρ ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν
µατθάν µατθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ. ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ
τὸν ἄνδρα µαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόµενος χριστός. πᾶσαι
1
v.1 ιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ , δαβιδ , υιου αβρααµ.
v.5 σαλµων δε
εγεννησεν τον οες οοζ , , εκ της αχαβ οες οοζ , , δε εγεννησεν τον ιωβηδ ωβηδ , , εκ
της ουθ ιωβηδ ωβηδ , , δε εγεννησεν τον ιεσσαι.
v.6 ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαυιδ , δαβιδ ,
τον ασιλεα δαυιδ , δαβιδ , δε ο , , ασιλευς , , εγεννησεν τον σολοµωνα , σολοµωντα ,
εκ της του ουριου.
v.7 σολοµων δε εγεννησεν τον οβοαµ οβοαµ δε εγεννησεν τον αβια αβια
δε εγεννησεν τον ασαφ ασα , , .
v.8 ασαφ ασα , , δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε
εγεννησεν τον ιωραµ ιωραµ δε εγεννησεν τον οζιαν. v.10 εζεκιας δε εγεννησεν τον µανασση µανασσης
v.13 οροβαβελ
δε εγεννησεν τον αµως αµων , , αµως αµων , , δε εγεννησεν τον ιωσιαν.
δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακιµ ελιακειµ , , ελιακιµ ελιακειµ , , δε
εγεννησεν τον αζωρ.
v.14 αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχιµ αχειµ , ,
, ,
αχιµ αχειµ
δε εγεννησεν τον ελιουδ.










































































































































1



1 ,2

3

4
5

6



7



8





9

10
11



12

13
14



15



16
17


2

18

19



20





21

22


23

24

25





2

2

3


4
5


6

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

1:17–2:6

οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀβραὰµ ἕως δαβὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ δαὶδ ἕως τῆς µετοικεσίας αβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ ἀπὸ τῆς
µετοικεσίας αβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. τοῦ δὲ
ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἠν µνηστευθείσης γὰρ τῆς µητρὸς αὐτοῦ µαρίας τῷ ἰωσήφ πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα
ἐκ πνεύµατος ἁγίου. ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος ὢν καὶ µὴ ϑέλων
αὐτὴν παραδειγµατίσαι ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ
αὐτοῦ ἐνθυµηθέντος ἰδού ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων
ἰωσὴφ υἱὸς δαβίδ µὴ ϕοβηθῇς παραλαβεῖν µαριὰµ τὴν γυναῖκά σου τὸ
γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύµατός ἐστιν ἁγίου. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ
καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ
τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
τοῦ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ
ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐµµανουήλ ὅ ἐστιν
µεθερµηνευόµενον µεθ’ ἡµῶν ὁ ϑεός. διεγερθεὶς δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ
ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν τὸν υἱὸν
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἰησοῦν.
τοῦ δὲ ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν ηθλέεµ τῆς ἰουδαίας ἐν ἡµέραις ἡρῴδου τοῦ ασιλέως ἰδού µάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ἱεροσόλυµα. λέγοντες ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων εἴδοµεν
γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθοµεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
ἀκούσας δὲ ἡρῴδης ὁ ασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα ἱεροσόλυµα µετ’
αὐτοῦ. καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραµµατεῖς τοῦ λαοῦ
ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ἐν
ηθλέεµ τῆς ἰουδαίας οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου. καὶ
v.17 πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααµ εως δαυιδ , δαβιδ , γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαυιδ ,
δαβιδ , εως της µετοικεσιας αβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της µετοικεσιας αβυλωνος εως
του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες.
v.18 του δε ιησου χριστου η γενεσις γεννησις , , ουτως ην
µνηστευθεισης γαρ , , της µητρος αυτου µαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ πνευµατος αγιου.
v.19 ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων και µη ϑελων αυτην
δειγµατισαι παραδειγµατισαι , , εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην.
v.20 ταυτα δε αυτου ενθυµηθεντος ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιος δαυιδ , δαβιδ , µη ϕοβηθης
παραλαβειν µαριαν µαριαµ , , την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνευµατος εστιν αγιου.
v.22 τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ηθεν υπο του , , κυριου δια του προφητου λεγοντος.
v.24 εγερθεις διεγερθεις , , δε ο ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν ως προσεταξεν αυτω ο αγγελος
κυριου και παρελαβεν την γυναικα αυτου.
v.25 και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν τον , ,
, ,
, ,
, ,
υιον αυτης
τον
πρωτοτοκον
και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιησουν.
2
v.3 ακουσας
δε ηρωδης , , ο ασιλευς ηρωδης εταραχθη και πασα ιεροσολυµα µετ αυτου.
v.5 οι δε ειπαν
ειπον , , αυτω εν ηθλεεµ της ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου.












































































































2:7–19

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3

σύ ηθλέεµ γῆ ἰούδα οὐδαµῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεµόσιν ἰούδα ἐκ
σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούµενος ὅστις ποιµανεῖ τὸν λαόν µου τὸν ἰσαήλ. τότε ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς µάγους ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν
τὸν χρόνον τοῦ ϕαινοµένου ἀστέρος. καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς ηθλέεµ
εἶπεν πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν δὲ εὕρητε
ἀπαγγείλατέ µοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ ασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ ἰδού ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ
προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. ἰδόντες δὲ τὸν
ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν µεγάλην σφόδρα. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν
εὗρον τὸ παιδίον µετὰ µαρίας τῆς µητρὸς αὐτοῦ καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς ϑησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ
δῶρα χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σµύρναν. καὶ χρηµατισθέντες κατ’ ὄναρ
µὴ ἀνακάµψαι πρὸς ἡρῴδην δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν
αὐτῶν. ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδού ἄγγελος κυρίου ϕαίνεται κατ’
ὄναρ τῷ ἰωσὴφ λέγων ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ ϕεῦγε εἰς αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι µέλλει γὰρ
ἡρῴδης ητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν
τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον.
καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ
κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος ἐξ αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου.
τότε ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν µάγων ἐθυµώθη λίαν καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν ηθλέεµ καὶ ἐν πάσιν τοῖς
ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν
παρὰ τῶν µάγων. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ἰερεµίου τοῦ προφήτου
λέγοντος. ϕωνὴ ἐν ῥαµὰ ἠκούσθη ϑρῆνος καὶ κλαυθµὸς καὶ ὀδυρµὸς
πολύς ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν. τελευτήσαντος δὲ τοῦ ἡρῴδου ἰδού ἄγγελος κυρίου
v.8 και πεµψας αυτους εις ηθλεεµ ειπεν πορευθεντες ακριβως , , εξετασατε ακριβως περι του
παιδιου επαν δε ευρητε απαγγειλατε µοι οπως καγω ελθων προσκυνησω αυτω.
v.9 οι δε ακουσαντες
του ασιλεως επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ειδον εν τη ανατολη προηγεν αυτους εως ελθων εσταθη
εστη , , επανω ου ην το παιδιον.
v.11 και ελθοντες εις την οικιαν ειδον , , ευρον το παιδιον
µετα µαριας της µητρος αυτου και πεσοντες προσεκυνησαν αυτω και ανοιξαντες τους ϑησαυρους
αυτων προσηνεγκαν αυτω δωρα χρυσον και λιβανον και σµυρναν.
v.15 και ην εκει εως της τελευτης
ηρωδου ινα πληρωθη το ηθεν υπο του , , κυριου δια του προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου εκαλεσα
τον υιον µου.
v.16 τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των µαγων εθυµωθη λιαν και αποστειλας
ανειλεν παντας τους παιδας τους εν ηθλεεµ και εν πασι πασιν , , τοις οριοις αυτης απο διετους
και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των µαγων.
v.17 τοτε επληρωθη το ηθεν δια
υπο , , ιερεµιου του προφητου λεγοντος.
v.18 ϕωνη εν αµα ηκουσθη ϑρηνος , , και , ,
κλαυθµος και οδυρµος πολυς αχηλ κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ
εισιν.
v.19 τελευτησαντος δε του ηρωδου ιδου αγγελος κυριου ϕαινεται κατ οναρ ϕαινεται , , τω
ιωσηφ εν αιγυπτω.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

2:20–3:11

κατ’ ὄναρ ϕαίνεται τῷ ἰωσὴφ ἐν αἰγύπτῳ. λέγων ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ἰσραήλ τεθνήκασιν
γὰρ οἱ ητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ἰσραήλ. ἀκούσας δὲ
ὅτι ἀρχέλαος ασιλεύει ἐπὶ τῆς ἰουδαίας ἀντὶ ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν χρηµατισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ
µέρη τῆς γαλιλαίας. καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγοµένην ναζαρέτ
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι ναζωραῖος κληθήσεται.
ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ἐκείναις παραγίνεται ἰωάννης ὁ απτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήµῳ τῆς ἰουδαίας.
καὶ λέγων µετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ
ασιλεία τῶν οὐρανῶν. οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ ἠσαΐου τοῦ προϕήτου λέγοντος ϕωνὴ οῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ὁ ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυµα
αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καµήλου καὶ ώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ µέλι ἄγριον. τότε ἐξεπορεύετο
πρὸς αὐτὸν ἱεροσόλυµα καὶ πᾶσα ἡ ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ
ἰορδάνου. καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ἰορδάνῃ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξοµολογούµενοι
τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν. ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν ϕαρισαίων καὶ σαδδουκαίων
ἐρχοµένους ἐπὶ τὸ άπτισµα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς γεννήµατα ἐχιδνῶν τίς
ὑπέδειξεν ὑµῖν ϕυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς. ποιήσατε οὖν καρποὺς ἄξιους τῆς µετανοίας. καὶ µὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πατέρα
ἔχοµεν τὸν ἀβραάµ λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι δύναται ὁ ϑεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ἀβραάµ. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν
δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται
καὶ εἰς πῦρ άλλεται. ἐγὼ µὲν απτίζω ὑµᾶς ἐν ὕδατι εἰς µετάνοιαν
ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχόµενος ἰσχυρότερός µου ἐστίν οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς
v.21 ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την µητερα αυτου και εισηλθεν ηλθεν , , εις γην
ισραηλ.
v.22 ακουσας δε οτι αρχελαος ασιλευει επι , , της ιουδαιας αντι ηρωδου , , του
πατρος αυτου ηρωδου εφοβηθη εκει απελθειν χρηµατισθεις δε κατ οναρ ανεχωρησεν εις τα µερη της
γαλιλαιας.
v.23 και ελθων κατωκησεν εις πολιν λεγοµενην ναζαρεθ ναζαρετ , , οπως πληρωθη
το ηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιος κληθησεται.
3
v.2 [και] και , , λεγων µετανοειτε
ηγγικεν γαρ η ασιλεια των ουρανων.
v.3 ουτος γαρ εστιν ο ηθεις δια υπο , , ησαιου του
προφητου λεγοντος ϕωνη οωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους
αυτου. v.4 αυτος δε ο ιωαννης ειχεν το ενδυµα αυτου απο τριχων καµηλου και ωνην δερµατινην περι
την οσφυν αυτου η δε τροφη αυτου , , ην αυτου ακριδες και µελι αγριον.
v.6 και εβαπτιζοντο εν
τω ιορδανη ποταµω υπ αυτου εξοµολογουµενοι τας αµαρτιας αυτων.
v.8 ποιησατε ουν καρπον ,
καρπους , αξιον , αξιους , της µετανοιας.
v.10 ηδη δε και , , η αξινη προς την ιζαν των
δενδρων κειται παν ουν δενδρον µη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ αλλεται.
v.11 εγω
µεν απτιζω , , υµας απτιζω εν υδατι εις µετανοιαν ο δε οπισω µου ερχοµενος ισχυροτερος µου
εστιν ου ουκ ειµι ικανος τα υποδηµατα αστασαι αυτος υµας απτισει εν πνευµατι αγιω και , ,
πυρι , , .
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τὰ ὑποδήµατα αστάσαι αὐτὸς ὑµᾶς απτίσει ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυί. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ
καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ ἀσβέστῳ. τότε παραγίνεται ὁ ἰησοῦς ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἐπὶ τὸν
ἰορδάνην πρὸς τὸν ἰωάννην τοῦ απτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ. ὁ δὲ ἰωάννης
διεκώλυεν αὐτὸν λέγων ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ απτισθῆναι καὶ σὺ
ἔρχῃ πρός µε. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν ἄφες ἄρτι οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡµῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην τότε ἀφίησιν
αὐτόν. καὶ απτισθεὶς ὁ ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἰδού
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦµα τοῦ ϑεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόµενον ἐπ’ αὐτόν. καὶ ἰδού ϕωνὴ ἐκ τῶν
οὐρανῶν λέγουσα οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα.
τότε ὁ ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρηµον ὑπὸ τοῦ πνεύµατος πειρασθῆναι
ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
καὶ νηστεύσας ἡµέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας
τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν. καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς εἶπεν γέγραπται οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ µόνῳ ήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’
ἐπὶ παντὶ ῥήµατι ἐκπορευοµένῳ διὰ στόµατος ϑεοῦ. τότε παραλαµβάνει
αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον
τοῦ ἱεροῦ. καὶ λέγει αὐτῷ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ άλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν
ἀροῦσίν σε µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. ἔφη αὐτῷ ὁ
ἰησοῦς πάλιν γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν ϑεόν σου. πάλιν
παραλαµβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν
αὐτῷ πάσας τὰς ασιλείας τοῦ κόσµου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. καὶ λέγει
αὐτῷ ταῦτα πάντα σοι δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς µοι. τότε λέγει
αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὕπαγε σατανᾶ γέγραπται γάρ κύριον τὸν ϑεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις. τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
καὶ ἰδού ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς
v.16 και , , απτισθεις δε ο ιησους ανεβη , , ευθυς ανεβη απο του υδατος και ιδου
ηνεωχθησαν ανεωχθησαν , , [αυτω] αυτω , , οι ουρανοι και ειδεν [το] το , , πνευµα [του]
του , , ϑεου καταβαινον ωσει περιστεραν [και] και , , ερχοµενον επ αυτον.
4
v.2 και νηστευσας ηµερας τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , και νυκτας τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , υστερον
επεινασεν.
v.3 και προσελθων αυτω , , ο πειραζων ειπεν αυτω ει υιος ει του ϑεου ειπε ινα οι λιθοι
ουτοι αρτοι γενωνται.
v.4 ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω µονω ησεται ο ανθρωπος
αλλ επι παντι ηµατι εκπορευοµενω δια στοµατος ϑεου.
v.5 τοτε παραλαµβανει αυτον ο διαβολος
v.9 και ειπεν
εις την αγιαν πολιν και εστησεν ιστησιν , , αυτον επι το πτερυγιον του ιερου.
λεγει , , αυτω ταυτα παντα , , σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης µοι.
v.10 τοτε λεγει
αυτω ο ιησους υπαγε οπισω µου σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον ϑεον σου προσκυνησεις και
αυτω µονω λατρευσεις.
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ὅτι ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν γαλιλαίαν. καὶ καταλιπὼν
τὴν ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς καπερναοὺµ τὴν παραθαλασσίαν ἐν
ὁρίοις αβουλὼν καὶ νεφθαλείµ. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ἠσαΐου τοῦ
προφήτου λέγοντος. γῆ αβουλὼν καὶ γῆ νεφθαλείµ ὁδὸν ϑαλάσσης
πέραν τοῦ ἰορδάνου γαλιλαία τῶν ἐθνῶν. ὁ λαὸς ὁ καθήµενος ἐν σκότει εἶδε ϕῶς µέγα καὶ τοῖς καθηµένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ ϑανάτου ϕῶς
ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν µετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν. περιπατῶν δὲ ὁ ἰησοῦς
παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῆς γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς σίµωνα τὸν λεγόµενον πέτρον καὶ ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ άλλοντας ἀµφίβληστρον
εἰς τὴν ϑάλασσαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς δεῦτε ὀπίσω µου
καὶ ποιήσω ὑµᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
ἰάκωβον τὸν τοῦ εβεδαίου καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ
µετὰ εβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ
ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν γαλιλαίαν ὁ ἰησοῦς
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς
ασιλείας καὶ ϑεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν συρίαν καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ ασάνοις συνεχοµένους καὶ δαιµονιζοµένους καὶ σεληνιαζοµένους καὶ παραλυτικούς καὶ
ἐθεράπευσεν αὐτούς. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας καὶ δεκαπόλεως καὶ ἱεροσολύµων καὶ ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ
ἰορδάνου.
ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προ-

v.12 ακουσας δε ο , , ιησους , , οτι ιωαννης παρεδοθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν.
v.13 και
καταλιπων την ναζαρα ναζαρεθ ναζαρετ , ελθων κατωκησεν εις καφαρναουµ καπερναουµ , ,
την παραθαλασσιαν εν οριοις αβουλων και νεφθαλιµ νεφθαλειµ , , .
v.15 γη αβουλων και γη
νεφθαλιµ νεφθαλειµ , , οδον ϑαλασσης περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων.
v.16 ο λαος ο
καθηµενος εν σκοτει ειδεν ειδε , ϕως ειδεν µεγα και τοις καθηµενοις εν χωρα και σκια ϑανατου
ϕως ανετειλεν αυτοις.
v.18 περιπατων δε ο , ιησους , παρα την ϑαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν
δυο αδελφους σιµωνα τον λεγοµενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου αλλοντας αµφιβληστρον
εις την ϑαλασσαν ησαν γαρ αλιεις.
v.23 και περιηγεν εν ολη τη γαλιλαια ολην , , την , ,
γαλιλαιαν , , ο , , ιησους , , διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον
της ασιλειας και ϑεραπευων πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν εν τω λαω.
v.24 και απηλθεν η
ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις
και ασανοις συνεχοµενους [και] και , , δαιµονιζοµενους και σεληνιαζοµενους και παραλυτικους
και εθεραπευσεν αυτους.
5
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σῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων. µακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι ὅτι αὐτῶν ἐστιν
ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν. µακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληϑήσονται. µακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοὶ κληρονοµήσουσιν τὴν γῆν.
µακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. µακάριοι οἱ ἐλεήµονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. µακάριοι
οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν ϑεὸν ὄψονται. µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ ϑεοῦ κληθήσονται. µακάριοι οἱ δεδιωγµένοι ἕνεκεν
δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν. µακάριοί ἐστε
ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν ῥῆµα καθ’
ὑµῶν ψευδόµενοι ἕνεκεν ἐµοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ µισθὸς
ὑµῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς
πρὸ ὑµῶν. ὑµεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς ἐὰν δὲ τὸ ἅλας µωρανθῇ ἐν τίνι
ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ µὴ ληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ὑµεῖς ἐστε τὸ ϕῶς τοῦ κόσµου οὐ δύναται πόλις
κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειµένη. οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν
αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάµπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ
οἰκίᾳ. οὕτως λαµψάτω τὸ ϕῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὅπως
ἴδωσιν ὑµῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑµῶν τὸν ἐν τοῖς
οὐρανοῖς. µὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ἕως
ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἰῶτα ἓν ἢ µία κεραία οὐ µὴ παρέλθῃ
ἀπὸ τοῦ νόµου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους ἐλάχιστος
κληθήσεται ἐν τῇ ασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ
οὗτος µέγας κληθήσεται ἐν τῇ ασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. λέγω γὰρ ὑµῖν
ὅτι ἐὰν µὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑµῶν πλεῖον τῶν γραµµατέων καὶ
ϕαρισαίων οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν ασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ἠκούσατε
ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐ ϕονεύσεις ὃς δ’ ἂν ϕονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τῇ
κρίσει. ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόµενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ
v.1 ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου προσηλθαν προσηλθον , , αυτω
οι µαθηται αυτου.
v.11 µακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υµας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον
ηµα , , καθ υµων [ψευδοµενοι] ψευδοµενοι , , ενεκεν εµου.
v.13 υµεις εστε το αλας της
γης εαν δε το αλας µωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει µη ληθεν ληθηναι , , εξω
και , , καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων.
v.20 λεγω γαρ υµιν οτι εαν µη περισσευση υµων η
δικαιοσυνη υµων , , πλειον των γραµµατεων και ϕαρισαιων ου µη εισελθητε εις την ασιλειαν των
ουρανων.
v.22 εγω δε λεγω υµιν οτι πας ο οργιζοµενος τω αδελφω αυτου εικη , , ενοχος εσται τη
κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη µωρε ενοχος εσται
εις την γεενναν του πυρος.
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ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά ἔνοχος ἔσται
τῷ συνεδρίῳ ὃς δ’ ἂν εἴπῃ µωρέ ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον κἀκεῖ µνησθῇς
ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ. ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔµπροσθεν
τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τότε
ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως
ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ µετ’ αὐτοῦ µήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ
καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς ϕυλακὴν ληθήσῃ. ἀµὴν
λέγω σοι οὐ µὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐ µοιχεύσεις. ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι
πᾶς ὁ λέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυµῆσαι αὐτῆς ἤδη ἐµοίχευσεν αὐτὴν
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλµός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε
αὐτὸν καὶ άλε ἀπὸ σοῦ συµφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν µελῶν
σου καὶ µὴ ὅλον τὸ σῶµά σου ληθῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ
σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ άλε ἀπὸ σοῦ συµφέρει γάρ σοι ἵνα
ἀπόληται ἓν τῶν µελῶν σου καὶ µὴ ὅλον τὸ σῶµά σου ληθῇ εἰς γέενναν.
ἐρρέθη δέ ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.
ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν µοιχᾶσθαι καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην γαµήσῃ
µοιχᾶται. πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐκ ἐπιορκήσεις
ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ὀµόσαι
ὅλως µήτε ἐν τῷ οὐρανῷ ὅτι ϑρόνος ἐστὶν τοῦ ϑεοῦ. µήτε ἐν τῇ γῇ ὅτι
ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ µήτε εἰς ἱεροσόλυµα ὅτι πόλις ἐστὶν
τοῦ µεγάλου ασιλέως. µήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀµόσῃς ὅτι οὐ δύνασαι
µίαν τρίχα λευκὴν ἢ µέλαιναν ποιῆσαι. ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑµῶν ναὶ ναί οὒ
οὔ τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
ὀφθαλµὸν ἀντὶ ὀφθαλµοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν
v.23 εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το ϑυσιαστηριον και εκει κακει , , µνησθης οτι ο
αδελφος σου εχει τι κατα σου.
v.25 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει µετ αυτου εν τη
οδω µετ , , αυτου , , µηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης σε , , παραδω , ,
τω υπηρετη και εις ϕυλακην ληθηση.
v.27 ηκουσατε οτι ερρεθη τοις , αρχαιοις , ου µοιχευσεις.
v.28 εγω δε λεγω υµιν οτι πας ο λεπων γυναικα προς το επιθυµησαι αυτην , αυτης , ηδη εµοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου.
v.30 και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και αλε
απο σου συµφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των µελων σου και µη ολον το σωµα σου ληθη , , εις
γεενναν απελθη .
v.31 ερρεθη δε οτι , , ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον.
v.32 εγω δε λεγω υµιν οτι πας ος , , ο αν , , απολυων απολυση , , την γυναικα αυτου παεκτος λογου πορνειας ποιει αυτην µοιχευθηναι µοιχασθαι , , και ος εαν απολελυµενην γαµηση
µοιχαται. v.36 µητε εν τη κεφαλη σου οµοσης οτι ου δυνασαι µιαν τριχα λευκην ποιησαι η µελαιναν
ποιησαι , , .
v.39 εγω δε λεγω υµιν µη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε απιζει απισει , ,
, ,
εις επι
την δεξιαν [σου] σου , σιαγονα [σου] στρεψον αυτω και την αλλην.
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µὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. καὶ τῷ ϑέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν
χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱµάτιον. καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει
µίλιον ἕν ὕπαγε µετ’ αὐτοῦ δύο. τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν ϑέλοντα
ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι µὴ ἀποστραφῇς. ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς καλῶς
ποιεῖτε τοὺς µισοῦντας ὑµᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων
ὑµᾶς καὶ διωκόντων ὑµᾶς. ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν
οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ
ρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας
ὑµᾶς τίνα µισθὸν ἔχετε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. καὶ ἐὰν
ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑµῶν µόνον τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ
τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν. ἔσεσθε οὖν ὑµεῖς τέλειοι ὡσπερ ὁ πατὴρ ὑµῶν
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.
προσέχετε τὴν ἐλεηµοσύνην ὑµῶν µὴ ποιεῖν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ ϑεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ µήγε µισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ
ὑµῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεηµοσύνην µὴ σαλπίσῃς
ἔµπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
ἐν ταῖς ῥύµαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀµὴν λέγω ὑµῖν
ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ γνώτω
ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου. ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεηµοσύνη ἐν
τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ λέπων ἐν τῷ κρυπτῷ αὑτὸς ἀποδώσει
σοι ἐν τῷ ϕανερῷ. καὶ ὅταν προσεύχῃ οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί
ὅτι ϕιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως ἂν ϕανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι
v.42 τω αιτουντι σε δος διδου , , και τον ϑελοντα απο σου δανισασθαι δανεισασθαι , , µη
αποστραφης.
v.44 εγω δε λεγω υµιν αγαπατε τους εχθρους υµων ευλογειτε , , τους , ,
, ,
καταρωµενους
υµας , , καλως , , ποιειτε , , τοις
τους , µισουσιν
µισουντας ,
υµας , , και προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων , , υµας , , και , , διωκοντων υµας.
v.45 οπως γενησθε υιοι του πατρος υµων του εν [τοις] ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι
πονηρους και αγαθους και ρεχει επι δικαιους και αδικους.
v.47 και εαν ασπασησθε τους ϕιλους
αδελφους , , υµων µονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι εθνικοι το αυτο τελωναι , , ουτως , ,
ποιουσιν. v.48 εσεσθε ουν υµεις τελειοι ως ωσπερ , , ο πατηρ υµων ο ουρανιος εν , , τοις , ,
ουρανοις , , τελειος εστιν.
6
v.1 προσεχετε [δε] την δικαιοσυνην ελεηµοσυνην , , υµων
µη ποιειν εµπροσθεν των ανθρωπων προς το ϑεαθηναι αυτοις ει δε µη γε µηγε , , µισθον ουκ
εχετε παρα τω πατρι υµων τω εν τοις ουρανοις.
v.4 οπως η σου η ελεηµοσυνη εν τω κρυπτω και ο
v.5 και
πατηρ σου ο λεπων εν τω κρυπτω αυτος , , αποδωσει σοι εν , , τω , , ϕανερω , , .
οταν προσευχησθε προσευχη , , ουκ εσεσθε εση , , ως ωσπερ , , οι υποκριται οτι ϕιλουσιν
εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν , , ϕανωσιν τοις
ανθρωποις αµην λεγω υµιν οτι , , απεχουσιν τον µισθον αυτων.
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ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ ταµιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν ϑύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ λέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ ϕανερῷ. προσευχόµενοι δὲ µὴ αττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί δοκοῦσιν
γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. µὴ οὖν ὁµοιωθῆτε
αὐτοῖς οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑµᾶς αἰτῆσαι
αὐτόν. οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑµεῖς πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου. ἐλθέτω ἡ ασιλεία σου γενηθήτω τὸ ϑέληµά
σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς
ἡµῖν σήµερον. καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν. καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ ασιλεία καὶ ἡ δύναµις
καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας ἀµήν. ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
παραπτώµατα αὐτῶν ἀφήσει καὶ ὑµῖν ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος. ἐὰν
δὲ µὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώµατα αὐτῶν οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑµῶν
ἀφήσει τὰ παραπτώµατα ὑµῶν. ὅταν δὲ νηστεύητε µὴ γίνεσθε ὡσπερ
οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως ϕανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἀπέχουσιν τὸν
µισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι. ὅπως µὴ ϕανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ
πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ λέπων ἐν τῷ κρυπτῷ
ἀποδώσει σοι ἐν τῷ ϕανερῷ. µὴ ϑησαυρίζετε ὑµῖν ϑησαυροὺς ἐπὶ τῆς
γῆς ὅπου σὴς καὶ ρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ
κλέπτουσιν. ϑησαυρίζετε δὲ ὑµῖν ϑησαυροὺς ἐν οὐρανῷ ὅπου οὔτε σὴς
οὔτε ρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ ϑησαυρὸς ὑµῶν ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑµῶν. ὁ
v.6 συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταµειον ταµιειον , , σου και κλεισας την ϑυραν σου
προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο λεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν , ,
τω , , ϕανερω , , .
v.7 προσευχοµενοι δε µη ατταλογησητε αττολογησητε , , ωσπερ οι
εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται.
v.10 ελθετω η ασιλεια σου
γενηθητω το ϑεληµα σου ως εν ουρανω και επι της , , γης.
v.12 και αφες ηµιν τα οφειληµατα
ηµων ως και ηµεις αφηκαµεν αφιεµεν , , τοις οφειλεταις ηµων.
v.13 και µη εισενεγκης ηµας
εις πειρασµον αλλα υσαι ηµας απο του πονηρου οτι , , σου , , εστιν , , η , , ασιλεια , ,
και , , η , , δυναµις , , και , , η , , δοξα , , εις , , τους , , αιωνας , , αµην , , .
v.15 εαν δε µη αφητε τοις ανθρωποις τα , , παραπτωµατα , , αυτων , , ουδε ο πατηρ υµων
αφησει τα παραπτωµατα υµων.
v.16 οταν δε νηστευητε µη γινεσθε ως ωσπερ , , οι υποκριται
σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως ϕανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αµην λεγω
v.18 οπως µη ϕανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω
υµιν οτι , , απεχουσιν τον µισθον αυτων.
πατρι σου τω εν τω κρυφαιω κρυπτω , , και ο πατηρ σου ο λεπων εν τω κρυφαιω κρυπτω , ,
αποδωσει σοι εν , τω , ϕανερω , .
v.21 οπου γαρ εστιν ο ϑησαυρος σου υµων , , εκει εσται
, ,
και η καρδια σου υµων
.
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λύχνος τοῦ σώµατός ἐστιν ὁ ὀφθαλµός ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλµός σου ἁπλοῦς
ᾖ ὅλον τὸ σῶµά σου ϕωτεινὸν ἔσται. ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλµός σου πονηρὸς
ᾖ ὅλον τὸ σῶµά σου σκοτεινὸν ἔσται εἰ οὖν τὸ ϕῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος
ἐστίν τὸ σκότος πόσον. οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ
τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέου καταφρονήσει οὐ δύνασθε ϑεῷ δουλεύειν καὶ µαµµωνᾷ. διὰ τοῦτο
λέγω ὑµῖν µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν τί ϕάγητε καὶ τί πίητε µηδὲ τῷ
σώµατι ὑµῶν τί ἐνδύσησθε οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ
τὸ σῶµα τοῦ ἐνδύµατος. ἐµβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ
σπείρουσιν οὐδὲ ϑερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ
ὑµῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά οὐχ ὑµεῖς µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν. τίς
δὲ ἐξ ὑµῶν µεριµνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν
ἕνα. καὶ περὶ ἐνδύµατος τί µεριµνᾶτε καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ
πῶς αὐξάνει οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει. λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι οὐδὲ σολοµὼν ἐν
πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ
ἀγροῦ σήµερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον αλλόµενον ὁ ϑεὸς οὕτως
ἀµφιέννυσιν οὐ πολλῷ µᾶλλον ὑµᾶς ὀλιγόπιστοι. µὴ οὖν µεριµνήσητε
λέγοντες τί ϕάγωµεν ἤ τί πίωµεν ἤ τί περιβαλώµεθα. πάντα γὰρ ταῦτα
τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων
ἁπάντων. ητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν. µὴ οὖν µεριµνήσητε
εἰς τὴν αὔριον ἡ γὰρ αὔριον µεριµνήσει τὰ ἑαυτῆς ἀρκετὸν τῇ ἡµέρᾳ ἡ
κακία αὐτῆς.
µὴ κρίνετε ἵνα µὴ κριθῆτε.
ἐν ᾧ γὰρ κρίµατι κρίνετε κριθήσεσθε
καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ µετρεῖτε ἀντιµετρηθήσεται ὑµῖν. τί δὲ λέπεις τὸ κάρϕος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλµῷ δοκὸν
οὐ κατανοεῖς. ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ
v.22 ο λυχνος του σωµατος εστιν ο οφθαλµος εαν ουν η ο οφθαλµος σου απλους η , , ολον το
σωµα σου ϕωτεινον εσται.
v.24 ουδεις δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα µισησει και
τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε ϑεω δουλευειν και
µαµωνα , µαµµωνα , .
v.25 δια τουτο λεγω υµιν µη µεριµνατε τη ψυχη υµων τι ϕαγητε [η
και , , τι πιητε] πιητε , , µηδε τω σωµατι υµων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης
και το σωµα του ενδυµατος.
v.28 και περι ενδυµατος τι µεριµνατε καταµαθετε τα κρινα του αγρου
πως αυξανουσιν αυξανει , , ου κοπιωσιν κοπια , , ουδε νηθουσιν νηθει , , .
v.32 παντα
γαρ ταυτα τα εθνη επιζητουσιν επιζητει , , οιδεν γαρ ο πατηρ υµων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων
απαντων. v.33 ητειτε δε πρωτον την ασιλειαν [του του , , ϑεου] ϑεου , , και την δικαιοσυνην
αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υµιν.
v.34 µη ουν µεριµνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον
7
v.2 εν ω γαρ κριµατι κρινετε
µεριµνησει τα , , εαυτης αρκετον τη ηµερα η κακια αυτης.
κριθησεσθε και εν ω µετρω µετρειτε µετρηθησεται , αντιµετρηθησεται , υµιν.
v.4 η πως ερεις τω
αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος εκ απο , , του οφθαλµου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλµω
σου.
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τοῦ ὀφθαλµοῦ σου καὶ ἰδού ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλµῷ σοῦ. ὑποκριτά
ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σοῦ καὶ τότε διαβλέψεις ἐκαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. µὴ δῶτε τὸ ἅγιον
τοῖς κυσίν µηδὲ άλητε τοὺς µαργαρίτας ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν χοίρων
µήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑµᾶς. αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν ητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε
καὶ ἀνοιγήσεται ὑµῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαµβάνει καὶ ὁ ητῶν εὑρίσκει
καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑµῶν ἄνθρωπος ὃν ἐὰν
αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον µὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ. καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ µὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ. εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόµατα
ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑµῶν πόσῳ µᾶλλον ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. πάντα οὖν ὅσα ἂν ϑέλητε
ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος γάρ
ἐστιν ὁ νόµος καὶ οἱ προφῆται. εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ
πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόµενοι δι’ αὐτῆς. ὅτί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιµµένη
ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ωήν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.
προσέχετε δέ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑµᾶς ἐν
ἐνδύµασιν προβάτων ἔσωθεν δὲ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. ἀπὸ τῶν καρπῶν
αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ
ἀπὸ τριβόλων σῦκα. οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ
τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. οὐ δύναται δένδρον
ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. πᾶν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς
πῦρ άλλεται. ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. οὐ

v.5 υποκριτα εκβαλε πρωτον την , , δοκον , , εκ του οφθαλµου σου την δοκον και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλµου του αδελφου σου.
v.6 µη δωτε το αγιον τοις κυσιν µηδε
αλητε τους µαργαριτας υµων εµπροσθεν των χοιρων µηποτε καταπατησουσιν καταπατησωσιν , ,
αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ηξωσιν υµας.
v.9 η τις εστιν εξ υµων ανθρωπος ον
αιτησει εαν , , αιτηση , , ο υιος αυτου αρτον µη λιθον επιδωσει αυτω.
v.10 η και εαν , ,
ιχθυν αιτησει αιτηση , , µη οφιν επιδωσει αυτω.
v.12 παντα ουν οσα εαν αν , , ϑελητε ινα
ποιωσιν υµιν οι ανθρωποι ουτως και υµεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νοµος και οι προφηται.
v.13 εισελθατε εισελθετε , , δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχοµενοι δι αυτης.
v.14 τι , οτι , στενη η πυλη
και τεθλιµµενη η οδος η απαγουσα εις την ωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην.
v.15 προσεχετε δε , , απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υµας εν ενδυµασιν προβατων εσωθεν δε
εισιν λυκοι αρπαγες.
v.16 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους µητι συλλεγουσιν απο ακανv.20 αρα γε αραγε , , απο των καρπων
ϑων σταφυλας σταφυλην , , η απο τριβολων συκα.
αυτων επιγνωσεσθε αυτους.
v.21 ου πας ο λεγων µοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την ασιλειαν των
ουρανων αλλ ο ποιων το ϑεληµα του πατρος µου του εν τοις ουρανοις.
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πᾶς ὁ λέγων µοι κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν ασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ ϑέληµα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. πολλοὶ
ἐροῦσίν µοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ κύριε κύριε οὐ τῷ σῷ ὀνόµατι προεϕητεύσαµεν καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι δαιµόνια ἐξεβάλοµεν καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι
δυνάµεις πολλὰς ἐποιήσαµεν. καὶ τότε ὁµολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε
ἔγνων ὑµᾶς ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐµοῦ οἱ ἐργαζόµενοι τὴν ἀνοµίαν. πᾶς οὖν
ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁµοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ ϕρονίµῳ ὅστις ᾠκοδόµησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν.
καὶ κατέβη ἡ ροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ
προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν
πέτραν. καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους τούτους καὶ µὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ µωρῷ ὅστις ᾠκοδόµησεν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ
τὴν ἄµµον. καὶ κατέβη ἡ ροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ
ἄνεµοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς µεγάλη. καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραµµατεῖς.
καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.
καὶ ἰδού λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων κύριε ἐὰν ϑέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ ὁ ἰησοῦς λέγων
ϑέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. καὶ λέγει
αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὅρα µηδενὶ εἴπῃς ἀλ᾽λ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ
καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν µωσῆς εἰς µαρτύριον αὐτοῖς.
εἰσελθόντι δὲ τῷ ἰησοῦ εἰς καπερναούµ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος
v.22 πολλοι ερουσιν µοι εν εκεινη τη ηµερα κυριε κυριε ου τω σω ονοµατι επροφητευσαµεν
προεφητευσαµεν , , και τω σω ονοµατι δαιµονια εξεβαλοµεν και τω σω ονοµατι δυναµεις πολλας
εποιησαµεν.
v.24 πας ουν οστις ακουει µου τους λογους τουτους και ποιει αυτους οµοιωθησεται
οµοιωσω , , αυτον , , ανδρι ϕρονιµω οστις ωκοδοµησεν αυτου την οικιαν αυτου , , επι την
πετραν.
v.25 και κατεβη η ροχη και ηλθον οι ποταµοι και επνευσαν οι ανεµοι και προσεπεσαν
προσεπεσον , , τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεµελιωτο γαρ επι την πετραν.
v.26 και πας ο
ακουων µου τους λογους τουτους και µη ποιων αυτους οµοιωθησεται ανδρι µωρω οστις ωκοδοµησεν
αυτου την οικιαν αυτου , , επι την αµµον.
v.28 και εγενετο οτε ετελεσεν συνετελεσεν , ,
ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου.
v.29 ην γαρ διδασκων
αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραµµατεις αυτων .
8
v.1 καταβαντος καταβαντι , , δε
αυτου αυτω , , απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι.
v.2 και ιδου λεπρος προσελθων
ελθων , , προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν ϑελης δυνασαι µε καθαρισαι.
v.3 και εκτεινας την
χειρα ηψατο αυτου ο , , ιησους , , λεγων ϑελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η
λεπρα.
v.4 και λεγει αυτω ο ιησους ορα µηδενι ειπης αλλα , αλλ , υπαγε σεαυτον δειξον τω
ιερει και προσενεγκον προσενεγκε , , το δωρον ο προσεταξεν µωυσης µωσης , , εις µαρτυιον αυτοις.
v.5 εισελθοντος εισελθοντι , , δε αυτου αυτω τω , ιησου , εις καφαρναουµ
, ,
καπερναουµ
προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον.
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παρακαλῶν αὐτὸν. καὶ λέγων κύριε ὁ παῖς µου έβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ
παραλυτικός δεινῶς ασανιζόµενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἐγὼ ἐλϑὼν ϑεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη κύριε οὐκ
εἰµὶ ἱκανὸς ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ µόνον εἰπὲ λόγον
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰµι ὑπὸ ἐξουσίαν
ἔχων ὑπ’ ἐµαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ µου ποίησον τοῦτο καὶ
ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς ἐθαύµασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν
ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐδὲ ἐν τῷ ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ
ὑµῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσµῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται
µετὰ ἀβραὰµ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ ἐν τῇ ασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. οἱ δὲ
υἱοὶ τῆς ασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται
ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ ὕπαγε καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ
ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. καὶ ἐλθὼν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου εἶδεν τὴν
πενθερὰν αὐτοῦ εβληµένην καὶ πυρέσσουσαν. καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς
αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
ὀψίας δὲ γενοµένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιµονιζοµένους πολλούς καὶ
ἐξέβαλεν τὰ πνεύµατα λόγῳ καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος αὐτὸς
τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς
πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. καὶ προσελθὼν εἷς γραµµατεὺς εἶπεν αὐτῷ διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι ὅπου
ἐὰν ἀπέρχῃ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς αἱ ἀλώπεκες ϕωλεοὺς ἔχουσιν
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. ἕτερος δὲ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ
κύριε ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ ϑάψαι τὸν πατέρα µου. ὁ
δὲ ἰησοῦς εῖπεν αὐτῷ ἀκολούθει µοι καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς ϑάψαι τοὺς
ἑαυτῶν νεκρούς. καὶ ἐµβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ
v.7 και λεγει αυτω ο , , ιησους , , εγω ελθων ϑεραπευσω αυτον.
v.8 και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κυριε ουκ ειµι ικανος ινα µου υπο την στεγην εισελθης αλλα µονον ειπε λογω , λογον ,
και ιαθησεται ο παις µου.
v.10 ακουσας δε ο ιησους εθαυµασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αµην
λεγω υµιν παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν ουδε , , εν τω ισραηλ τοσαυτην , , πιστιν , , ευρον.
v.13 και ειπεν ο ιησους τω εκατονταρχη , εκατονταρχω , υπαγε και , , ως επιστευσας γενηθητω
σοι και ιαθη ο παις [αυτου] αυτου , , εν τη ωρα εκεινη.
v.15 και ηψατο της χειρος αυτης και
αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτω , αυτοις , .
v.18 ιδων δε ο ιησους οχλον
πολλους , , οχλους , , περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν.
v.21 ετερος δε των µαθητων [αυτου] αυτου , , ειπεν αυτω κυριε επιτρεψον µοι πρωτον απελθειν και ϑαψαι τον πατερα µου.
v.22 ο δε ιησους λεγει ειπεν , , αυτω ακολουθει µοι και αφες τους νεκρους ϑαψαι τους εαυτων
νεκρους.
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µαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδού σεισµὸς µέγας ἐγένετο ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὥστε τὸ
πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυµάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες κύριε σῶσον ἡµᾶς
ἀπολλύµεθα. καὶ λέγει αὐτοῖς τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς
ἐπετίµησεν τοῖς ἀνέµοις καὶ τῇ ϑαλάσσῃ καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. οἱ
δὲ ἄνθρωποι ἐθαύµασαν λέγοντες ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεµοι
καὶ ἡ ϑάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ. καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς
τὴν χώραν τῶν γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιµονιζόµενοι ἐκ τῶν
µνηµείων ἐξερχόµενοι χαλεποὶ λίαν ὥστε µὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ
τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδού ἔκραξαν λέγοντες τί ἡµῖν καὶ σοί ἰησουι υἱὲ
τοῦ ϑεοῦ ἠλθες ὧδε πρὸ καιροῦ ασανίσαι ἡµᾶς. ἦν δὲ µακρὰν ἀπ’
αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν οσκοµένη. οἱ δὲ δαίµονες παρεκάλουν
αὐτὸν λέγοντες εἰ ἐκβάλλεις ἡµᾶς ἐπίτρεψον ἡµῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑπάγετε οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον
εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων καὶ ἰδού ὥρµησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων
κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ
όσκοντες ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ
τὰ τῶν δαιµονιζοµένων. καὶ ἰδού πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν
τῷ ἰησοῦ καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως µεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων
αὐτῶν.
καὶ ἐµβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. καὶ
ἰδού προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης εβληµένον καὶ ἰδὼν ὁ
ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ ϑάρσει τέκνον ἀφέωνταί
σοί αἱ ἁµαρτίαι σου. καὶ ἰδού τινες τῶν γραµµατέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς
οὗτος λασφηµεῖ. καὶ ἰδὼν ὁ ἰησοῦς τὰς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν ἵνα
v.25 και προσελθοντες οι , , µαθηται , , αυτου , ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον
ηµας , , απολλυµεθα.
v.27 οι δε ανθρωποι εθαυµασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και
οι ανεµοι και η ϑαλασσα υπακουουσιν , , αυτω υπακουουσιν .
v.28 και ελθοντος ελθοντι , ,
, ,
αυτου αυτω
εις το περαν εις την χωραν των γαδαρηνων γεργεσηνων , , υπηντησαν αυτω δυο
δαιµονιζοµενοι εκ των µνηµειων εξερχοµενοι χαλεποι λιαν ωστε µη ισχυειν τινα παρελθειν δια της οδου
εκεινης.
v.29 και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ηµιν και σοι ιησου , , υιε του ϑεου ηλθες ωδε προ καιου ασανισαι ηµας. v.31 οι δε δαιµονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ηµας αποστειλον
ηµας επιτρεψον , , ηµιν , , απελθειν , , εις την αγελην των χοιρων.
v.32 και ειπεν αυτοις
υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις τους χοιρους την , , αγελην , , των , , χοιρων , , και
ιδου ωρµησεν πασα η αγελη των , , χοιρων , , κατα του κρηµνου εις την ϑαλασσαν και απεθανον
εν τοις υδασιν.
v.34 και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις υπαντησιν συναντησιν , , τω ιησου και
ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως µεταβη απο των οριων αυτων.
9
v.1 και εµβας εις το , ,
πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν.
v.2 και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι
κλινης εβληµενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω ϑαρσει τεκνον αφιενται
αφεωνται , , σου σοι , , αι αµαρτιαι σου , , .
v.3 και ιδου τινες των γραµµατεων ειπαν
ειπον , , εν εαυτοις ουτος λασφηµει.
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τί ὑµεῖς ἐνθυµεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν. τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι ἢ εἰπεῖν ἔγειραι καὶ περιπάτει.
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι
ἁµαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύµασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. καὶ παράγων ὁ ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνϑρωπον καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον µατθαῖον λεγόµενον καὶ λέγει αὐτῷ
ἀκολούθει µοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειµένου ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδού πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁµαρτωλοὶ ἐλθόντες
συνανέκειντο τῷ ἰησοῦ καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. καὶ ἰδόντες οἱ ϕαρισαῖοι εἶπον τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ διατί µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν
ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑµῶν. ὁ δὲ ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς οὐ χρείαν
ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες. πορευθέντες δὲ µάϑετε τί ἐστιν ἔλεον ϑέλω καὶ οὐ ϑυσίαν οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους
ἀλλ’ ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν. τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ µαθηταὶ
ἰωάννου λέγοντες διατί ἡµεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι νηστεύοµεν πολλά οἱ δὲ
µαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς µὴ δύνανται οἱ
υἱοὶ τοῦ νυµφῶνος πενθεῖν ἐφ’ ὅσον µετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυµφίος ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυµφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν.
οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱµατίῳ παλαιῷ αἴει γὰρ τὸ πλήρωµα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱµατίου καὶ χεῖρον σχίσµα γίνεται.
οὐδὲ άλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µήγε ῥήγνυνται
οἱ ἀσκοί καὶ ὁ οἰνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται ἀλλὰ άλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς καὶ ἀµφότερα συντηροῦνται. ταῦτα

v.4 και ιδων ο ιησους τας ενθυµησεις αυτων ειπεν ινατι ινα , , τι , , υµεις , , ενθυµεισθε πονηρα εν ταις καρδιαις υµων.
v.5 τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφιενται αφεωνται , , σου ,
,
σοι
αι αµαρτιαι η ειπειν εγειρε εγειραι , , και περιπατει.
v.8 ιδοντες δε οι οχλοι εφοβηθησαν
εθαυµασαν , , και εδοξασαν τον ϑεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοις ανθρωποις.
v.9 και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθηµενον επι το τελωνιον µαθθαιον µατθαιον , , λεγοµενον
και λεγει αυτω ακολουθει µοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω.
v.11 και ιδοντες οι ϕαρισαιοι ελεγον
ειπον , , τοις µαθηταις αυτου δια , τι , διατι , µετα των τελωνων και αµαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υµων.
v.12 ο δε ιησους , , ακουσας ειπεν αυτοις , , ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες
ιατρου αλλ οι κακως εχοντες.
v.13 πορευθεντες δε µαθετε τι εστιν ελεος ελεον , , ϑελω και
ου ϑυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα , αλλ , αµαρτωλους εις , , µετανοιαν , , .
v.14 τοτε προσερχονται αυτω οι µαθηται ιωαννου λεγοντες δια , τι , διατι , ηµεις και οι ϕαρισαιοι
v.17 ουδε αλλουσιν οινον
νηστευοµεν [πολλα] πολλα , , οι δε µαθηται σου ου νηστευουσιν.
νεον εις ασκους παλαιους ει δε µη γε µηγε , , ηγνυνται οι ασκοι και ο οινος εκχειται και οι
ασκοι απολλυνται απολουνται , , αλλα αλλουσιν οινον νεον εις ασκους καινους και αµφοτεροι ,
αµφοτερα , συντηρουνται.
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αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδού ἄρχων ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι
ἡ ϑυγάτηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’
αὐτήν καὶ ήσεται. καὶ ἐγερθεὶς ὁ ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδού γυνὴ αἱµορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα
ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ. ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ
ἐὰν µόνον ἅψωµαι τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ σωθήσοµαι. ὁ δὲ ἰησοῦς ἐπιστραϕεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν ϑάρσει ϑύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε καὶ
ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. καὶ ἐλθὼν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον ϑορυβούµενον.
λέγει αὐτοῖς ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει
καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος εἰσελθὼν ἐκράτησεν
τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. καὶ ἐξῆλθεν ἡ ϕήµη αὕτη
εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες ἐλέησον ἡµᾶς υἱὲ δαβίδ.
ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ
ἰησοῦς πιστεύετε ὅτι δύναµαι τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ ναί κύριε.
τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν λέγων κατὰ τὴν πίστιν ὑµῶν γενηθήτω
ὑµῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοί καὶ ἐνεβριµησατο αὐτοῖς ὁ
ἰησοῦς λέγων ὁρᾶτε µηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήµισαν
αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. αὐτῶν δὲ ἐξερχοµένων ἰδού προσήνεγκαν
αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιµονιζόµενον. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη
οὕτως ἐν τῷ ἰσραήλ. οἱ δὲ ϕαρισαῖοι ἔλεγον ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων
ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια. καὶ περιῆγεν ὁ ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς
κώµας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
τῆς ασιλείας καὶ ϑεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ
λαῷ. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυv.18 ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων εις , , ελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η ϑυγατηρ
µου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ησεται.
v.22 ο δε ιησους
στραφεις επιστραφεις , , και ιδων αυτην ειπεν ϑαρσει ϑυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη
η γυνη απο της ωρας εκεινης.
v.24 ελεγεν λεγει , , αυτοις , , αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το
κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου.
v.27 και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν
[αυτω] αυτω , , δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ηµας υιος υιε , , δαυιδ , δαβιδ , .
v.30 και ηνεωχθησαν ανεωχθησαν , , αυτων οι οφθαλµοι και ενεβριµηθη ενεβριµησατο , , αυτοις ο ιησους λεγων ορατε µηδεις γινωσκετω.
v.33 και εκβληθεντος του δαιµονιου ελαλησεν ο κωφος
και εθαυµασαν οι οχλοι λεγοντες οτι ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ.
v.35 και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωµας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον
της ασιλειας και ϑεραπευων πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν εν , , τω , , λαω , , . v.36 ιδων
δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εσκυλµενοι , εκλελυµενοι , και ερριµµενοι ωσει
προβατα µη εχοντα ποιµενα.
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µένοι καὶ ἐρριµµένοι ὡσεὶ πρόβατα µὴ ἔχοντα ποιµένα. τότε λέγει τοῖς
µαθηταῖς αὐτοῦ ὁ µὲν ϑερισµὸς πολύς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε
οὖν τοῦ κυρίου τοῦ ϑερισµοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν ϑερισµὸν
αὐτοῦ.
καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν πνευµάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ ϑεραπεύειν
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν.
τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ
ὀνόµατά ἐστιν ταῦτα πρῶτος σίµων ὁ λεγόµενος πέτρος καὶ ἀνδρέας ὁ
ἀδελφὸς αὐτοῦ ἰάκωβος ὁ τοῦ εβεδαίου καὶ ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.
ϕίλιππος καὶ αρθολοµαῖος ϑωµᾶς καὶ µατθαῖος ὁ τελώνης ἰάκωβος
ὁ τοῦ ἁλφαίου καὶ λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς ϑαδδαῖος. σίµων ὁ κανανίτης καὶ ἰούδας ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
τούτους τοὺς
δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων εἰς ὁδὸν ἐθνῶν
µὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν σαµαρειτῶν µὴ εἰσέλθητε. πορεύεσθε δὲ
µᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ἰσραήλ. πορευόµενοι δὲ
κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας
ϑεραπεύετε λεπροὺς καθαρίζετε νεκροὺς ἐγείρετε δαιµόνια ἐκβάλλετε
δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε. µὴ κτήσησθε χρυσὸν µηδὲ ἄργυρον µηδὲ
χαλκὸν εἰς τὰς ώνας ὑµῶν. µὴ πήραν εἰς ὁδὸν µηδὲ δύο χιτῶνας µηδὲ
ὑποδήµατα µηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν.
εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώµην εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν
κἀκεῖ µείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. εἰσερχόµενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν. καὶ ἐὰν µὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑµῶν ἐπ’
αὐτήν ἐὰν δὲ µὴ ᾖ ἀξία ἡ εἰρήνη ὑµῶν πρὸς ὑµᾶς ἐπιστραφήτω. καὶ ὃς
ἐὰν µὴ δέξηται ὑµᾶς µηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑµῶν ἐξερχόµενοι τῆς
οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑµῶν.
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ σοδόµων καὶ γοµόρρων ἐν ἡµέρᾳ
κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω ὑµᾶς ὡς πρόβατα ἐν
µέσῳ λύκων γίνεσθε οὖν ϕρόνιµοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περι10
v.2 των δε δωδεκα αποστολων τα ονοµατα εστιν ταυτα πρωτος σιµων ο λεγοµενος πετρος και
ανδρεας ο αδελφος αυτου και ιακωβος ο του εβεδαιου και ιωαννης ο αδελφος αυτου.
v.3 ϕιλιππος και αρθολοµαιος ϑωµας και µαθθαιος µατθαιος , , ο τελωνης ιακωβος ο του αλφαιου και
λεββαιος , , ο , , επικληθεις , , ϑαδδαιος.
v.4 σιµων ο καναναιος κανανιτης , , και ιουδας ο ισκαριωτης ο και παραδους αυτον.
v.8 ασθενουντας ϑεραπευετε νεκρους εγειρετε λεπρους
καθαριζετε νεκρους , εγειρετε , δαιµονια εκβαλλετε δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε.
v.10 µη πηαν εις οδον µηδε δυο χιτωνας µηδε υποδηµατα µηδε αβδους , Αραβδον αξιος γαρ ο εργατης της
v.13 και εαν µεν η η οικια αξια ελθατω ελθετω , , η ειρηνη υµων επ
τροφης αυτου εστιν , , .
αυτην εαν δε µη η αξια η ειρηνη υµων προς υµας επιστραφητω.
v.14 και ος αν εαν , , µη δεξηται
υµας µηδε ακουση τους λογους υµων εξερχοµενοι εξω της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε τον
κονιορτον των ποδων υµων.
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στεραί. προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑµᾶς εἰς
συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν µαστιγώσουσιν ὑµᾶς. καὶ ἐπὶ
ἡγεµόνας δὲ καὶ ασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐµοῦ εἰς µαρτύριον αὐτοῖς
καὶ τοῖς ἔθνεσιν. ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑµᾶς µὴ µεριµνήσητε πῶς ἢ τί
λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑµῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε. οὐ γὰρ
ὑµεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τοῦ πατρὸς ὑµῶν τὸ λαλοῦν ἐν
ὑµῖν. παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον καὶ πατὴρ τέκνον
καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ ϑανατώσουσιν αὐτούς. καὶ
ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς
τέλος οὗτος σωθήσεται. ὅταν δὲ διώκωσιν ὑµᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ϕεύγετε εἰς τὴν ἄλλην ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν οὐ µὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ
ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν
διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. ἀρκετὸν τῷ µαθητῇ
ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ
εἰ τὸν οἰκοδεσπότην εελζεβοὺλ ἐκάλεσαν πόσῳ µᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς
αὐτοῦ. µὴ οὖν ϕοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυµµένον ὃ οὐκ
ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. ὃ λέγω ὑµῖν ἐν τῇ
σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ ϕωτί καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν
δωµάτων. καὶ µὴ ϕοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶµα τὴν δὲ
ψυχὴν µὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι ϕοβηθήτε δὲ µᾶλλον τὸν δυνάµενον
καὶ ψυχὴν καὶ σῶµα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαίου πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς
ὑµῶν. ὑµῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθµηµέναι εἰσίν.
µὴ οὖν ϕοβηθῆτε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑµεῖς. πᾶς οὖν ὅστις
ὁµολογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ
ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί µε
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσοµαι αὐτὸν κἀγὼ ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. µὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον αλεῖν εἰρήνην ἐπὶ
v.19 οταν δε παραδωσιν παραδιδωσιν , , υµας µη µεριµνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ
υµιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε λαλησετε , , .
v.23 οταν δε διωκωσιν υµας εν τη πολει ταυτη
ϕευγετε εις την ετεραν αλλην , , αµην γαρ λεγω υµιν ου µη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ εως αν
ελθη ο υιος του ανθρωπου.
v.25 αρκετον τω µαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος
ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην εελζεβουβ εελζεβουλ , , επεκαλεσαν εκαλεσαν , , ποσω
µαλλον τους οικειακους οικιακους , , αυτου.
v.28 και µη ϕοβεισθε , ϕοβηθητε , απο των
αποκτεννοντων αποκτενοντων αποκτεινοντων , το σωµα την δε ψυχην µη δυναµενων αποκτειναι
ϕοβεισθε ϕοβηθητε , , δε µαλλον τον δυναµενον και [την] ψυχην και [το] σωµα απολεσαι εν
v.32 πας ουν
γεεννη.
v.31 µη ουν ϕοβεισθε ϕοβηθητε , , πολλων στρουθιων διαφερετε υµεις.
οστις οµολογησει εν εµοι εµπροσθεν των ανθρωπων οµολογησω καγω εν αυτω εµπροσθεν του πατρος
µου του εν [τοις] ουρανοις.
v.33 οστις δ αν αρνησηται µε εµπροσθεν των ανθρωπων αρνησοµαι
αυτον , , καγω αυτον εµπροσθεν του πατρος µου του εν [τοις] ουρανοις.
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τὴν γῆν οὐκ ἦλθον αλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ µάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι
ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ϑυγατέρα κατὰ τῆς µητρὸς αὐτῆς
καὶ νύµφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς. καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ
οἰκιακοὶ αὐτοῦ. ὁ ϕιλῶν πατέρα ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου
ἄξιος καὶ ὁ ϕιλῶν υἱὸν ἢ ϑυγατέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. καὶ
ὃς οὐ λαµβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου οὐκ ἔστιν
µου ἄξιος. ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὁ ἀπολέσας
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ εὑρήσει αὐτήν. ὁ δεχόµενος ὑµᾶς ἐµὲ
δέχεται καὶ ὁ ἐµὲ δεχόµενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. ὁ δεχόµενος προφήτην εἰς ὄνοµα προφήτου µισθὸν προφήτου λήψεται καὶ ὁ
δεχόµενος δίκαιον εἰς ὄνοµα δικαίου µισθὸν δικαίου λήψεται. καὶ ὃς
ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἰς ὄνοµα
µαθητοῦ ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐ µὴ ἀπολέσῃ τὸν µισθὸν αὐτοῦ.
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα µαθηταῖς
αὐτοῦ µετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
ὁ δὲ ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ
πέµψας δύο τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. εἶπεν αὐτῷ σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἕτεον προσδοκῶµεν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες
ἀπαγγείλατε ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ λέπετε. τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ
χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ
ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ
σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί. τούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ὁ ἰησοῦς λέγειν
τοῖς ὄχλοις περὶ ἰωάννου τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρηµον ϑεάσασθαι κάλαµον
ὑπὸ ἀνέµου σαλευόµενον. ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν µαλακοῖς ἱµατίοις ἠµφιεσµένον ἰδού οἱ τὰ µαλακὰ ϕοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις
τῶν ασιλέων εἰσίν. ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν προφήτην ναί λέγω ὑµῖν καὶ
περισσότερον προφήτου. οὗτός γὰρ ῏εστιν περὶ οὗ γέγραπται ἰδού ἐγὼ
v.36 και εχθροι του ανθρωπου οι οικειακοι οικιακοι , , αυτου.
v.41 ο δεχοµενος προφητην
εις ονοµα προφητου µισθον προφητου ληµψεται ληψεται , , και ο δεχοµενος δικαιον εις ονοµα
δικαιου µισθον δικαιου ληµψεται ληψεται , , .
v.42 και ος αν εαν , , ποτιση ενα των µικρων
τουτων ποτηριον ψυχρου µονον εις ονοµα µαθητου αµην λεγω υµιν ου µη απολεση τον µισθον αυτου.
11
v.2 ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσµωτηριω τα εργα του χριστου πεµψας δια δυο , , των
µαθητων αυτου.
v.5 τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι
ακουουσιν και νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται.
v.7 τουτων δε πορευοµενων ηρξατο
ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι εξηλθατε εξηλθετε , , εις την ερηµον ϑεασασθαι καλαµον υπο ανεµου σαλευοµενον.
v.8 αλλα τι εξηλθατε εξηλθετε , , ιδειν ανθρωπον εν µαλακοις
, ,
ηµφιεσµενον ιδου οι τα µαλακα ϕορουντες εν τοις οικοις των ασιλειων ασιλεων , ,
ιµατιοις
εισιν. v.9 αλλα τι εξηλθατε εξηλθετε , , ιδειν προφητην ναι λεγω υµιν και περισσοτερον προφητου.
v.10 ουτος γαρ , , εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου
ος κατασκευασει την οδον σου εµπροσθεν σου.
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ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου. ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς
γυναικῶν µείζων ἰωάννου τοῦ απτιστοῦ ὁ δὲ µικρότερος ἐν τῇ ασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν µείζων αὐτοῦ ἐστιν. ἀπὸ δὲ τῶν ἡµερῶν ἰωάννου τοῦ απτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ιάζεται καὶ ιασταὶ ἁρπάζουσιν
αὐτήν. πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόµος ἕως ἰωάννου προεφήτευσαν. καὶ εἰ ϑέλετε δέξασθαι αὐτός ἐστιν ἠλίας ὁ µέλλων ἔρχεσθαι. ὁ
ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. τίνι δὲ ὁµοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην ὁµοία
ἐστὶν παιδαρίοις ἐν ἀγοραῖς καθηµένοις καὶ προσφωνοῦσιν τοῖς ἑταίροις
αὐτῶν. καὶ λέγουσιν ηὐλήσαµεν ὑµῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαµεν ὑµῖν καὶ οὐκ ἐκόψασθε. ἦλθεν γὰρ ἰωάννης µήτε ἐσθίων µήτε
πίνων καὶ λέγουσιν δαιµόνιον ἔχει. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων
καὶ πίνων καὶ λέγουσιν ἰδού ἄνθρωπος ϕάγος καὶ οἰνοπότης τελωνῶν
ϕίλος καὶ ἁµαρτωλῶν καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς.
τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάµεις
αὐτοῦ ὅτι οὖ µετενόησαν. οὐαί σοι χοραζίν οὐαί σοι ηθσαϊδάν ὅτι εἰ
ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν ὑµῖν πάλαι
ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετενόησαν. πλὴν λέγω ὑµῖν τύρῳ καὶ σιδῶνι
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἢ ὑµῖν. καὶ σύ καπερναούµ ἡ
ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ ὅτι εἰ ἐν σοδόµοις
ἐγένοντο αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν σοί ἔµειναν ἂν µέχρι τῆς σήµερον.
πλὴν λέγω ὑµῖν ὅτι γῇ σοδόµων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἢ
σοί. ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν ἐξοµολογοῦµαί σοι
πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι απέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν
καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως
ἐγένετο εὐδοκία ἔµπροσθέν σου. πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός

v.13 παντες γαρ οι προφηται και ο νοµος εως ιωαννου επροφητευσαν προεφητευσαν , , .
v.15 ο
εχων ωτα ακουειν , , ακουετω.
v.16 τινι δε οµοιωσω την γενεαν ταυτην οµοια εστιν παιδιοις ,
παιδαριοις , εν , , αγοραις , , καθηµενοις εν ταις αγοραις α προσφωνουντα και , ,
προσφωνουσιν , , τοις ετεροις εταιροις , , αυτων , , .
v.17 και , , λεγουσιν ηυλησαµεν
υµιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαµεν υµιν , , και ουκ εκοψασθε.
v.19 ηλθεν ο υιος του ανϑρωπου εσθιων και πινων και λεγουσιν ιδου ανθρωπος ϕαγος και οινοποτης τελωνων ϕιλος και αµαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των εργων τεκνων , , αυτης.
v.21 ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι
ηθσαιδα , , ηθσαιδαν οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναµεις αι γενοµεναι εν υµιν παλαι
αν εν σακκω και σποδω µετενοησαν.
v.23 και συ καφαρναουµ καπερναουµ , , µη η , ,
εως του , , ουρανου υψωθηση υψωθεισα , , εως αδου καταβηση καταβιβασθηση , , οτι ει εν
σοδοµοις εγενηθησαν εγενοντο , , αι δυναµεις αι γενοµεναι εν σοι εµεινεν εµειναν , , αν µεχρι
της σηµερον.
v.25 εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξοµολογουµαι σοι πατερ κυριε του
ουρανου και της γης οτι εκρυψας απεκρυψας , , ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας
αυτα νηπιοις.
v.26 ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο , , ευδοκια εγενετο εµπροσθεν σου.
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µου καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ µὴ ὁ πατήρ οὐδὲ τὸν πατέρα τις
ἐπιγινώσκει εἰ µὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν ούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. δεῦτε
πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς.
ἄρατε τὸν υγόν µου ἐφ’ ὑµᾶς καὶ µάθετε ἀπ’ ἐµοῦ ὅτι πρᾷός εἰµι καὶ
ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑµῶν. ὁ γὰρ
υγός µου χρηστὸς καὶ τὸ ϕορτίον µου ἐλαφρόν ἐστιν.
ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σποίµων οἱ δὲ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ
ἐσθίειν. οἱ δὲ ϕαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτῷ ἰδού οἱ µαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς οὐκ ἀνέγνωτε τί
ἐποίησεν δαβὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ. πῶς εἰσῆλθεν
εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν ὃυς οὐκ
ἐξὸν ἦν αὐτῷ ϕαγεῖν οὐδὲ τοῖς µετ’ αὐτοῦ εἰ µὴ τοῖς ἱερεῦσιν µόνοις.
ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόµῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ
σάββατον εβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν. λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ
µείζων ἐστιν ὧδε. εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν ἔλεον ϑέλω καὶ οὐ ϑυσίαν οὐκ
ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. κύριος γάρ ἐστιν καί τοῦ σαββάτου
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. καὶ µεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν
αὐτῶν. καὶ ἰδού ἄνθρωπος ἦν τὴν χεῖρα ἔχων ξηράν καὶ ἐπηρώτησαν
αὐτὸν λέγοντες εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ϑεραπεύειν ἵνα κατηγορήσωσιν
αὐτοῦ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς τίς ἔσται ἐξ ὑµῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον
ἕν καὶ ἐὰν ἐµπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς όθυνον οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ
καὶ ἐγερεῖ. πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου ὥστε ἔξεστιν τοῖς
σάββασιν καλῶς ποιεῖν. τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου
καὶ ἐξέτεινεν καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. οἱ δὲ ϕαρισαῖοι συµούλιον ἔλαβον κατ’ αὐτοῦ ἐξελθόντες ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ὁ δὲ
v.29 αρατε τον υγον µου εφ υµας και µαθετε απ εµου οτι πραυς πραος , , ειµι και ταπεινος
τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υµων.
12
v.2 οι δε ϕαρισαιοι ιδοντες ειπαν
ειπον , , αυτω ιδου οι µαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω.
v.3 ο δε ειπεν αυτοις
ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ , δαβιδ , οτε επεινασεν αυτος , , και οι µετ αυτου.
v.4 πως
εισηλθεν εις τον οικον του ϑεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγον εφαγεν , , ο ους , ,
ουκ εξον ην αυτω ϕαγειν ουδε τοις µετ αυτου ει µη τοις ιερευσιν µονοις.
v.6 λεγω δε υµιν οτι
του ιερου µειζον , µειζων , εστιν ωδε.
v.7 ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεος ελεον , , ϑελω και
ου ϑυσιαν ουκ αν κατεδικασατε τους αναιτιους.
v.8 κυριος γαρ εστιν και , του σαββατου ο υιος
του ανθρωπου.
v.10 και ιδου ανθρωπος ην , , την , , χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον
λεγοντες ει εξεστιν τοις σαββασιν ϑεραπευσαι ϑεραπευειν , , ινα κατηγορησωσιν αυτου.
v.13 τοτε
λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την , , χειρα , , σου την χειρα και εξετεινεν και απεκατεσταθη
αποκατεσταθη , , υγιης ως η αλλη.
v.14 εξελθοντες οι , , δε οι ϕαρισαιοι συµβουλιον ελαβον
, ,
κατ αυτου εξελθοντες
οπως αυτον απολεσωσιν.
v.15 ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και
ηκολουθησαν αυτω [οχλοι] οχλοι , , πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας.
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ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας. καὶ ἐπετίµησεν αὐτοῖς ἵνα µὴ
ϕανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ἠσαΐου τοῦ
προφήτου λέγοντος. ἰδού ὁ παῖς µου ὃν ᾑρέτισα ὁ ἀγαπητός µου εἰς ὃν
εὐδόκησεν ἡ ψυχή µου ϑήσω τὸ πνεῦµά µου ἐπ’ αὐτόν καὶ κρίσιν τοῖς
ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς
πλατείαις τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ. κάλαµον συντετριµµένον οὐ κατεάξει καὶ
λίνον τυφόµενον οὐ σβέσει ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. καὶ ἐν τῷ
ὀνόµατι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιµονιζόµενος
τυφλὸς καὶ κωφός καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν
καὶ λαλεῖν καὶ λέπειν. καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον µήτι
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς δαβίδ. οἱ δὲ ϕαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον οὗτος οὐκ
ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια εἰ µὴ ἐν τῷ εελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων.
εἰδὼς δὲ ὁ ἰησοῦς τὰς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς πᾶσα ασιλεία
µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς ἐρηµοῦται καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία µερισθεῖσα
καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει ἐφ’
ἑαυτὸν ἐµερίσθη πῶς οὖν σταθήσεται ἡ ασιλεία αὐτοῦ. καὶ εἰ ἐγὼ ἐν
εελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια οἱ υἱοὶ ὑµῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ
τοῦτο αὐτοὶ ὑµῶν ἔσονται κριταὶ. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν πνεύµατι ϑεοῦ ἐκβάλλω
τὰ δαιµόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑµᾶς ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ἢ πῶς δύναταί
τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι
ἐὰν µὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
ὁ µὴ ὢν µετ’ ἐµοῦ κατ’ ἐµοῦ ἐστιν καὶ ὁ µὴ συνάγων µετ’ ἐµοῦ σκορπίει. διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν πᾶσα ἁµαρτία καὶ λασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις ἡ δὲ τοῦ πνεύµατος λασφηµία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις. καὶ ὃς ἂν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται

v.17 ινα οπως , , πληρωθη το ηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος.
v.21 και εν , τω
ονοµατι αυτου εθνη ελπιουσιν.
v.22 τοτε προσηνεχθη αυτω δαιµονιζοµενος τυφλος και κωφος και
εθεραπευσεν αυτον ωστε τον τυφλον , , και , , κωφον και , , λαλειν και λεπειν.
v.23 και
εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον µητι ουτος εστιν ο υιος δαυιδ , δαβιδ , .
v.25 ειδως δε ο , ,
ιησους , , τας ενθυµησεις αυτων ειπεν αυτοις πασα ασιλεια µερισθεισα καθ εαυτης ερηµουται και
πασα πολις η οικια µερισθεισα καθ εαυτης ου σταθησεται.
v.27 και ει εγω εν εελζεβουλ εκβαλλω
τα δαιµονια οι υιοι υµων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υµων , , εσονται , , κριται εσονται
υµων .
v.28 ει δε εγω , εν πνευµατι ϑεου εγω , εκβαλλω τα δαιµονια αρα εφθασεν εφ υµας
η ασιλεια του ϑεου.
v.29 η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη
αυτου αρπασαι διαρπασαι , , εαν µη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει.
v.31 δια τουτο λεγω υµιν πασα αµαρτια και λασφηµια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευµατος
v.32 και ος εαν , αν , ειπη λογον κατα
λασφηµια ουκ αφεθησεται τοις , , ανθρωποις , , .
του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευµατος του αγιου ουκ αφεθησεται
αυτω ουτε εν τουτω , , τω νυν αιωνι ουτε εν τω µελλοντι.
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αὐτῷ ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ
οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι. ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον
καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ
τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.
γεννήµατα ἐχιδνῶν πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ἐκ γὰρ
τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ ϑησαυροῦ τῆς καρδίας ἐκβάλλει τά ἀγαθά καὶ ὁ πονηὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ ϑησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. λέγω δὲ
ὑµῖν ὅτι πᾶν ῥῆµα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν
περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως. ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωϑήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. τότε ἀπεκρίθησαν τινες
τῶν γραµµατέων καὶ ϕαρισαίων λέγοντες διδάσκαλε ϑέλοµεν ἀπὸ σοῦ
σηµεῖον ἰδεῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς γενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχαλὶς
σηµεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον ἰωνᾶ
τοῦ προφήτου. ὥσπερ γὰρ ἦν ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡµέας καὶ τρεῖς νύκτας οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς
γῆς τρεῖς ἡµέρας καὶ τρεῖς νύκτας. ἄνδρες νινευῖται ἀναστήσονται ἐν
τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγµα ἰωνᾶ καὶ ἰδού πλεῖον ἰωνᾶ ὧδε. ασίλισσα νότου
ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν σολοµῶντος καὶ
ἰδού πλεῖον σολοµῶντος ὧδε. ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦµα ἐξέλθῃ
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ
οὐχ εὑρίσκει. τότε λέγει ἐπιστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἐξῆλθον
καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωµένον καὶ κεκοσµηµένον. τότε
πορεύεται καὶ παραλαµβάνει µεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύµατα πονηότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ
ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ
τῇ πονηρᾷ. ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδού ἡ µήτηρ καὶ οἱ
v.35 ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου ϑησαυρου της , καρδιας , εκβαλλει τα , αγαθα και
ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου ϑησαυρου εκβαλλει πονηρα.
v.36 λεγω δε υµιν οτι παν
ηµα αργον ο λαλησουσιν εαν , , λαλησωσιν , , οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυτου λογον
εν ηµερα κρισεως.
v.38 τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραµµατεων και ϕαρισαιων λεγοντες διδασκαλε ϑελοµεν απο σου σηµειον ιδειν.
v.42 ασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει
µετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν
v.44 τοτε λεγει
σολοµωνος , σολοµωντος , και ιδου πλειον σολοµωνος , σολοµωντος , ωδε.
επιστρεψω , , εις τον οικον µου επιστρεψω οθεν εξηλθον και ελθον ευρισκει σχολαζοντα σεσαρωµενον και κεκοσµηµενον.
v.46 ετι δε , , αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η µητηρ και οι αδελφοι
αυτου ειστηκεισαν εξω ητουντες αυτω λαλησαι.
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ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. εἶπεν δέ τις
αὐτῷ ἰδού ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ητοῦντές
σοι λαλῆσαι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ εἰπόντι αὐτῷ τίς ἐστιν ἡ µήτηρ
µου καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί µου. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν ἰδού ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου. ὅστις
γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ ϑέληµα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός µου
ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν.
ἐν δὲ τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ
τὴν ϑάλασσαν. καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε αὐτὸν
εἰς τὸ πλοῖον ἐµβάντα καθῆσθαι καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων ἰδού ἐξῆλθεν
ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ µὲν ἔπεσεν παρὰ
τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ
τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ
µὴ ἔχειν άθος γῆς. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυµατίσθη καὶ διὰ τὸ µὴ
ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ
ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ
ἐδίδου καρπόν ὃ µὲν ἑκατόν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα. ὁ ἔχων ὦτα
ἀκούειν ἀκουέτω. καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ εἶπον αὐτῷ διατί ἐν πααβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ὑµῖν δέδοται
γνῶναι τὰ µυστήρια τῆς ασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.
ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται ὅστις δὲ οὐκ ἔχει
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ
ὅτι λέποντες οὐ λέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν. καὶ ἀναπληροῦται ἐπ’ αὐτοῖς ἡ προφητεία ἠσαΐου ἡ λέγουσα ἀκοῇ
ἀκούσετε καὶ οὐ µὴ συνῆτε καὶ λέποντες λέψετε καὶ οὐ µὴ ἴδητε.
ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν αρέως ἤκουσαν
v.47 [ειπεν ειπεν , , δε τις αυτω ιδου η µητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστηκασιν ητουντες σοι
λαλησαι] λαλησαι , , .
v.48 ο δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι ειποντι , , αυτω τις εστιν η µητηρ
µου και τινες εισιν οι αδελφοι µου.
13
v.1 εν δε , , τη ηµερα εκεινη εξελθων ο ιησους απο , ,
της οικιας εκαθητο παρα την ϑαλασσαν.
v.2 και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον
εις το , , πλοιον εµβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει.
v.4 και εν τω
σπειρειν αυτον α µεν επεσεν παρα την οδον και ελθοντα ηλθεν , , τα πετεινα και , , κατεφαγεν
αυτα.
v.7 αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και επνιξαν απεπνιξαν , ,
αυτα. v.9 ο εχων ωτα ακουειν , , ακουετω. v.10 και προσελθοντες οι µαθηται ειπαν ειπον , ,
αυτω δια , τι , διατι , εν παραβολαις λαλεις αυτοις.
v.14 και αναπληρουται επ , αυτοις η
προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και λεποντες λεψετε και ου µη ιδητε.
v.15 επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν αρεως ηκουσαν και τους οφθαλµους
αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοις οφθαλµοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και
επιστρεψωσιν και ιασοµαι , ιασωµαι , αυτους.
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καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν ἐκάµµυσαν µήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς
καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ
ἰάσωµαι αὐτούς. ὑµῶν δὲ µακάριοι οἱ ὀφθαλµοὶ ὅτι λέπουσιν καὶ τὰ
ὦτα ὑµῶν ὅτι ἀκούει. ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύµησαν ἰδεῖν ἃ λέπετε καὶ οὐκ εἶδον καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε
καὶ οὐκ ἤκουσαν. ὑµεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείροντος.
παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς ασιλείας καὶ µὴ συνιέντος ἔρχεται ὁ
πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρµένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ὁ
παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς µετὰ χαρᾶς λαµβάνων αὐτόν. οὐκ ἔχει δὲ
ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν γενοµένης δὲ ϑλίψεως ἢ διωγµοῦ
διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς οὗτός
ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ µέριµνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη
τοῦ πλούτου συµπνίγει τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται. ὁ δὲ ἐπὶ τὴν
γῆν τὴν καλὴν σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιών ὃς
δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ µὲν ἑκατόν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα.
ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων ὡµοιώθη ἡ ασιλεία τῶν οὐανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι καλὸν σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. ἐν δὲ τῷ
καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρεν ιζάνια
ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ
καρπὸν ἐποίησεν τότε ἐφάνη καὶ τὰ ιζάνια. προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι
τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ κύριε οὐχὶ καλὸν σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ
σῷ ἀγρῷ πόθεν οὖν ἔχει τὰ ιζάνια. ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς ἐχθρὸς ἄνθρωπος
τοῦτο ἐποίησεν οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ ϑέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωµεν αὐτά. ὁ δέ ἔφη οὔ µήποτε συλλέγοντες τὰ ιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα
αὐτοῖς τὸν σῖτον. ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀµφότερα µέχρι τοῦ ϑερισµοῦ

v.16 υµων δε µακαριοι οι οφθαλµοι οτι λεπουσιν και τα ωτα υµων οτι ακουουσιν ακουει , , .
v.17 αµην γαρ λεγω υµιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυµησαν ιδειν α λεπετε και ουκ ειδαν
ειδον , , και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν.
v.18 υµεις ουν ακουσατε την παραβολην
του σπειραντος σπειροντος , , .
v.22 ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον
ακουων και η µεριµνα του αιωνος τουτου , , και η απατη του πλουτου συµπνιγει τον λογον και
ακαρπος γινεται.
v.23 ο δε επι την γην , , την , , καλην γην σπαρεις ουτος εστιν ο τον
λογον ακουων και συνιεις συνιων , , ος δη καρποφορει και ποιει ο µεν εκατον ο δε εξηκοντα ο
δε τριακοντα.
v.24 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ωµοιωθη η ασιλεια των ουρανων
ανθρωπω σπειραντι , σπειροντι , καλον σπερµα εν τω αγρω αυτου.
v.25 εν δε τω καθευδειν
τους ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθρος και επεσπειρεν εσπειρεν , , ιζανια ανα µεσον του σιτου και
απηλθεν.
v.27 προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερµα
v.28 ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο
εσπειρας εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει τα , ιζανια.
εποιησεν οι δε δουλοι λεγουσιν ειπον , , αυτω ϑελεις ουν απελθοντες συλλεξοµεν συλλεξωµεν , ,
αυτα.
v.29 ο δε ϕησιν εφη , , ου µηποτε συλλεγοντες τα ιζανια εκριζωσητε αµα αυτοις τον σιτον.
































































































13:30–43

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

27

καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ϑερισµοῦ ἐρῶ τοῖς ϑερισταῖς συλλέξατε πρῶτον τὰ
ιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ
σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου. ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
αὐτοῖς λέγων ὁµοία ἐστὶν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως ὃν
λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. ὃ µικρότερον µέν ἐστιν
πάντων τῶν σπερµάτων ὅταν δὲ αὐξηθῇ µεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ
γίνεται δένδρον ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν
ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁµοία ἐστὶν
ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ύµῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου
σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον. ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ἰησοῦς ἐν
παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς. ὅπως
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς
τὸ στόµα µου ἐρεύξοµαι κεκρυµµένα ἀπὸ καταβολῆς κόσµου. τότε
ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν ὁ ἰησοῦς καὶ προσῆλθον αὐτῷ
οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες ϕράσον ἡµῖν τὴν παραβολὴν τῶν ιζανίων
τοῦ ἀγροῦ. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρµα
ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσµος τὸ δὲ καλὸν
σπέρµα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς ασιλείας τὰ δὲ ιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ
πονηροῦ. ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δὲ ϑερισµὸς
συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ ϑερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ
αἰῶνος τούτου. ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς ασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς
ποιοῦντας τὴν ἀνοµίαν. καὶ αλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων. τότε οἱ δίκαιοι
ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὁ ἔχων ὦτα

v.30 αφετε συναυξανεσθαι αµφοτερα εως µεχρι , , του ϑερισµου και εν τω , καιρω του ϑερισµου
ερω τοις ϑερισταις συλλεξατε πρωτον τα ιζανια και δησατε αυτα εις δεσµας προς το κατακαυσαι αυτα
τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην µου.
v.33 αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις οµοια
εστιν η ασιλεια των ουρανων υµη ην λαβουσα γυνη εκρυψεν ενεκρυψεν , , εις αλευρου σατα τρια
εως ου εζυµωθη ολον.
v.34 ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις
παραβολης ουδεν ουκ , , ελαλει αυτοις. v.35 οπως πληρωθη το ηθεν δια του προφητου λεγοντος
ανοιξω εν παραβολαις το στοµα µου ερευξοµαι κεκρυµµενα απο καταβολης [κοσµου] κοσµου , , .
v.36 τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο , , ιησους , , και προσηλθον αυτω οι µαθηται
αυτου λεγοντες διασαφησον ϕρασον , , ηµιν την παραβολην των ιζανιων του αγρου.
v.37 ο δε
αποκριθεις ειπεν αυτοις , , ο σπειρων το καλον σπερµα εστιν ο υιος του ανθρωπου.
v.39 ο δε
εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν ο διαβολος ο δε ϑερισµος συντελεια του , , αιωνος εστιν οι δε ϑερισται
αγγελοι εισιν. v.40 ωσπερ ουν συλλεγεται τα ιζανια και πυρι ᾿κατακαιεται῎ καιεται κατακαιεται ,
ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος τουτου , , .
v.43 τοτε οι δικαιοι εκλαµψουσιν ως ο ηλιος
εν τη ασιλεια του πατρος αυτων ο εχων ωτα ακουειν , , ακουετω.
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ἀκούειν ἀκουέτω. πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ϑησαυῷ κεκρυµµένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν καὶ ἀπὸ τῆς
χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν
ἐκεῖνον. πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐµπόῳ ητοῦντι καλοὺς µαργαρίτας. ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιµον µαργαρίτην
ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. πάλιν ὁµοία
ἐστὶν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ ληθείσῃ εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ
ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ. ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ
τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα τὰ δὲ σαπρὰ
ἔξω ἔβαλον. οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ
ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ µέσου τῶν δικαίων. καὶ
αλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ
ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς συνήκατε ταῦτα πάντα
λέγουσιν αὐτῷ ναί κύριε. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς διὰ τοῦτο πᾶς γραµµατεὺς
µαθητευθεὶς εἰς τὴν ασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ ϑησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. καὶ
ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας µετῆρεν ἐκεῖθεν.
καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ
αἱ δυνάµεις. οὐχ οὗτός ῏εστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός οὐχί ἡ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται µαριὰµ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἰάκωβος καὶ ἰωσῆς καὶ σίµων
καὶ ἰούδας. καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡµᾶς εἰσιν πόθεν
οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα. καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιµος εἰ µὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ
οἰκίᾳ αὑτοῦ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν
αὐτῶν.
ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ἰησοῦ.
v.44 παλιν , , οµοια εστιν η ασιλεια των ουρανων ϑησαυρω κεκρυµµενω εν τω αγρω ον ευρων
ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και πωλει παντα οσα εχει πωλει , , και αγοαζει τον αγρον εκεινον.
v.46 ος , , ευρων δε ενα πολυτιµον µαργαριτην απελθων πεπρακεν
παντα οσα ειχεν και ηγορασεν αυτον.
v.48 ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και
καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγη αγγεια , , τα δε σαπρα εξω εβαλον.
v.51 λεγει , ,
αυτοις , , ο , , ιησους , , συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε , , .
v.52 ο δε ειπεν αυτοις δια τουτο πας γραµµατευς µαθητευθεις τη ασιλεια εις , , την , , ασιλειαν , , των
ουρανων οµοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει εκ του ϑησαυρου αυτου καινα και παλαια.
v.54 και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι
εκπληττεσθαι , , αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναµεις.
v.55 ουχ ουτος
εστιν ο του τεκτονος υιος ουχ ουχι , , η µητηρ αυτου λεγεται µαριαµ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος
και ιωσηφ ιωσης , , και σιµων και ιουδας.
v.57 και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν
αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιµος ει µη εν τη πατριδι αυτου , , και εν τη οικια αυτου.
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καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ἰωάννης ὁ απτιστής αὐτὸς
ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.
ὁ γὰρ ἡρῴδης κρατήσας τὸν ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν ϕυλακῇ
διὰ ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα ϕιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. ἔλεγεν γὰρ
αὐτῷ ὁ ἰωάννης οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. καὶ ϑέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. γενεσίων δὲ
ἀγοµένων τοῦ ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ ϑυγάτηρ τῆς ἡρῳδιάδος ἐν τῷ µέσῳ
καὶ ἤρεσεν τῷ ἡρῴδῃ. ὅθεν µεθ’ ὅρκου ὡµολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν
αἰτήσηται. ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς µητρὸς αὐτῆς δός µοι ϕησίν
ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ απτιστοῦ. καὶ ἐλυπηθη ὁ
ασιλεὺς διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους ἐκέλευσεν δοϑῆναι. καὶ πέµψας ἀπεκεφάλισεν τὸν ἰωάννην ἐν τῇ ϕυλακῇ. καὶ
ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ καὶ ἤνεγκεν
τῇ µητρὶ αὐτῆς. καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶµα
καὶ ἔθαψαν αὐτό καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ ἰησοῦ. καὶ ἀκούσας ὁ
ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρηµον τόπον κατ’ ἰδίαν καὶ
ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. καὶ
ἐξελθὼν ὁ ἰησοῦς εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτούς καὶ
ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενοµένης προσῆλθον
αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες ἔρηµός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη
παρῆλθεν ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώµας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ρώµατα. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐ χρείαν ἔχουσιν
ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς ὑµεῖς ϕαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ οὐκ ἔχοµεν
ὧδε εἶ µὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἰπεν ϕέρετέ µοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους

v.1 εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετρααρχης τετραρχης , , την ακοην ιησου.
v.3 ο
γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην εδησεν [αυτον] αυτον , , και εθετο , , εν ϕυλακη απεθετο
δια ηρωδιαδα την γυναικα ϕιλιππου του αδελφου αυτου.
v.4 ελεγεν γαρ αυτω , , ο ιωαννης
αυτω ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην.
v.6 γενεσιοις γενεσιων , , δε γενοµενοις αγοµενων , , του
ηρωδου ωρχησατο η ϑυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω µεσω και ηρεσεν τω ηρωδη.
v.9 και λυπηθεις
ελυπηθη , , ο ασιλευς δια δε , , τους ορκους και τους συνανακειµενους εκελευσεν δοθηναι.
v.10 και πεµψας απεκεφαλισεν [τον] τον , , ιωαννην εν τη ϕυλακη.
v.12 και προσελθοντες οι
µαθηται αυτου ηραν το πτωµα σωµα , , και εθαψαν ἁυτον῎ αυτο , , και ελθοντες απηγγειλαν
τω ιησου.
v.13 και , , ακουσας δε ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερηµον τοπον
κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων.
v.14 και εξελθων
ο , , ιησους , , ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις , αυτους , και εθεραπευσεν
τους αρρωστους αυτων.
v.15 οψιας δε γενοµενης προσηλθον αυτω οι µαθηται αυτου , , λεγοντες
ερηµος εστιν ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον τους οχλους ινα απελθοντες εις τας κωµας
αγορασωσιν εαυτοις ρωµατα.
v.16 ο δε [ιησους] ιησους , , ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν
απελθειν δοτε αυτοις υµεις ϕαγειν.
v.18 ο δε ειπεν ϕερετε µοι αυτους , , ωδε αυτους .
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καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς µαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ
µαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν τὸ
περισσεῦον τῶν κλασµάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες
ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. καὶ εὐϑέως ἠνάγκασεν ὁ ἰησοῦς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ ἐµβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ
προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι ὀψίας δὲ
γενοµένης µόνος ἦν ἐκεῖ. τὸ δὲ πλοῖον ἤδη µέσον τῆς ϑαλάσσης ἦν
ασανιζόµενον ὑπὸ τῶν κυµάτων ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεµος. τετάρτῃ
δὲ ϕυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθεν πρὸς αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ
τῆς ϑαλάσσης. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ µαθηταὶ ἐπὶ τὴν ϑαλάσσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι ϕάντασµά ἐστιν καὶ ἀπὸ τοῦ ϕόβου
ἔκραξαν. εὐθὲως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λέγων ϑαρσεῖτε ἐγώ εἰµι
µὴ ϕοβεῖσθε. ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ πέτρος εἰπεν κύριε εἰ σὺ εἶ κέλευσόν µε πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ εἶπεν ἐλθέ καὶ καταβὰς ἀπὸ
τοῦ πλοίου ὁ πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν ἰησοῦν.
λέπων δὲ τὸν ἄνεµον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη καὶ ἀρξάµενος καταποντίζεσθαι
ἔκραξεν λέγων κύριε σῶσόν µε. εὐθέως δὲ ὁ ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας. καὶ ἐµάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος. οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ
ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες ἀληθῶς ϑεοῦ υἱὸς εἶ. καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν γεννησαρέτ. καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ
ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. καὶ παρεκάλουν
αὐτὸν ἵνα µόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ καὶ ὅσοι
v.19 και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι του χορτου τους , , χορτους , , και , λαβων
τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κλασας εδωκεν τοις
µαθηταις τους αρτους οι δε µαθηται τοις οχλοις.
v.22 και ευθεως ηναγκασεν ο , , ιησους , ,
τους µαθητας αυτου , εµβηναι εις το πλοιον και προαγειν αυτον εις το περαν εως ου απολυση τους
οχλους.
v.24 το δε πλοιον ηδη σταδιους πολλους απο µεσον , , της γης ϑαλασσης , ,
απειχεν ην , , ασανιζοµενον υπο των κυµατων ην γαρ εναντιος ο ανεµος.
v.25 τεταρτη δε ϕυλακη της νυκτος ηλθεν απηλθεν , , προς αυτους ο , , ιησους , , περιπατων επι , , της , ,
ϑαλασσης , , .
v.27 ευθυς ευθεως , , δε ελαλησεν [ο ιησους] αυτοις ο , , ιησους , , λεγων ϑαρσειτε εγω ειµι µη ϕοβεισθε.
v.28 αποκριθεις δε αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον
µε ελθειν προς σε ελθειν , , επι τα υδατα.
v.29 ο δε ειπεν ελθε και καταβας απο του πλοιου [ο]
ο , , πετρος περιεπατησεν επι τα υδατα και ηλθεν ελθειν , , προς τον ιησουν.
v.30 λεπων δε
τον ανεµον [ισχυρον] ισχυρον , , εφοβηθη και αρξαµενος καταποντιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον µε.
v.32 και αναβαντων εµβαντων , , αυτων εις το πλοιον εκοπασεν ο ανεµος.
v.33 οι δε εν
τω πλοιω ελθοντες , , προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως ϑεου υιος ει.
v.34 και διαπερασαντες
ηλθον επι εις , , την γην εις γεννησαρετ.
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ἥψαντο διεσώθησαν.
τότε προσέρχονται τῷ ἰησοῦ οἱ ἀπὸ ἱεροσολύµων γραµµατεῖς καὶ ϕαισαῖοι λέγοντες. διατί οἱ µαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν
τῶν πρεσβυτέρων οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς διατί καὶ ὑµεῖς παραβαίνετε τὴν
ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑµῶν. ὁ γὰρ ϑεὸς ἐνετείλατο λέγων τίµα τὸν πατέρα σοῦ καὶ τὴν µητέρα καί ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ
µητέρα ϑανάτῳ τελευτάτω. ὑµεῖς δὲ λέγετε ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ
µητρί δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐµοῦ ὠφεληθῇς. καὶ οὐ µὴ τιµήσῃ τὸν πατέρα
αὐτοῦ ἢ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ διὰ τὴν
παράδοσιν ὑµῶν. ὑποκριταί καλῶς προεφήτευσεν περὶ ὑµῶν ἠσαΐας
λέγων. ἐγγίζει µοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόµατι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσίν µε
τιµᾷ ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐµοῦ. µάτην δὲ σέβονταί µε
διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλµατα ἀνθρώπων. καὶ προσκαλεσάµενος
τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς ἀκούετε καὶ συνίετε. οὐ τὸ εἰσερχόµενον εἰς
τὸ στόµα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ στόµατος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. τότε προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ
εἶπον αὐτῷ οἶδας ὅτι οἱ ϕαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πᾶσα ϕυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ
µου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. ἄφετε αὐτούς ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί τυϕλῶν τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀµφότεροι εἰς όθυνον πεσοῦνται.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἰπεν αὐτῷ ϕράσον ἡµῖν τὴν παραβολὴν ταύτην.
ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν ἀκµὴν καὶ ὑµεῖς ἀσύνετοί ἐστε. οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν
τὸ εἰσπορευόµενον εἰς τὸ στόµα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα
15
v.1 τοτε προσερχονται τω ιησου οι , , απο ιεροσολυµων γραµµατεις , , και , , ϕαρισαιοι
και γραµµατεις λεγοντες.
v.2 δια , τι , διατι , οι µαθηται σου παραβαινουσιν την παραδοσιν
των πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται τας χειρας [αυτων] αυτων , , οταν αρτον εσθιωσιν.
v.3 ο δε
αποκριθεις ειπεν αυτοις δια , τι , διατι , και υµεις παραβαινετε την εντολην του ϑεου δια την
παραδοσιν υµων.
v.4 ο γαρ ϑεος ειπεν ενετειλατο , , λεγων , , τιµα τον πατερα σου , και την
µητερα και ο κακολογων πατερα η µητερα ϑανατω τελευτατω.
v.5 υµεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι
η τη µητρι δωρον ο εαν εξ εµου ωφεληθης και , , ου µη τιµησει τιµηση , , τον πατερα αυτου , ,
η , , την , , µητερα , , αυτου.
v.6 και ηκυρωσατε τον την , , λογον εντολην , , του
ϑεου δια την παραδοσιν υµων.
v.7 υποκριται καλως επροφητευσεν προεφητευσεν , , περι υµων
ησαιας λεγων.
v.8 εγγιζει , , µοι , , ο λαος ουτος τω , , στοµατι , , αυτων , , και , ,
τοις χειλεσιν µε τιµα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εµου.
v.12 τοτε προσελθοντες οι µαθηται
λεγουσιν αυτου , , ειπον , , αυτω οιδας οτι οι ϕαρισαιοι ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν.
v.14 αφετε αυτους οδηγοι , , εισιν , , τυφλοι εισιν οδηγοι [τυφλων] τυφλων , , τυφλος δε
τυφλον εαν οδηγη αµφοτεροι εις οθυνον πεσουνται. v.15 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ϕρασον
v.16 ο δε ιησους , , ειπεν ακµην και υµεις ασυνετοι
ηµιν την παραβολην [ταυτην] ταυτην , , .
, ,
εστε.
v.17 ου ουπω
νοειτε οτι παν το εισπορευοµενον εις το στοµα εις την κοιλιαν χωρει και
εις αφεδρωνα εκβαλλεται.
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ἐκβάλλεται. τὰ δὲ ἐκπορευόµενα ἐκ τοῦ στόµατος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται
διαλογισµοὶ πονηροί ϕόνοι µοιχεῖαι πορνεῖαι κλοπαί ψευδοµαρτυρίαι
λασφηµίαι. ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις
χερσὶν ϕαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ἰησοῦς
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη τύρου καὶ σιδῶνος. καὶ ἰδού γυνὴ χαναναία
ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα ἐλέησόν µε
κύριε υἱὲ δαβίδ ἡ ϑυγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη
αὐτῇ λόγον καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
ἀπόλυσον αὐτήν ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡµῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐκ
ἀπεστάλην εἰ µὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ἰσραήλ. ἡ δὲ
ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα κύριε οήθει µοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
εἶπεν οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ αλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπεν ναί κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ
ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ ὦ γύναι µεγάλη σου ἡ πίστις γενηθήτω σοι ὡς ϑέλεις
καὶ ἰάθη ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. καὶ µεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ
ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῆς γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος
ἐκάθητο ἐκεῖ. καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες µεθ’ ἑαυτῶν
χωλούς τυφλούς κωφούς κυλλούς καὶ ἑτέρους πολλούς καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἰησοῦ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. ὥστε τοὺς
ὄχλους ϑαυµάσαι λέποντας κωφοὺς λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς χωλοὺς
περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς λέποντας καὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεὸν ἰσραήλ. ὁ
δὲ ἰησοῦς προσκαλεσάµενος τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν σπλαγχνίζοµαι
ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡµέρας τρεῖς προσµένουσίν µοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί
ϕάγωσιν καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ ϑέλω µήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ
ὁδῷ. καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί αὐτοῦ πόθεν ἡµῖν ἐν ἐρηµίᾳ ἄρτοι
v.22 και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζεν εκραυγασεν , , αυτω , ,
λεγουσα ελεησον µε κυριε υιος υιε , , δαυιδ , δαβιδ , η ϑυγατηρ µου κακως δαιµονιζεται.
v.23 ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι µαθηται αυτου ηρωτουν ηρωτων , ,
αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ηµων.
v.25 η δε ελθουσα προσεκυνησεν
προσεκυνει , , αυτω λεγουσα κυριε οηθει µοι.
v.30 και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες
µεθ εαυτων χωλους τυφλους κωφους , , κυλλους κωφους και ετερους πολλους και ερριψαν αυτους
παρα τους ποδας αυτου του , , ιησου , , και εθεραπευσεν αυτους.
v.31 ωστε τον τους , ,
οχλον οχλους , , ϑαυµασαι λεποντας κωφους λαλουντας κυλλους υγιεις και χωλους περιπατουντας και τυφλους λεποντας και εδοξασαν τον ϑεον ισραηλ.
v.32 ο δε ιησους προσκαλεσαµενος τους
µαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζοµαι επι τον οχλον οτι ηδη ηµεραι , ηµερας , τρεις προσµενουσιν
µοι και ουκ εχουσιν τι ϕαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου ϑελω µηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω.
v.33 και λεγουσιν αυτω οι µαθηται αυτου , , ποθεν ηµιν εν ερηµια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι
οχλον τοσουτον.
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τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον. καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς πόσους ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ εἶπον ἑπτά καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. καὶ ἐκέλευσεν
τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ
τοὺς ἰχθύας εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ οἱ
δὲ µαθηταὶ τῷ ὄχλῷ. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν
τὸ περισσεῦον τῶν κλασµάτων ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες
ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. καὶ ἀπολύσας
τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια µαγδαλά.
καὶ προσελθόντες οἱ ϕαρισαῖοι καὶ σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σηµεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
εἶπεν αὐτοῖς ὀψίας γενοµένης λέγετε εὐδία πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός.
καὶ πρωΐ σήµερον χειµών πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός ὑποκριταί τὸ µὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν τὰ δὲ σηµεῖα
τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε. γενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχαλὶς σηµεῖον ἐπιζητεῖ
καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον ἰωνᾶ τοῦ προφήτου
καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. καὶ ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ὁρᾶτε
καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ύµης τῶν ϕαρισαίων καὶ σαδδουκαίων. οἱ δὲ
διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβοµεν. γνοὺς δὲ ὁ
ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι ὅτι ἄρτους
οὐκ ἐλάβετε. οὔπω νοεῖτε οὐδὲ µνηµονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν
πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε. οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους
τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε. πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ
περὶ ἄρτοῦ εἶπον ὑµῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ύµης τῶν ϕαρισαίων καὶ σαδδουκαίων. τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ύµης τοῦ
v.34 και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε οι δε ειπαν ειπον , , επτα και ολιγα ιχθυδια.
v.35 και παραγγειλας εκελευσεν , , τω τοις , , οχλω οχλοις , , αναπεσειν επι την γην.
v.36 ελαβεν και , , λαβων , , τους επτα αρτους και τους ιχθυας και ευχαριστησας εκλασεν
και εδιδου εδωκεν , , τοις µαθηταις αυτου , , οι δε µαθηται τοις τω , , οχλοις οχλω , , .
v.37 και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν , , το περισσευον των κλασµατων ηραν επτα
σπυριδας πληρεις.
v.39 και απολυσας τους οχλους ενεβη εις το πλοιον και ηλθεν εις τα ορια
µαγαδαν µαγδαλα , , .
16
v.2 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις [οψιας οψιας , , γενοµενης
λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανος.
v.3 και πρωι σηµερον χειµων πυρραζει γαρ στυγναζων ο
ουρανος υποκριται , , το µεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε διακρινειν τα δε σηµεια των καιρων
ου δυνασθε] δυνασθε , , .
v.4 γενεα πονηρα και µοιχαλις σηµειον επιζητει και σηµειον ου δοθησεται αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του , , προφητου , , και καταλιπων αυτους απηλθεν.
v.5 και
ελθοντες οι µαθηται αυτου , , εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν.
v.8 γνους δε ο ιησους ειπεν
v.11 πως
αυτοις , , τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ εχετε ελαβετε , , .
ου νοειτε οτι ου περι αρτων αρτου , , ειπον υµιν προσεχετε δε προσεχειν , , απο της υµης
των ϕαρισαιων και σαδδουκαιων.
v.12 τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της υµης των
αρτων του , , αρτου , , αλλα , αλλ , απο της διδαχης των ϕαρισαιων και σαδδουκαιων.
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ἄρτου ἀλ᾽λ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν ϕαρισαίων καὶ σαδδουκαίων. ἐλθὼν
δὲ ὁ ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη καισαρείας τῆς ϕιλίππου ἠρώτα τοὺς µαθητὰς
αὐτοῦ λέγων τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἰναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
οἱ δὲ εἰπον οἱ µὲν ἰωάννην τὸν απτιστήν ἄλλοι δὲ ἠλίαν ἕτεροι δὲ ἰερεµίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. λέγει αὐτοῖς ὑµεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι.
ἀποκριθεὶς δὲ σίµων πέτρος εἶπεν σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τοῦ
ῶντος. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ µακάριος εἶ σίµων αρ
ἰωνᾶ ὅτι σὰρξ καὶ αἷµα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ’ ὁ πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς. κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
οἰκοδοµήσω µου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς ασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς
ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς
γῆς ἔσται λελυµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. τότε διεστείλατο τοῖς µαθηταῖς
αὐτοῦ ἵνα µηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ἰησοῦς ὁ χριστός. ἀπὸ τότε
ἤρξατο ὁ ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν
εἰς ἱεροσόλυµα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων
καὶ γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθῆναι. καὶ
προσλαβόµενος αὐτὸν ὁ πέτρος ἤρξατο ἐπιτιµᾶν αὐτῷ λέγων ἵλεώς σοι
κύριε οὐ µὴ ἔσται σοι τοῦτο. ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ πέτρῳ ὕπαγε ὀπίσω
µου σατανᾶ σκάνδαλον µου εἶ ὅτι οὐ ϕρονεῖς τὰ τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν
ἀνθρώπων. τότε ὁ ἰησοῦς εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ εἴ τις ϑέλει ὀπίσω
µου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι. ὃς γὰρ ἂν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ εὑρήσει αὐτήν. τί γὰρ
ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ
ηµιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. µέλλει
v.13 ελθων δε ο ιησους εις τα µερη καισαρειας της ϕιλιππου ηρωτα τους µαθητας αυτου λεγων
τινα µε , , λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι τον υιον του ανθρωπου.
v.14 οι δε ειπαν ειπον , , οι
µεν ιωαννην τον απτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεµιαν η ενα των προφητων.
v.17 και , ,
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτω µακαριος ει σιµων αριωνα αρ , , ιωνα , , οτι σαρξ και αιµα
ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ µου ο εν τοις ουρανοις.
v.19 και , , δωσω σοι τας κλειδας
κλεις , , της ασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεµενον εν τοις ουρανοις
και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυµενον εν τοις ουρανοις.
v.20 τοτε διεστειλατο τοις µαθηταις
αυτου , , ινα µηδενι ειπωσιν οτι αυτος εστιν ιησους , , ο χριστος.
v.21 απο τοτε ηρξατο ο ιησους
δεικνυειν τοις µαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν , , εις ιεροσολυµα απελθειν και πολλα παθειν
απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραµµατεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ηµερα εγερθηναι.
v.23 ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω µου σατανα σκανδαλον µου , , ει εµου οτι ου
ϕρονεις τα του ϑεου αλλα τα των ανθρωπων.
v.25 ος γαρ εαν αν , , ϑελη την ψυχην αυτου
σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εµου ευρησει αυτην.
v.26 τι γαρ
ωφεληθησεται ωφελειται , , ανθρωπος εαν τον κοσµον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ηµιωθη
η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγµα της ψυχης αυτου.
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γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ µετὰ
τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
ἀµὴν λέγω ὑµῖν εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ µὴ γεύσωνται
ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐν τῇ ασιλείᾳ
αὐτοῦ.
καὶ µεθ’ ἡµέρας ἓξ παραλαµβάνει ὁ ἰησοῦς τὸν πέτρον καὶ ἰάκωβον
καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν
κατ’ ἰδίαν. καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαµψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος τὰ δὲ ἱµάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ ϕῶς.
καὶ ἰδού ὤφθησαν αὐτοῖς µωσῆς καὶ ἠλίας µετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἰπεν τῷ ἰησοῦ κύριε καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι εἰ ϑέλεις ποιήσωµεν ὧδε τρεῖς σκηνάς σοὶ µίαν καὶ µωσῇ µίαν καὶ
µίαν ἠλίᾳ. ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού νεφέλη ϕωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς καὶ ἰδού ϕωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ
ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ ἀκούσαντες οἱ µαθηταὶ
ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ προσελθὼν
ὁ ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν ἐγέρθητε καὶ µὴ ϕοβεῖσθε. ἐπάραντες
δὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ µὴ τὸν ἰησοῦν µόνον. καὶ
καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λέγων
µηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραµα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες τί οὖν οἱ γραµµατεῖς
λέγουσιν ὅτι ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον. ὁ δὲ ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν
αὐτοῖς ἠλίας µὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταστήσει πάντα. λέγω δὲ

v.28 αµην λεγω υµιν οτι εισιν τινες των , , ωδε εστωτων εστωτες εστηκοτων , οιτινες ου µη
γευσωνται ϑανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον εν τη ασιλεια αυτου.
17
v.2 και µετεµορφωθη εµπροσθεν αυτων και ελαµψεν το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιµατια αυτου εγενοντο εγενετο , , λευκα ως το ϕως.
v.3 και ιδου ωφθη ωφθησαν , , αυτοις µωυσης
, ,
µωσης
και ηλιας συλλαλουντες µετ αυτου συλλαλουντες , , .
v.4 αποκριθεις δε ο πετρος
ειπεν τω ιησου κυριε καλον εστιν ηµας ωδε ειναι ει ϑελεις ποιησω ποιησωµεν , , ωδε τρεις σκηνας
σοι µιαν και µωυσει µωση , , µιαν και µιαν , , ηλια µιαν .
v.5 ετι αυτου λαλουντος ιδου
νεφελη ϕωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου ϕωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος µου ο
αγαπητος εν ω ευδοκησα αυτου , , ακουετε αυτου .
v.6 και ακουσαντες οι µαθηται επεσαν
επεσον , , επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα.
v.7 και προσηλθεν προσελθων , , ο
ιησους ηψατο , , αυτων , , και αψαµενος αυτων ειπεν εγερθητε και µη ϕοβεισθε.
v.8 επααντες δε τους οφθαλµους αυτων ουδενα ειδον ει µη αυτον τον , , ιησουν µονον.
v.9 και καταβαινοντων αυτων εκ , απο , του ορους ενετειλατο αυτοις ο ιησους λεγων µηδενι ειπητε το οραµα
εως ου ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων εγερθη αναστη , , .
v.10 και επηρωτησαν αυτον οι µαv.11 ο δε
ϑηται αυτου , , λεγοντες τι ουν οι γραµµατεις λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον.
ιησους , , αποκριθεις ειπεν αυτοις , , ηλιας µεν ερχεται πρωτον , , και αποκαταστησει παντα.
v.12 λεγω δε υµιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλα , αλλ , εποιησαν εν αυτω
οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου µελλει πασχειν υπ αυτων.
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17:13–26

ὑµῖν ὅτι ἠλίας ἤδη ἦλθεν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλ’ ἐποίησαν ἐν
αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου µέλλει πάσχειν
ὑπ’ αὐτῶν. τότε συνῆκαν οἱ µαθηταὶ ὅτι περὶ ἰωάννου τοῦ απτιστοῦ
εἶπεν αὐτοῖς. καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ
ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων. κύριε ἐλέησόν µου τὸν υἱόν
ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ
πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς µαθηταῖς σου καὶ
οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν ϑεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν ὦ
γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραµµένη ἕως πότε ἔσοµαι µεθ’ ὑµῶν ἕως πότε
ἀνέξοµαι ὑµῶν ϕέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιµόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς
ὥρας ἐκείνης. τότε προσελθόντες οἱ µαθηταὶ τῷ ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον
διατί ἡµεῖς οὐκ ἠδυνήθηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑµῶν ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον
σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ µετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ καὶ µεταβήσεται
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑµῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ µὴ ἐν
προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ἀναστρεφοµένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ εἶπεν
αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς µέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται
καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς καπερναούµ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχµα λαµβάνοντες τῷ πέτρῳ καὶ εἶπον ὁ διδάσκαλος
ὑµῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχµα. λέγει ναί καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν
προέφθασεν αὐτὸν ὁ ἰησοῦς λέγων τί σοι δοκεῖ σίµων οἱ ασιλεῖς τῆς
γῆς ἀπὸ τίνων λαµβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ
τῶν ἀλλοτρίων. λέγει αὐτῷ ὁ πέτρος ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ἔφη αὐτῷ ὁ
v.14 και ελθοντων αυτων , , προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον ,
αυτω , .
v.17 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραµµενη εως ποτε εσοµαι , ,
µεθ υµων εσοµαι εως ποτε ανεξοµαι υµων ϕερετε µοι αυτον ωδε.
v.19 τοτε προσελθοντες οι
µαθηται τω ιησου κατ ιδιαν ειπον δια , τι , διατι , ηµεις ουκ ηδυνηθηµεν εκβαλειν αυτο.
v.20 ο δε λεγει ιησους , , ειπεν , , αυτοις δια την ολιγοπιστιαν απιστιαν , , υµων αµην
γαρ λεγω υµιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω µεταβα µεταβηθι , ,
ενθεν εντευθεν , , εκει και µεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υµιν.
v.21 τουτο , , δε , ,
το , , γενος , , ουκ , , εκπορευεται , , ει , , µη , , εν , , προσευχη , , και , ,
νηστεια , , .
v.22 συστρεφοµενων αναστρεφοµενων , , δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν αυτοις
ο ιησους µελλει ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων.
v.24 ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουµ καπερναουµ , , προσηλθον οι τα διδραχµα λαµβανοντες τω πετρω και ειπαν
ειπον , , ο διδασκαλος υµων ου τελει [τα] τα , , διδραχµα. v.25 λεγει ναι και ελθοντα οτε , ,
εισηλθεν , , εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιµων οι ασιλεις της γης
απο τινων λαµβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων.
v.26 ειποντος δε
λεγει , , αυτω , , ο , , πετρος , , απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους αρα γε αραγε , ,
ελευθεροι εισιν οι υιοι.
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ἰησοῦς ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. ἵνα δὲ µὴ σκανδαλίσωµεν αὐτούς
πορευθεὶς εἰς τὴν ϑάλασσαν άλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον
ἰχθὺν ἆρον καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν
δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐµοῦ καὶ σοῦ.

27

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ µαθηταὶ τῷ ἰησοῦ λέγοντες τίς ἄρα
µείζων ἐστὶν ἐν τῇ ασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
καὶ προσκαλεσάµενος ὁ
ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν. καὶ εἶπεν ἀµὴν λέγω
ὑµῖν ἐὰν µὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς
τὴν ασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
τοῦτο οὗτός ἐστιν ὁ µείζων ἐν τῇ ασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. καὶ ὃς ἐὰν
δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου ἐµὲ δέχεται. ὃς δ’ ἂν
σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐµέ συµφέρει
αὐτῷ ἵνα κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς ϑαλάσσης. οὐαὶ τῷ κόσµῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων
ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’
οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει
σε ἔκκοψον αὐτὰ καὶ άλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν
ωὴν χωλόν ἢ κυλλόν ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα ληθῆναι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλµός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ
άλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοι ἐστὶν µονόφθαλµον εἰς τὴν ωὴν εἰσελθεῖν ἢ
δύο ὀφθαλµοὺς ἔχοντα ληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. ὁρᾶτε µὴ
καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν µικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι
αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς λέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
τί ὑµῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν

18

v.27 ινα δε µη σκανδαλισωµεν αυτους πορευθεις εις την , , ϑαλασσαν αλε αγκιστρον και τον
αναβαινοντα αναβαντα , , πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στοµα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον
λαβων δος αυτοις αντι εµου και σου.
18
v.2 και προσκαλεσαµενος ο , , ιησους , , παιδιον
εστησεν αυτο εν µεσω αυτων.
v.4 οστις ουν ταπεινωσει , ταπεινωση , εαυτον ως το παιδιον τουτο
ουτος εστιν ο µειζων εν τη ασιλεια των ουρανων.
v.5 και ος εαν δεξηται παιδιον , , τοιουτον , ,
εν παιδιον τοιουτο επι τω ονοµατι µου εµε δεχεται.
v.6 ος δ αν σκανδαλιση ενα των µικρων τουτων
των πιστευοντων εις εµε συµφερει αυτω ινα κρεµασθη µυλος ονικος περι εις επι , τον τραχηλον
αυτου και καταποντισθη εν τω πελαγει της ϑαλασσης.
v.7 ουαι τω κοσµω απο των σκανδαλων αναγκη
γαρ εστιν , , ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω , , δι ου το σκανδαλον ερχεται.
v.8 ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτον αυτα , , και αλε απο σου καλον
σοι εστιν εισελθειν εις την ωην χωλον , , η , , κυλλον η χωλον η δυο χειρας η δυο ποδας
εχοντα ληθηναι εις το πυρ το αιωνιον.
v.10 ορατε µη καταφρονησητε ενος των µικρων τουτων λεγω
γαρ υµιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος λεπουσι λεπουσιν , , το προσωπον του
πατρος µου του εν ουρανοις.
v.11 ηλθεν , , γαρ , , ο , , υιος , , του , , ανθρωπου , ,
, ,
, ,
, ,
σωσαι
το
απολωλος
.
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ἐξ αὐτῶν οὐχὶ ἀφεῖς τὰ ἐννενήκονταεννέα ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ητεῖ τὸ
πλανώµενον. καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι χαίρει
ἐπ’ αὐτῷ µᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα τοῖς µὴ πεπλανηµένοις.
οὕτως οὐκ ἔστιν ϑέληµα ἔµπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς
ἵνα ἀπόληται εἲς τῶν µικρῶν τούτων. ἐὰν δὲ ἁµαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελϕός σου ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ µόνου ἐάν σου
ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. ἐὰν δὲ µὴ ἀκούσῃ παράλαβε
µετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο ἵνα ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ
πᾶν ῥῆµα. ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ καὶ τῆς
ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ
ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυµένα ἐν τῷ οὐρανῷ. πάλιν λέγω
ὑµῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑµῶν συµφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγµατος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ
ἐν οὐρανοῖς. οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα
ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν. τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ πέτρος εἶπεν κύριε
ποσάκις ἁµαρτήσει εἰς ἐµὲ ὁ ἀδελφός µου καὶ ἀφήσω αὐτῷ ἕως ἑπτάκις.
λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλ’ ἕως ἑβδοµηκοντάκις
ἑπτά. διὰ τοῦτο ὡµοιώθη ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ασιλεῖ
ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον µετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀρξαµένου δὲ
αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης µυρίων ταλάντων. µὴ
ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι
καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἀποδοθῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων κύριε µακροθύµησον
ἐπ’ ἐµοί καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούv.12 τι υµιν δοκει εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχι αφησει
αφεις , , τα ενενηκοντα , εννεα , εννενηκονταεννεα , επι τα ορη και πορευθεις ητει το
πλανωµενον.
v.13 και εαν γενηται ευρειν αυτο αµην λεγω υµιν οτι χαιρει επ αυτω µαλλον η επι
τοις ενενηκοντα , εννεα , εννενηκονταεννεα , τοις µη πεπλανηµενοις.
v.14 ουτως ουκ εστιν
ϑεληµα εµπροσθεν του πατρος υµων του εν ουρανοις ινα αποληται εν εις , , των µικρων τουτων.
v.15 εαν δε αµαρτηση [εις εις , , σε] σε , , ο αδελφος σου υπαγε και , , ελεγξον αυτον µεταξυ
σου και αυτου µονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου.
v.18 αµην λεγω υµιν οσα εαν
δησητε επι της γης εσται δεδεµενα εν τω , , ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυµενα
εν τω , , ουρανω.
v.19 παλιν [αµην] αµην λεγω υµιν οτι εαν δυο υµων , , συµφωνησωσιν εξ
υµων επι της γης περι παντος πραγµατος ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος µου
του εν ουρανοις.
v.21 τοτε προσελθων αυτω , , ο πετρος ειπεν αυτω κυριε ποσακις αµαρτησει εις
εµε ο αδελφος µου και αφησω αυτω εως επτακις.
v.22 λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις
v.25 µη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο
αλλα αλλ , , εως εβδοµηκοντακις επτα.
κυριος αυτου , , πραθηναι και την γυναικα αυτου , , και τα τεκνα και παντα οσα εχει ειχεν , ,
και αποδοθηναι.
v.26 πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε , , µακροθυµησον επ
, ,
εµοι και παντα σοι
αποδωσω σοι .
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λου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν
δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων ἀπόδος µοι ὁ τι
ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εὶς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων µακροθύµησον ἐπ’ ἐµοί καὶ πάντα ἀποδώσω σοι. ὁ δὲ
οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς ϕυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ
ὀφειλόµενον. ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόµενα ἐλυπήθησαν
σφόδρα καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἀυτῶν πάντα τὰ γενόµενα.
τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ δοῦλε πονηρέ
πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε. οὐκ ἔδει
καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου ὡς καὶ ἐγώ σὲ ἠλέησα. καὶ ὀργισθεὶς
ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν
τὸ ὀφειλόµενον αὐτῷ. οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει
ὑµῖν ἐὰν µὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑµῶν τὰ
παραπτώµατα αὐτῶν.
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους µετῆρεν ἀπὸ
τῆς γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ἰουδαίας πέραν τοῦ ἰορδάνου.
καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.
καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ ϕαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῷ
εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν.
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ’ ἀρχῆς
ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καὶ εἶπεν ἕνεκεν τούτου καταλείψει
ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ
αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ
σὰρξ µία ὃ οὖν ὁ ϑεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω. λέγουσιν
v.28 εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναια και κρατησας αυτον επνιγεν λεγων αποδος µοι , , ει , ο , τι οφειλεις.
v.29 πεσων ουν
ο συνδουλος αυτου εις , , τους , , ποδας , , αυτου , , παρεκαλει αυτον λεγων µακροθυµησον επ εµοι και παντα , αποδωσω σοι.
v.30 ο δε ουκ ηθελεν αλλ αλλα , , απελθων εβαλεν
, ,
αυτον εις ϕυλακην εως ου
αποδω το οφειλοµενον.
v.31 ιδοντες ουν δε , , οι συνδουλοι αυτου τα γενοµενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω εαυτων , αυτων ,
παντα τα γενοµενα.
v.33 ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως καγω και , , εγω , ,
σε ηλεησα.
v.34 και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις ασανισταις εως ου αποδω
παν το οφειλοµενον αυτω , , .
v.35 ουτως και ο πατηρ µου ο ουρανιος επουρανιος , , ποιησει υµιν εαν µη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υµων τα , , παραπτωµατα , ,
αυτων , , .
19
v.3 και προσηλθον αυτω οι , , ϕαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες
αυτω , , ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν.
v.4 ο δε αποκριϑεις ειπεν αυτοις , , ουκ ανεγνωτε οτι ο κτισας ποιησας , , απ αρχης αρσεν και ϑηλυ εποιησεν
αυτους.
v.5 και ειπεν ενεκα ενεκεν , , τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα [αυτου] και
την µητερα και κολληθησεται προσκολληθησεται , , τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα
µιαν.
v.7 λεγουσιν αυτω τι ουν µωυσης µωσης , , ενετειλατο δουναι ιβλιον αποστασιου και
απολυσαι [αυτην] αυτην , , .
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19:8–22

αὐτῷ τί οὖν µωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι ιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι
αὐτήν. λέγει αὐτοῖς ὅτι µωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑµῶν ἐπέτρεψεν ὑµῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑµῶν ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ εἰ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ
καὶ γαµήσῃ ἄλλην µοιχᾶται καὶ ὁ ἀπολελυµένην γαµήσας µοιχᾶται.
λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου
µετὰ τῆς γυναικός οὐ συµφέρει γαµῆσαι. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς οὐ πάντες
χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ’ οἷς δέδοται. εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες
ἐκ κοιλίας µητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν
ἑαυτοὺς διὰ τὴν ασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ δυνάµενος χωρεῖν χωρείτω.
τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται οἱ δὲ µαθηταὶ ἐπετίµησαν αὐτοῖς. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν ἄφετε τὰ
παιδία καὶ µὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός µε τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ
ασιλεία τῶν οὐρανῶν. καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας ἐπορεύθη ἐκεῖϑεν. καὶ ἰδού εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ διδάσκαλε ἀγαθε τί ἀγαθὸν
ποιήσω ἵνα ἔχω ωὴν αἰώνιον. ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ τί µε λέγεις ἀγαθον οὐδεὶς ἀγαθός εἰ µὴ εἷς ὁ’ ϑεός εἰ δὲ ϑέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ωὴν τήρησον
τὰς ἐντολάς. λέγει αὐτῷ ποίας ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν τὸ οὐ ϕονεύσεις οὐ
µοιχεύσεις οὐ κλέψεις οὐ ψευδοµαρτυρήσεις. τίµα τὸν πατέρα σου καὶ
τὴν µητέρα καί ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. λέγει αὐτῷ ὁ
νεανίσκος πάντα ταῦτα ἐφυλαξάµην ἐκ νεότητός µου τί ἔτι ὑστερῶ. ἔφη
αὐτῷ ὁ ἰησοῦς εἰ ϑέλεις τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα
καὶ δὸς πτωχοῖς καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολούθει
µοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούµενος ἦν γὰρ
v.8 λεγει αυτοις οτι µωυσης µωσης , , προς την σκληροκαρδιαν υµων επετρεψεν υµιν απολυσαι τας
γυναικας υµων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως. v.9 λεγω δε υµιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου
ει , µη επι πορνεια και γαµηση αλλην µοιχαται και , , ο , , απολελυµενην , , γαµησας , ,
µοιχαται , , .
v.10 λεγουσιν αυτω οι µαθηται [αυτου] αυτου , , ει ουτως εστιν η αιτια του
ανθρωπου µετα της γυναικος ου συµφερει γαµησαι.
v.11 ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον
λογον [τουτον] τουτον , , αλλ οις δεδοται.
v.13 τοτε προσηνεχθησαν προσηνεχθη , , αυτω
παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε µαθηται επετιµησαν αυτοις.
v.15 και
επιθεις αυτοις , , τας χειρας αυτοις επορευθη εκειθεν.
v.16 και ιδου εις προσελθων ειπεν , ,
αυτω ειπεν διδασκαλε αγαθε , , τι αγαθον ποιησω ινα σχω εχω , ,
ωην αιωνιον.
v.17 ο
δε ειπεν αυτω τι µε ερωτας περι του αγαθου λεγεις , , αγαθον , , ουδεις , , αγαθος , ,
ει , , µη , , εις εστιν ο αγαθος ϑεος , , ει δε ϑελεις εισελθειν , , εις την ωην εισελθειν
τηρησον τας εντολας.
v.19 τιµα τον πατερα σου , και την µητερα και αγαπησεις τον πλησιον
σου ως σεαυτον.
v.20 λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξα εφυλαξαµην , , εκ , ,
, ,
, ,
νεοτητος
µου
τι ετι υστερω.
v.21 εφη αυτω ο ιησους ει ϑελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον
σου τα υπαρχοντα και δος [τοις] πτωχοις και εξεις ϑησαυρον εν ουρανοις ουρανω , , και δευρο
ακολουθει µοι.
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ἔχων κτήµατα πολλά. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν ασιλείαν τῶν
οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑµῖν εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὰ τρυπήµατος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελθεῖν.
ἀκούσαντες δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες τίς ἄρα
δύναται σωθῆναι. ἐµβλέψας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς παρὰ ἀνθρώποις
τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν παρὰ δὲ ϑεῷ πάντα δυνατά ἐστίν. τότε ἀποκριθεὶς
ὁ πέτρος εἰπεν αὐτῷ ἰδού ἡµεῖς ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαµέν
σοι τί ἄρα ἔσται ἡµῖν. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι
ὑµεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές µοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ ϑρόνου δόξης αὐτοῦ καθίσεσθε καὶ ὑµεῖς ἐπὶ δώδεκα
ϑρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα ϕυλὰς τοῦ ἰσραήλ. καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν
οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ µητέρα ἢ γυναῖκά ἢ τέκνα ἢ
ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός µου ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ωὴν
αἰώνιον κληρονοµήσει. πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι
πρῶτοι.
ὁµοία γάρ ἐστιν ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις
ἐξῆλθεν ἅµα πρωῒ µισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀµπελῶνα αὐτοῦ.
συµφωνήσας δὲ µετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡµέραν ἀπέστειλεν
αὐτοὺς εἰς τὸν ἀµπελῶνα αὐτοῦ. καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. κἀκείνοις εἶπεν ὑπάγετε καὶ
ὑµεῖς εἰς τὸν ἀµπελῶνα καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑµῖν οἵ δέ ἀπῆλθόν.
πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. περὶ
δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς καὶ λέγει
αὖτοῖς τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡµέραν ἀργοί. λέγουσιν αὐτῷ ὅτι οὐv.23 ο δε ιησους ειπεν τοις µαθηταις αυτου αµην λεγω υµιν οτι δυσκολως , , πλουσιος δυσκολως
εισελευσεται εις την ασιλειαν των ουρανων.
v.24 παλιν δε λεγω υµιν ευκοπωτερον εστιν καµηλον
δια τρυπηµατος αφιδος διελθειν η πλουσιον εισελθειν εις την ασιλειαν του ϑεου εισελθειν , , .
v.25 ακουσαντες δε οι µαθηται αυτου , , εξεπλησσοντο σφοδρα λεγοντες τις αρα δυναται σωθηναι.
v.26 εµβλεψας δε ο ιησους ειπεν αυτοις παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον εστιν παρα δε ϑεω παντα
δυνατα [εστιν] εστιν , .
v.28 ο δε ιησους ειπεν αυτοις αµην λεγω υµιν οτι υµεις οι ακολουθησαντες µοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι ϑρονου δοξης αυτου καθησεσθε
καθισεσθε , , και υµεις επι δωδεκα ϑρονους κρινοντες τας δωδεκα ϕυλας του ισραηλ.
v.29 και
πας οστις ος , , αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η πατερα η µητερα η γυναικα , , η , ,
τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοµατος µου εκατονταπλασιονα ληµψεται ληψεται , , και ωην αιωνιον
κληρονοµησει.
20
v.2 και συµφωνησας δε , , µετα των εργατων εκ δηναριου την ηµεραν
απεστειλεν αυτους εις τον αµπελωνα αυτου.
v.3 και εξελθων περι την , τριτην ωραν ειδεν αλλους
,
εκεινοις , κακεινοις , ειπεν υπαγετε και υµεις εις τον
εστωτας εν τη αγορα αργους.
v.4 και
αµπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υµιν.
v.5 οι δε απηλθον παλιν [δε] εξελθων περι εκτην και
ενατην , εννατην , ωραν εποιησεν ωσαυτως.
v.6 περι δε την ενδεκατην ωραν , , εξελθων ευρεν
, ,
αλλους εστωτας αργους
και λεγει αυτοις τι ωδε εστηκατε ολην την ηµεραν αργοι.
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δεὶς ἡµᾶς ἐµισθώσατο λέγει αὐτοῖς ὑπάγετε καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν ἀµπελῶνα
καὶ ὁ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε. ὀψίας δὲ γενοµένης λέγει ὁ κύριος τοῦ
ἀµπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς
τὸν µισθὸν ἀρξάµενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. καὶ ἐλθόντες
οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόµισαν ὅτι πλεῖονα λήψονται καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοί ἀνὰ δηνάριον.
λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου. λέγοντες ὅτι οὗτοι οἱ
ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν καὶ ἴσους ἡµῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς αστάσασιν τὸ άρος τῆς ἡµέρας καὶ τὸν καύσωνα. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
ἑνὶ αὐτῶν ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς µοι. ἆρον
τὸ σὸν καὶ ὕπαγε ϑέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. ἢ οὐκ
ἔξεστίν µοι ποιῆσαι ὃ ϑέλω ἐν τοῖς ἐµοῖς εἰ ὁ ὀφθαλµός σου πονηρός
ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰµι. οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ γὰρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. καὶ ἀναβαίνων
ὁ ἰησοῦς εἰς ἱεροσόλυµα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα µαθητὰς κατ’ ἰδίαν
ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ἰδού ἀναβαίνοµεν εἰς ἱεροσόλυµα καὶ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραµµατεῦσιν
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν ϑανάτῳ. καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐµπαῖξαι καὶ µαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ
ἀναστήσεται. τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν εβεδαίου µετὰ
τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ αὐτοῦ. ὁ δὲ εἶπεν
αὐτῇ τί ϑέλεις λέγει αὐτῷ εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί µου εἷς
ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων ἐν τῇ ασιλείᾳ σου. ἀποκριθεὶς δὲ
ὁ ἰησοῦς εἶπεν οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ

v.7 λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ηµας εµισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και υµεις εις τον αµπελωνα
και , , ο , , εαν , , η , , δικαιον , , ληψεσθε , , .
v.10 και ελθοντες δε , , οι πρω, ,
, ,
τοι ενοµισαν οτι πλειον πλειονα
ληµψονται ληψονται
και ελαβον [το] και , , αυτοι , ,
, ,
ανα δηναριον και αυτοι .
v.12 λεγοντες οτι
ουτοι οι εσχατοι µιαν ωραν εποιησαν και ισους
ηµιν αυτους εποιησας τοις αστασασι αστασασιν , , το αρος της ηµερας και τον καυσωνα.
v.13 ο δε αποκριθεις ειπεν , , ενι αυτων ειπεν εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας µοι.
v.15 [η] η , , ουκ εξεστιν µοι ποιησαι , , ο ϑελω ποιησαι εν τοις εµοις η ει , , ο
οφθαλµος σου πονηρος εστιν οτι εγω αγαθος ειµι.
v.16 ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι
εσχατοι πολλοι , , γαρ , , εισιν , , κλητοι , , ολιγοι , , δε , , εκλεκτοι , , .
v.17 και
αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυµα παρελαβεν τους δωδεκα [µαθητας] µαθητας , , κατ ιδιαν και
εν τη οδω και , , ειπεν αυτοις.
v.19 και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εις το εµπαιξαι και
µαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ηµερα εγερθησεται αναστησεται , , .
v.20 τοτε προσηλϑεν αυτω η µητηρ των υιων εβεδαιου µετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι απ παρ , ,
αυτου.
v.21 ο δε ειπεν αυτη τι ϑελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι µου εις εκ
δεξιων σου και εις εξ ευωνυµων σου , εν τη ασιλεια σου.
v.22 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ
οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω µελλω πινειν η και , το , , απτισµα , ,
ο , , εγω , , απτιζοµαι , , απτισθηναι , , λεγουσιν αυτω δυναµεθα.
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µέλλω πίνειν καὶ τὸ άπτισµα ὁ ἐγὼ απτίζοµαι απτισθῆναι λέγουσιν
αὐτῷ δυνάµεθα. καὶ λέγει αὐτοῖς τὸ µὲν ποτήριόν µου πίεσθε καὶ τὸ
άπτισµα ὃ ἐγὼ απτίζοµαι απτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου
καὶ ἐξ εὐωνύµων µου οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι ἀλλ’ οἷς ἡτοίµασται ὑπὸ
τοῦ πατρός µου. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο
ἀδελφῶν. ὁ δὲ ἰησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς εἶπεν οἴδατε ὅτι οἱ
ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ µεγάλοι κατεξουσιάουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑµῖν ἀλλ’ ὃς ἐὰν ϑέλῃ ἐν ὑµῖν µέγας
γενέσθαι ἔστω ὑµῶν διάκονος. καὶ ὃς ἐὰν ϑέλῃ ἐν ὑµῖν εἶναι πρῶτος
ἔστω ὑµῶν δοῦλος. ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
καὶ ἐκπορευοµένων αὐτῶν ἀπὸ ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.
καὶ ἰδού δύο τυφλοὶ καθήµενοι παρὰ τὴν ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι ἰησοῦς
παράγει ἔκραξαν λέγοντες ἐλέησον ἡµᾶς κύριε υἱὸς δαβίδ. ὁ δὲ ὄχλος
ἐπετίµησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν οἱ δὲ µεῖζον ἔκραζον λέγοντες ἐλέησον ἡµᾶς κύριε υἱὸς δαβίδ. καὶ στὰς ὁ ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ
εἶπεν τί ϑέλετε ποιήσω ὑµῖν. λέγουσιν αὐτῷ κύριε ἵνα ἀνοιχθῶσιν ἡµῶν
οἱ ὀφθαλµοὶ. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν
καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ἱεροσόλυµα καὶ ἦλθον εἰς ηθφαγὴ πρὸς τὸ ὄρος
τῶν ἐλαιῶν τότε ὁ ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο µαθητὰς. λέγων αὐτοῖς ποεύθητε εἰς τὴν κώµην τὴν ἀπέναντι ὑµῶν καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον
δεδεµένην καὶ πῶλον µετ’ αὐτῆς λύσαντες ἀγάγετέ µοι. καὶ ἐάν τις
ὑµῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ
αὐτούς. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου
v.23 και , , λεγει αυτοις το µεν ποτηριον µου πιεσθε και , , το , , απτισµα , , ο , ,
εγω , , απτιζοµαι , , απτισθησεσθε , , το δε καθισαι εκ δεξιων µου και εξ ευωνυµων µου , ,
ουκ εστιν εµον [τουτο] δουναι αλλ οις ητοιµασται υπο του πατρος µου.
v.26 ουχ ουτως δε , ,
,
,
εσται εν υµιν αλλ ος εαν ϑελη εν υµιν µεγας γενεσθαι εσται
εστω
υµων διακονος.
v.27 και
ος αν εαν , , ϑελη εν υµιν ειναι πρωτος εσται εστω , , υµων δουλος.
v.30 και ιδου δυο
τυφλοι καθηµενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ιησους παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ηµας
[κυριε] κυριε , , υιος δαυιδ , δαβιδ , .
v.31 ο δε οχλος επετιµησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε
µειζον εκραξαν εκραζον , , λεγοντες ελεησον ηµας κυριε υιος δαυιδ , δαβιδ , .
v.33 λεγουσιν
αυτω κυριε ινα ανοιγωσιν ανοιχθωσιν , , ηµων , , οι οφθαλµοι ηµων .
v.34 σπλαγχνισθεις
δε ο ιησους ηψατο των οµµατων οφθαλµων , , αυτων και ευθεως ανεβλεψαν αυτων , , οι , ,
οφθαλµοι , , και ηκολουθησαν αυτω.
21
v.1 και οτε ηγγισαν εις ιεροσολυµα και ηλθον
εις ηθσφαγη ηθφαγη , , εις προς , , το ορος των ελαιων τοτε ο , , ιησους απεστειλεν δυο
µαθητας.
v.2 λεγων αυτοις πορευεσθε πορευθητε , , εις την κωµην την κατεναντι απεναντι , ,
υµων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεµενην και πωλον µετ αυτης λυσαντες αγαγετε µοι. v.3 και εαν τις
υµιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν εχει ευθυς ευθεως , , δε αποστελλει αποστελει , ,
αυτους.
v.4 τουτο δε ολον , , γεγονεν ινα πληρωθη το ηθεν δια του προφητου λεγοντος.
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λέγοντος. εἴπατε τῇ ϑυγατρὶ σιών ἰδού ὁ ασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. πορευθέντες δὲ
οἱ µαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς. ἤγαγον
τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱµάτια αὐτῶν
καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν
τὰ ἱµάτια ἐν τῇ ὁδῷ ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ
ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες ὡσαννὰ τῷ υἱῷ δαβίδ εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν
ὀνόµατι κυρίου ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς
ἱεροσόλυµα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα τίς ἐστιν οὗτος. οἱ δὲ ὄχλοι
ἔλεγον οὗτός ἐστιν ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ ναζαρὲτ τῆς γαλιλαίας.
καὶ εἰσῆλθεν ὁ ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς
πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς.
καὶ λέγει αὐτοῖς γέγραπται ὁ οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
ὑµεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυϕλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. ἰδόντες δὲ οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς τὰ ϑαυµάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας
κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας ὡσαννὰ τῷ υἱῷ δαβίδ ἠγανάκτησαν.
καὶ εἶπον αὐτῷ ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν ὁ δὲ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς ναί
οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόµατος νηπίων καὶ ϑηλαζόντων κατηρτίσω
αἶνον. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς ηθανίαν
καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. πρωῒας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. καὶ
ἰδὼν συκῆν µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἠλθεν ἐπ’ αὐτήν καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ
εἰ µὴ ϕύλλα µόνον καὶ λέγει αὐτῇ µηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς
v.5 ειπατε τη ϑυγατρι σιων ιδου ο ασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και
επι πωλον υιον υποζυγιου.
v.6 πορευθεντες δε οι µαθηται και ποιησαντες καθως συνεταξεν
προσεταξεν , , αυτοις ο ιησους.
v.7 ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επ επανω , ,
, ,
αυτων τα ιµατια αυτων
και επεκαθισαν επεκαθισεν , , επανω αυτων.
v.9 οι δε οχλοι οι
προαγοντες αυτον και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαυιδ , δαβιδ , ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις.
v.11 οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν
ιησους , , ο προφητης ιησους ο απο ναζαρεθ , ναζαρετ , της γαλιλαιας.
v.12 και εισηλθεν
ο , , ιησους εις το ιερον του , , ϑεου , , και εξεβαλεν παντας τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψεν και τας καθεδρας των πωλουντων τας
περιστερας.
v.13 και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος µου οικος προσευχης κληθησεται υµεις δε
αυτον ποιειτε εποιησατε , , σπηλαιον ληστων.
v.14 και προσηλθον αυτω τυφλοι , , και , ,
χωλοι και τυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους.
v.15 ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραµµατεις τα ϑαυµασια α εποιησεν και τους παιδας τους κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω
υιω δαυιδ , δαβιδ , ηγανακτησαν.
v.16 και ειπαν ειπον , , αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο
δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοµατος νηπιων και ϑηλαζοντων κατηρτισω αινον.
v.18 πρωι πρωιας , , δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν.
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τὸν αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη παραχρῆµα ἡ συκῆ. καὶ ἰδόντες οἱ µαθηταὶ
ἐθαύµασαν λέγοντες πῶς παραχρῆµα ἐξηράνθη ἡ συκῆ. ἀποκριθεὶς
δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ µὴ διακριθῆτε οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε
ἄρθητι καὶ λήθητι εἰς τὴν ϑάλασσαν γενήσεται. καὶ πάντα ὅσα ἂν
αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήψεσθε. καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς
τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
τοῦ λαοῦ λέγοντες ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν
ἐξουσίαν ταύτην. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἐρωτήσω ὑµᾶς
κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι κἀγὼ ὑµῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ. τὸ άπτισµα ἰωάννου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ
δὲ διελογίζοντο παῤ ἑαυτοῖς λέγοντες ἐὰν εἴπωµεν ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡµῖν
διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ. ἐὰν δὲ εἴπωµεν ἐξ ἀνθρώπων ϕοβούµεθα τὸν ὄχλον πάντες γὰρ ἔχουσιν τὸν ἰωάννην ὡς προφήτην. καὶ
ἀποκριθέντες τῷ ἰησοῦ εἶπον οὐκ οἴδαµεν ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός οὐδὲ
ἐγὼ λέγω ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. τί δὲ ὑµῖν δοκεῖ ἄνθρωπος
εἶχεν τέκνα δύο καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν τέκνον ὕπαγε σήµερον
ἐργάζου ἐν τῷ ἀµπελῶνι µου. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ ϑέλω ὕστερον δὲ
µεταµεληθεὶς ἀπῆλθεν. καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς εἶπεν ἐγώ κύριε καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν
τὸ ϑέληµα τοῦ πατρός λέγουσιν αὐτῷ ὁ πρῶτος λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑµᾶς εἰς τὴν
ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. ἦλθεν γὰρ πρὸς ὑµᾶς ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης
καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ
ὑµεῖς δὲ ἰδόντες οὐ µετεµελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. ἄλλην

v.22 και παντα οσα εαν αν , , αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληµψεσθε ληψεσθε , , .
v.23 και ελθοντος ελθοντι , , αυτου αυτω , , εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιεεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν
ταυτην.
v.25 το απτισµα το ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο εν
παρ , , εαυτοις λεγοντες εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει ηµιν δια , τι , διατι , ουν ουκ επιστευσατε αυτω.
v.26 εαν δε ειπωµεν εξ ανθρωπων ϕοβουµεθα τον οχλον παντες γαρ ως προφητην
εχουσιν τον ιωαννην ως , , προφητην , , .
v.27 και αποκριθεντες τω ιησου ειπαν ειπον , ,
ουκ οιδαµεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω.
v.28 τι δε
υµιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σηµερον εργαζου
εν τω αµπελωνι µου , , .
v.30 και , , προσελθων δε τω ετερω δευτερω , , ειπεν ωσαυτως
ο δε αποκριθεις ειπεν εγω κυριε και ουκ απηλθεν.
v.31 τις εκ των δυο εποιησεν το ϑεληµα του
πατρος λεγουσιν αυτω , , ο πρωτος λεγει αυτοις ο ιησους αµην λεγω υµιν οτι οι τελωναι και αι πορναι
προαγουσιν υµας εις την ασιλειαν του ϑεου.
v.32 ηλθεν γαρ προς , , υµας , , ιωαννης προς
υµας εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω
υµεις δε ιδοντες ουδε ου , , µετεµεληθητε υστερον του πιστευσαι αυτω.
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παραβολὴν ἀκούσατε ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν
ἀµπελῶνα καὶ ϕραγµὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ
ᾠκοδόµησεν πύργον καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήµησεν. ὅτε
δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς
τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ
τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν µὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων καὶ
ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν
αὐτοῦ λέγων ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος δεῦτε ἀποκτείνωµεν αὐτὸν
καὶ κατάσχωµεν τὴν κληρονοµίαν αὐτοῦ. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον
ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις. λέγουσιν αὐτῷ κακοὺς κακῶς
ἀπολέσει αὐτούς καὶ τὸν ἀµπελῶνα ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες
ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς
ὁ ἰησοῦς οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ
οἰκοδοµοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ κυρίου ἐγένετο
αὕτη καὶ ἔστιν ϑαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν ὅτι
ἀρθήσεται ἀφ’ ὑµῶν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι
τοὺς καρποὺς αὐτῆς. καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται
ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ λικµήσει αὐτόν. καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
ϕαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. καὶ ητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους ἐπειδὴ ὡς προφήτην
αὐτὸν εἶχον.
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγων.
ὡµοιώθη ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάµους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς
κεκληµένους εἰς τοὺς γάµους καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. πάλιν ἀπέστειv.33 αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος [τις]
τις , ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αµπελωνα και ϕραγµον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδοµησεν πυργον και
εξεδετο εξεδοτο , , αυτον γεωργοις και απεδηµησεν.
v.38 οι δε γεωργοι ιδοντες τον υιον ειπον εν εαυτοις ουτος εστιν ο κληρονοµος δευτε αποκτεινωµεν αυτον και σχωµεν κατασχωµεν , ,
την κληρονοµιαν αυτου.
v.41 λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αµπελωνα
εκδωσεται , εκδοσεται , αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις
αυτων.
v.44 [και και , , ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικµησει
αυτον] αυτον , , .
v.46 και ητουντες αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους επει επειδη , ,
, ,
εις ως
προφητην αυτον ειχον.
22
v.1 και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις , ,
εν παραβολαις αυτοις λεγων.
v.4 παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε τοις κεκληµενοις
ιδου το αριστον µου ητοιµακα ητοιµασα , , οι ταυροι µου και τα σιτιστα τεθυµενα και παντα ετοιµα
δευτε εις τους γαµους.
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λεν ἄλλους δούλους λέγων εἴπατε τοῖς κεκληµένοις ἰδού τὸ ἄριστόν µου
ἡτοίµασα οἱ ταῦροί µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυµένα καὶ πάντα ἕτοιµα δεῦτε
εἰς τοὺς γάµους. οἱ δὲ ἀµελήσαντες ἀπῆλθον ὁ µὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν
ὁ δὲ εἰς τὴν ἐµπορίαν αὐτοῦ. οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους
αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. ἀκούσας δὲ ὁ ασιλεὺς ὠργίσθη καὶ
πέµψας τὰ στρατεύµατα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς ϕονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν
πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ ὁ µὲν γάµος
ἕτοιµός ἐστιν οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. πορεύεσθε οὖν ἐπὶ
τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἂν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάµους.
καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους
εὗρον πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη ὁ γάµος ἀνακειµένων.
εἰσελθὼν δὲ ὁ ασιλεὺς ϑεάσασθαι τοὺς ἀνακειµένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνϑρωπον οὐκ ἐνδεδυµένον ἔνδυµα γάµου. καὶ λέγει αὐτῷ ἑταῖρε πῶς
εἰσῆλθες ὧδε µὴ ἔχων ἔνδυµα γάµου ὁ δὲ ἐφιµώθη. τότε εἶπεν ὁ ασιλεὺς τοῖς διακόνοις δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ
ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων. πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. τότε
πορευθέντες οἱ ϕαρισαῖοι συµβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς µαθητὰς αὐτῶν µετὰ τῶν
ἡρῳδιανῶν λέγοντες διδάσκαλε οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ
ϑεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ λέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. εἰπὲ οὖν ἡµῖν τί σοι δοκεῖ ἔξεστιν δοῦναι
κῆνσον καίσαρι ἢ οὔ. γνοὺς δὲ ὁ ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν
τί µε πειράζετε ὑποκριταί. ἐπιδείξατέ µοι τὸ νόµισµα τοῦ κήνσου οἱ
δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. καὶ λέγει αὐτοῖς τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη
καὶ ἡ ἐπιγραφή. λέγουσιν αὐτῷ καίσαρος τότε λέγει αὐτοῖς ἀπόδοτε
οὖν τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. καὶ ἀκούσαντες
ἐθαύµασαν καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ προσῆλϑον αὐτῷ σαδδουκαῖοι οἵ λέγοντες µὴ εἶναι ἀνάστασιν καὶ ἐπηρώτησαν
v.5 οι δε αµελησαντες απηλθον ος ο , , µεν εις τον ιδιον αγρον ος ο , , δε επι εις , , την
εµποριαν αυτου.
v.7 και ακουσας , , δε , ο δε ασιλευς εκεινος ωργισθη και πεµψας τα
στρατευµατα αυτου απωλεσεν τους ϕονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν.
v.9 πορευεσθε
ουν επι τας διεξοδους των οδων και οσους εαν αν , , ευρητε καλεσατε εις τους γαµους.
v.10 και
εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας ους οσους , , ευρον πονηρους τε και
αγαθους και επλησθη ο γαµος ανακειµενων.
v.13 τοτε ειπεν , , ο ασιλευς ειπεν τοις διακονοις
, ,
αυτον , , και , , εκβαλετε αυτον εις το σκοτος το
δησαντες αυτου ποδας και χειρας αρατε
εξωτερον εκει εσται ο κλαυθµος και ο ρυγµος των οδοντων.
v.22 και ακουσαντες εθαυµασαν και
αφεντες αυτον απηλθαν απηλθον , , .
v.23 εν εκεινη τη ηµερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι
[οι] οι , λεγοντες µη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον.
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αὐτὸν. λέγοντες διδάσκαλε µωσῆς εἶπεν ἐάν τις ἀποθάνῃ µὴ ἔχων
τέκνα ἐπιγαµβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρµα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἦσαν δὲ παρ’ ἡµῖν ἑπτὰ ἀδελφοί καὶ ὁ
πρῶτος γάµησας ἐτελεύτησεν καὶ µὴ ἔχων σπέρµα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ὁµοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἕως τῶν
ἑπτά. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνή. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει
τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ ϑεοῦ. ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαµοῦσιν οὔτε ἐκγαµίζονται
ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσιν. περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως
τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑµῖν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ λέγοντος. ἐγώ
εἰµι ὁ ϑεὸς ἀβραὰµ καὶ ὁ ϑεὸς ἰσαὰκ καὶ ὁ ϑεὸς ἰακώβ οὐκ ἔστιν ὁ
ϑεὸς ϑεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ώντων. καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. οἱ δὲ ϕαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίµωσεν τοὺς
σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν
νοµικὸς πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων. διδάσκαλε ποία ἐντολὴ µεγάλη ἐν
τῷ νόµῳ. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ἀγαπήσεις κύριον τὸν ϑεόν σου ἐν ὅλῃ
τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. αὕτη
ἐστὶν πρώτη καὶ µεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁµοία αὐτῇ ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόµος
καὶ οἱ προφῆται κρέµανται. συνηγµένων δὲ τῶν ϕαρισαίων ἐπηρώτησεν
αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς. λέγων τί ὑµῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ τίνος υἱός ἐστιν
λέγουσιν αὐτῷ τοῦ δαβίδ. λέγει αὐτοῖς πῶς οὖν δαβὶδ ἐν πνεύµατι κύιον αὐτὸν καλεῖ λέγων. εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ µου κάθου ἐκ δεξιῶν
µου ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. εἰ οὖν
v.24 λεγοντες διδασκαλε µωυσης µωσης , , ειπεν εαν τις αποθανη µη εχων τεκνα επιγαµβρευσει
ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερµα τω αδελφω αυτου.
v.25 ησαν δε παρ
ηµιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γηµας γαµησας , , ετελευτησεν και µη εχων σπερµα αφηκεν την
γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου.
v.27 υστερον δε παντων απεθανεν και , , η γυνη.
v.28 εν
, ,
τη ουν
αναστασει ουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην.
v.30 εν γαρ τη
αναστασει ουτε γαµουσιν ουτε γαµιζονται εκγαµιζονται , , αλλ ως αγγελοι του , , ϑεου , , εν
τω ουρανω εισιν.
v.32 εγω ειµι ο ϑεος αβρααµ και ο ϑεος ισαακ και ο ϑεος ιακωβ ουκ εστιν
[ο] ο , , ϑεος , , ϑεος νεκρων αλλα ωντων.
v.35 και επηρωτησεν εις εξ αυτων [νοµικος]
νοµικος , , πειραζων αυτον και , , λεγων , , .
v.37 ο δε ιησους , , εφη , ειπεν , αυτω
αγαπησεις κυριον τον ϑεον σου εν ολη τη , , καρδια σου και εν ολη τη , , ψυχη σου και εν ολη
τη διανοια σου.
v.38 αυτη εστιν η πρωτη , , και , , µεγαλη και πρωτη εντολη.
v.40 εν
ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νοµος κρεµαται και οι προφηται κρεµανται , , .
v.42 λεγων
τι υµιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του δαυιδ , δαβιδ , .
v.43 λεγει
αυτοις πως ουν δαυιδ , δαβιδ , εν πνευµατι κυριον , , αυτον , , καλει αυτον κυριον λεγων.
v.44 ειπεν ο , , κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εως αν ϑω τους εχθρους σου υποκατω
υποποδιον , , των ποδων σου.
v.45 ει ουν δαυιδ , δαβιδ , καλει αυτον κυριον πως υιος αυτου
εστιν.
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δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν. καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο
αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον οὐδὲ ἐτόλµησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡµέρας
ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

46

τότε ὁ ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. λέγων
ἐπὶ τῆς µωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι.
πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑµῖν τηρεῖν τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε κατὰ δὲ τὰ
ἔργα αὐτῶν µὴ ποιεῖτε λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. δεσµεύουσιν
γὰρ ϕορτία αρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤµους τῶν
ἀνθρώπων τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ ϑέλουσιν κινῆσαι αὐτά. πάντα δὲ
τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ ϑεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις πλατύνουσιν
δὲ τὰ ϕυλακτήρια αὐτῶν καὶ µεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα τῶν ἱµατίων
αὐτῶν. ϕιλοῦσιν τὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς. καὶ τοὺς ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί ῥαββί. ὑµεῖς δὲ µὴ κληθῆτε
ῥαββί εἷς γάρ ἐστιν ὑµῶν ὁ καθηγητής ὁ χριστὸς πάντες δὲ ὑµεῖς ἀδελϕοί ἐστε. καὶ πατέρα µὴ καλέσητε ὑµῶν ἐπὶ τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν
ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. µηδὲ κληθῆτε καθηγηταί εἷς γὰρ
ὑµῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς ὁ χριστός. ὁ δὲ µείζων ὑµῶν ἔσται ὑµῶν διάκονος. ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις ταπεινώσει
ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί
ὅτι κλείετε τὴν ασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑµεῖς
γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς εἰσερχοµένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. οὐαὶ

23, 2

v.46 και ουδεις εδυνατο αυτω , , αποκριθηναι αυτω λογον ουδε ετολµησεν τις απ εκεινης της
ηµερας επερωτησαι αυτον ουκετι.
23
v.2 λεγων επι της µωυσεως µωσεως , , καθεδρας εκαϑισαν οι γραµµατεις και οι ϕαρισαιοι.
v.3 παντα ουν οσα εαν , αν , ειπωσιν υµιν ποιησατε
, ,
, ,
και τηρειν
τηρειτε και
ποιειτε , , κατα δε τα εργα αυτων µη ποιειτε λεγουσιν γαρ
και ου ποιουσιν.
v.4 δεσµευουσιν δε γαρ , , ϕορτια αρεα [και και , , δυσβαστακτα]
, ,
δυσβαστακτα
και επιτιθεασιν επι τους ωµους των ανθρωπων αυτοι τω , , δε τω δακτυλω
αυτων ου ϑελουσιν κινησαι αυτα.
v.5 παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προς το ϑεαθηναι τοις
ανθρωποις πλατυνουσιν γαρ δε , , τα ϕυλακτηρια αυτων και µεγαλυνουσιν τα κρασπεδα των , ,
ιµατιων , , αυτων , , .
v.6 ϕιλουσιν δε τε , , την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας
πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις.
v.7 και τους ασπασµους εν ταις αγοραις και καλεισθαι
υπο των ανθρωπων αββι αββι , , .
v.8 υµεις δε µη κληθητε αββι εις γαρ εστιν υµων ο
διδασκαλος καθηγητης , , ο , , χριστος , , παντες δε υµεις αδελφοι εστε.
v.9 και πατερα µη καλεσητε υµων επι της γης εις γαρ εστιν ο , , πατηρ , , υµων ο πατηρ εν , , ο
τοις , , ουρανιος ουρανοις , , .
v.10 µηδε κληθητε καθηγηται οτι εις , , καθηγητης
γαρ , , υµων εστιν εις ο , , καθηγητης , , ο χριστος.
v.13 ῀ , (23:14) ουαι δε υµιν
γραµµατεις και ϕαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την ασιλειαν των ουρανων εµπροσθεν των ανθρωπων
υµεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχοµενους αφιετε εισελθειν.
v.14 ῀ , (23:13) ουαι , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
δε
υµιν
γραµµατεις
και
ϕαρισαιοι
υποκριται
οτι , , κατεσθιετε , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
τας
οικιας
των
χηρων
και
προφασει
µακρα
προσευχοµενοι , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
δια
τουτο
ληψεσθε
περισσοτερον
κριµα
.
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δέ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας
τῶν χηρῶν καὶ προφάσει µακρὰ προσευχόµενοι διὰ τοῦτο λήψεσθε πεισσότερον κρίµα. οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
περιάγετε τὴν ϑάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον καὶ
ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑµῶν. οὐαὶ ὑµῖν
ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν ὃς δ’ ἂν
ὀµόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει. µωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ µείζων
ἐστίν ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν. καί ὃς ἐὰν ὀµόσῃ ἐν
τῷ ϑυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν ὃς δ’ ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ
ὀφείλει. µωροὶ καὶ τυφλοί τί γὰρ µεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ ϑυσιαστήριον
τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον. ὁ οὖν ὀµόσας ἐν τῷ ϑυσιαστηρίῳ ὀµνύει ἐν αὐτῷ
καὶ ἐν πάσιν τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ ναῷ ὀµνύει ἐν αὐτῷ
καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν. καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀµνύει ἐν τῷ
ϑρόνῳ τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐν τῷ καθηµένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ
ἄνηθον καὶ τὸ κύµινον καὶ ἀφήκατε τὰ αρύτερα τοῦ νόµου τὴν κρίσιν
καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ ἀφιέναι.
ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάµηλον καταπίνοντες.
οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν
τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ
ἀκρασίας. ϕαρισαῖε τυφλέ καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου
καὶ τῆς παροψίδος ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. οὐαὶ ὑµῖν
γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι παροµοιάζετε τάφοις κεκονιαµένοις οἵτινες ἔξωθεν µὲν ϕαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ὀστέων
νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. οὕτως καὶ ὑµεῖς ἔξωθεν µὲν ϕαίνεσθε
τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν δέ µεστοὶ ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνοµίας.
οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι οἰκοδοµεῖτε τοὺς τάv.17 µωροι και τυφλοι τις γαρ µειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιασας αγιαζων , , τον χρυσον.
v.18 και ος αν εαν , , οµοση εν τω ϑυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν οµοση εν τω δωρω τω επανω
αυτου οφειλει.
v.19 µωροι , , και , , τυφλοι τι γαρ µειζον το δωρον η το ϑυσιαστηριον το αγιαζον
το δωρον.
v.20 ο ουν οµοσας εν τω ϑυσιαστηριω οµνυει εν αυτω και εν πασι πασιν , , τοις επανω
αυτου.
v.21 και ο οµοσας εν τω ναω οµνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι κατοικουντι , , αυτον.
v.23 ουαι υµιν γραµµατεις και ϕαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσµον και το ανηθον και
το κυµινον και αφηκατε τα αρυτερα του νοµου την κρισιν και το τον , , ελεος ελεον , , και
την πιστιν ταυτα [δε] εδει ποιησαι κακεινα µη αφιεναι.
v.25 ουαι υµιν γραµµατεις και ϕαρισαιοι
υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεµουσιν εξ αρπαγης και
v.26 ϕαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και , ,
αδικιας ακρασιας , , .
, ,
, ,
της
παροψιδος
ινα γενηται και το εκτος αυτου αυτων , , καθαρον.
v.28 ουτως και
υµεις εξωθεν µεν ϕαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε µεστοι , , εστε µεστοι υποκρισεως και
ανοµιας.
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ϕους τῶν προφητῶν καὶ κοσµεῖτε τὰ µνηµεῖα τῶν δικαίων. καὶ λέγετε
εἰ ἤµεν ἐν ταῖς ἡµέραις τῶν πατέρων ἡµῶν οὐκ ἂν ἤµεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵµατι τῶν προφητῶν. ὥστε µαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε
τῶν ϕονευσάντων τοὺς προφήτας. καὶ ὑµεῖς πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν
πατέρων ὑµῶν. ὄφεις γεννήµατα ἐχιδνῶν πῶς ϕύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως
τῆς γεέννης. διὰ τοῦτο ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑµᾶς προφήτας καὶ
σοφοὺς καὶ γραµµατεῖς καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ
ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑµῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως
εἰς πόλιν. ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑµᾶς πᾶν αἷµα δίκαιον ἐκχυνόµενον ἐπὶ
τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵµατος ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵµατος αχαρίου
υἱοῦ αραχίου ὃν ἐφονεύσατε µεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου.
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. ἰερουσαλὴµ
ἰερουσαλήµ ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλµένους πρὸς αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου
ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ οὐκ
ἠθελήσατε. ἰδού ἀφίεται ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν ἔρηµος. λέγω γὰρ ὑµῖν οὐ
µή µε ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι
κυρίου.
καὶ ἐξελθὼν ὁ ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ καὶ προσῆλθον οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδοµὰς τοῦ ἱεροῦ. ὁ δὲ ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς οὐ λέπετε πάντα ταῦτα ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐ µὴ ἀφεθῇ ὧδε
λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ µὴ καταλυθήσεται. καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ
ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ
ἡµῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς λέπετε µή

v.30 και λεγετε ει ηµεθα ηµεν , , εν ταις ηµεραις των πατερων ηµων ουκ αν ηµεθα ηµεν , ,
κοινωνοι , , αυτων κοινωνοι εν τω αιµατι των προφητων.
v.34 δια τουτο ιδου εγω αποστελλω
προς υµας προφητας και σοφους και γραµµατεις και , , εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και
εξ αυτων µαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υµων και διωξετε απο πολεως εις πολιν.
v.35 οπως ελθη
εφ υµας παν αιµα δικαιον εκχυννοµενον εκχυνοµενον , , επι της γης απο του αιµατος αβελ του
δικαιου εως του αιµατος αχαριου υιου αραχιου ον εφονευσατε µεταξυ του ναου και του ϑυσιαστηριου.
v.36 αµην λεγω υµιν οτι ηξει ταυτα , , παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην.
v.37 ιερουσαληµ
ιερουσαληµ η αποκτενουσα αποκτεινουσα , , τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλµενους
προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον επισυναγει , , ορνις επισυναγει
τα νοσσια αυτης εαυτης , , υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε.
24
v.1 και εξελθων ο
ιησους επορευετο , , απο του ιερου επορευετο και προσηλθον οι µαθηται αυτου επιδειξαι αυτω τας
οικοδοµας του ιερου.
v.2 ο δε αποκριθεις ιησους , , ειπεν αυτοις ου λεπετε παντα , , ταυτα
παντα αµην λεγω υµιν ου µη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου µη , καταλυθησεται. v.3 καθηµενου
δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι µαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ηµιν ποτε ταυτα
εσται και τι το σηµειον της σης παρουσιας και της , , συντελειας του αιωνος.
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τις ὑµᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου λέγοντες
ἐγώ εἰµι ὁ χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. µελλήσετε δὲ ἀκούειν
πολέµους καὶ ἀκοὰς πολέµων ὁρᾶτε µὴ ϑροεῖσθε δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ
ασιλεία ἐπὶ ασιλείαν καὶ ἔσονται λιµοὶ καὶ λοιµοί καὶ σεισµοὶ κατὰ
τόπους. πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. τότε παραδώσουσιν ὑµᾶς εἰς
ϑλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑµᾶς καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων τῶν
ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνοµά µου. καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ µισήσουσιν ἀλλήλους. καὶ πολλοὶ ψευδοπροϕῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς. καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι
τὴν ἀνοµίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος
οὗτος σωθήσεται. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς ασιλείας
ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ τότε ἥξει τὸ
τέλος. ὅταν οὖν ἴδητε τὸ δέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ δανιὴλ
τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω. τότε οἱ ἐν τῇ
ἰουδαίᾳ ϕευγέτωσαν ἐπί τὰ ὄρη. ὁ ἐπὶ τοῦ δώµατος µὴ καταβαινέτω
ἆραι τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ µὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω
ἆραι τὰ ἱµάτια αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις. προσεύχεσθε δὲ ἵνα µὴ γένηται ἡ ϕυγὴ
ὑµῶν χειµῶνος µηδὲ ἐν σαββάτῳ. ἔσται γὰρ τότε ϑλῖψις µεγάλη οἵα οὐ
γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσµου ἕως τοῦ νῦν οὐδ οὐ µὴ γένηται. καὶ εἰ µὴ
ἐκολοβώθησαν αἱ ἡµέραι ἐκεῖναι οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ δὲ τοὺς
ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡµέραι ἐκεῖναι. τότε ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ
ἰδού ὧδε ὁ χριστός ἤ ὧδε µὴ πιστεύσητε. ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σηµεῖα µεγάλα καὶ τέρατα ὥστε
πλανῆσαι εἰ δυνατόν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. ἰδού προείρηκα ὑµῖν. ἐὰν
οὖν εἴπωσιν ὑµῖν ἰδού ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐστίν µὴ ἐξέλθητε ἰδού ἐν τοῖς ταµείοις µὴ πιστεύσητε. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ
ϕαίνεται ἕως δυσµῶν οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶµα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. εὐθέως δὲ
v.6 µελλησετε δε ακουειν πολεµους και ακοας πολεµων ορατε µη ϑροεισθε δει γαρ παντα , ,
γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος.
v.7 εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και ασιλεια επι ασιλειαν
και εσονται λιµοι και λοιµοι , , και , , σεισµοι κατα τοπους.
v.15 οταν ουν ιδητε το δελυγµα
της ερηµωσεως το ηθεν δια δανιηλ του προφητου εστως , Αεστος εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων
νοειτω.
v.16 τοτε οι εν τη ιουδαια ϕευγετωσαν εις επι , , τα ορη.
v.17 ο επι του δωµατος
v.18 και ο εν τω αγρω µη
µη καταβατω καταβαινετω , , αραι τα , τι , εκ της οικιας αυτου.
επιστρεψατω οπισω αραι το τα , , ιµατιον ιµατια , , αυτου.
v.20 προσευχεσθε δε ινα µη
γενηται η ϕυγη υµων χειµωνος µηδε εν , σαββατω.
v.27 ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο
ανατολων και ϕαινεται εως δυσµων ουτως εσται [και] και , η παρουσια του υιου του ανθρωπου.










































































24:28–42

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

53

29

µετὰ τὴν ϑλῖψιν τῶν ἡµερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη
οὐ δώσει τὸ ϕέγγος αὐτῆς καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ
καὶ αἱ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. καὶ τότε ϕανήσεται τὸ
σηµεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τότε κόψονται πᾶσαι
αἱ ϕυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐπὶ τῶν
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ µετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. καὶ ἀποστελεῖ
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ µετὰ σάλπιγγος ϕωνῆς µεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέµων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν
ἕως ἄκρων αὐτῶν. ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µάθετε τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη
ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ ϕύλλα ἐκφύῃ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ ϑέρος. οὕτως καὶ ὑµεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα γινώσκετε ὅτι
ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ ϑύραις. ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη
ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ
δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν. περὶ δὲ τῆς ἡµέρας ἐκείνης καὶ τῆς
ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν εἰ µὴ ὁ πατὴρ µου
µόνος. ὥσπερ δὲ αἱ ἡµέραι τοῦ νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις ταῖς πρὸ τοῦ
κατακλυσµοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες γαµοῦντες καὶ ἐκγαµίζοντες ἄχρι
ἧς ἡµέρας εἰσῆλθεν νῶε εἰς τὴν κιβωτόν. καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν
ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ
τοῦ ἀνθρώπου. τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ ὁ εἷς παραλαµβάνεται καὶ
ὁ εἷς ἀφίεται. δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ µύλωνι µία παραλαµβάνεται καὶ
µία ἀφίεται. γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κύριος ὑµῶν
v.28 οπου γαρ , , εαν η το πτωµα εκει συναχθησονται οι αετοι.
v.30 και τοτε ϕανησεται το σηµειον του υιου του ανθρωπου εν τω , , ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι ϕυλαι της γης και οψονται
τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον επι των νεφελων του ουρανου µετα δυναµεως και δοξης πολλης.
v.31 και αποστελει τους αγγελους αυτου µετα σαλπιγγος ϕωνης , , µεγαλης και επισυναξουσιν τους
εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεµων απ ακρων ουρανων εως [των] ακρων αυτων.
v.33 ουτως
και υµεις οταν ιδητε παντα , , ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι ϑυραις.
v.34 αµην
λεγω υµιν οτι ου µη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται.
v.35 ο ουρανος και η γη
παρελευσεται παρελευσονται , , οι δε λογοι µου ου µη παρελθωσιν.
v.36 περι δε της ηµερας
εκεινης και της , ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ουδε ο υιος ει µη ο πατηρ
µου , , µονος.
v.37 ωσπερ γαρ δε , , αι ηµεραι του νωε ουτως εσται και , , η παρουσια
του υιου του ανθρωπου.
v.38 ως ωσπερ , , γαρ ησαν εν ταις ηµεραις [εκειναις] ταις προ του
κατακλυσµου τρωγοντες και πινοντες γαµουντες και γαµιζοντες εκγαµιζοντες , , αχρι ης ηµερας
εισηλθεν νωε εις την κιβωτον.
v.39 και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσµος και ηρεν απαντας
v.40 τοτε δυο εσονται εν τω αγρω
ουτως εσται [και] και , , η παρουσια του υιου του ανθρωπου.
ο , , εις παραλαµβανεται και ο , , εις αφιεται.
v.41 δυο αληθουσαι εν τω µυλω µυλωνι , ,
µια παραλαµβανεται και µια αφιεται.
v.42 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ηµερα ωρα , , ο
κυριος υµων ερχεται.
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ἔρχεται. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ϕυλακῇ
ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ
ϕρόνιµος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ϑεραπείας αὐτοῦ τοῦ
διδ῀οναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ. µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἐπὶ
πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς
δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ χρονίζει ὁ κύριος µου ἐλθεῖν. καὶ
ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν µετὰ τῶν µεθυόντων. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν
ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει. καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ µετὰ τῶν
ὑποκριτῶν ϑήσει ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων.
τότε ὁµοιωθήσεται ἡ ασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες
λαβοῦσαι τὰς λαµπάδας ἀυτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυµφίου.
πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν ϕρόνιµοι καὶ αἱ πέντε µωραὶ. αἵτινες µωαὶ λαβοῦσαι τὰς λαµπάδας ἑαυτῶν οὐκ ἔλαβον µεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον.
αἱ δὲ ϕρόνιµοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν µετὰ τῶν λαµπάδων ἀυτῶν. χρονίζοντος δὲ τοῦ νυµφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. µέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν ἰδού ὁ νυµφίος ἔρχεται ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι
καὶ ἐκόσµησαν τὰς λαµπάδας ἀυτῶν. αἱ δὲ µωραὶ ταῖς ϕρονίµοις εἶπον δότε ἡµῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑµῶν ὅτι αἱ λαµπάδες ἡµῶν σβέννυνται.
ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ ϕρόνιµοι λέγουσαι µήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡµῖν καὶ
v.43 εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια ϕυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν
αν και ουκ αν ειασεν διορυχθηναι διορυγηναι , , την οικιαν αυτου.
v.44 δια τουτο και υµεις
γινεσθε ετοιµοι οτι η ωρα , , ου δοκειτε ωρα ο υιος του ανθρωπου ερχεται.
v.45 τις αρα εστιν
ο πιστος δουλος και ϕρονιµος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου , , επι της οικετειας ϑεραπειας , ,
αυτου του δουναι διδοναι , , αυτοις την τροφην εν καιρω.
v.46 µακαριος ο δουλος εκεινος
ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα , , ουτως ποιουντα .
v.48 εαν δε ειπη ο κακος
δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει µου ο κυριος µου , , ελθειν , , .
v.49 και αρξηται
τυπτειν τους συνδουλους αυτου εσθιη εσθιειν , , δε και πινη πινειν , , µετα των µεθυοντων.
25
v.1 τοτε οµοιωθησεται η ασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαµπαδας
εαυτων αυτων , , εξηλθον εις υπαντησιν απαντησιν , , του νυµφιου.
v.2 πεντε δε ησαν , ,
εξ αυτων ησαν ϕρονιµοι , , και , , αι , , πεντε , , µωραι και πεντε ϕρονιµοι .
v.3 αι
γαρ αιτινες , , µωραι λαβουσαι τας λαµπαδας αυτων , εαυτων , ουκ ελαβον µεθ εαυτων ελαιον.
v.4 αι δε ϕρονιµοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις αυτων , , µετα των λαµπαδων εαυτων αυτων , , .
v.6 µεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυµφιος ερχεται , , εξερχεσθε εις απαντησιν [αυτου]
αυτου , , .
v.7 τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσµησαν τας λαµπαδας εαυτων
αυτων , , .
v.8 αι δε µωραι ταις ϕρονιµοις ειπαν ειπον , , δοτε ηµιν εκ του ελαιου υµων οτι αι
λαµπαδες ηµων σβεννυνται.
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ὑµῖν πορεύεσθε δὲ µᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. ἀπερχοµένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυµφίος καὶ αἱ ἕτοιµοι
εἰσῆλθον µετ῎ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάµους καὶ ἐκλείσθη ἡ ϑύρα. ὕστερον δὲ
ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι κύριε κύριε ἄνοιξον ἡµῖν. ὁ
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐκ οἶδα ὑµᾶς. γρηγορεῖτε οὖν
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡµέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἔρχεται. ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδηµῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. καὶ ᾧ µὲν ἔδωκεν
πέντε τάλαντα ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναµιν καὶ ἀπεδήµησεν εὐθέως. πορευθεὶς δέ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο
ἐκέρδησεν καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἓν
τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. µετὰ δὲ χρόνον
πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει µετ’ αὐτῶν λόγον. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε
τάλαντα λέγων κύριε πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐ᾽π αὐτοῖς. ἔφη δέ αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ εὖ δοῦλε
ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε
εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα
λαβών εἰπεν κύριε δύο τάλαντά µοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα
ἐκέρδησα ἐ᾽π αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ
πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν χαὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν
κύριε ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος ϑερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας
καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας. καὶ ϕοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ
τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ ἴδε ἔχεις τὸ σόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ ᾔδεις ὅτι ϑερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα
v.9 απεκριθησαν δε αι ϕρονιµοι λεγουσαι µηποτε ου µη ουκ , , αρκεση ηµιν και υµιν πορευεσθε
δε , , µαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις.
v.13 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε
την ηµεραν ουδε την ωραν εν , , η , , ο , , υιος , , του , , ανθρωπου , , ερχεται , , .
v.16 πορευθεις δε , , ο τα πεντε ταλαντα λαβων ηργασατο ειργασατο , , εν αυτοις και εκερδησεν
εποιησεν , , αλλα πεντε ταλαντα , , .
v.17 ωσαυτως και , , ο τα δυο εκερδησεν και , ,
αυτος , , αλλα δυο.
v.18 ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν γην εν , , τη , , γη , , και
εκρυψεν απεκρυψεν , , το αργυριον του κυριου αυτου. v.19 µετα δε χρονον , , πολυν χρονον
ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και συναιρει λογον µετ αυτων λογον , , . v.20 και προσελθων
ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα µοι παρεδωκας
v.21 εφη δε , , αυτω ο κυριος αυτου ευ
ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ , , αυτοις , , .
δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου
σου.
v.22 προσελθων [δε] δε , , και ο τα δυο ταλαντα λαβων , , ειπεν κυριε δυο ταλαντα µοι
παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ , , αυτοις , , .
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καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα. ἔδει οὖν σε αλεῖν τὸ ἀργύριον µου
τοῖς τραπεζίταις καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκοµισάµην ἂν τὸ ἐµὸν σὺν τόκῳ. ἄρατε
οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. τῷ γὰρ
ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ µὴ ἔχοντος καὶ
ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλλετε εἰς τὸ
σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων.
ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι
ἄγγελοι µετ’ αὐτοῦ τότε καθίσει ἐπὶ ϑρόνου δόξης αὐτοῦ. καὶ συναχθήσεται ἔµπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων
ὥσπερ ὁ ποιµὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων. καὶ στήσει τὰ
µὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύµων. τότε ἐρεῖ ὁ
ασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ δεῦτε οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου
κληρονοµήσατε τὴν ἡτοιµασµένην ὑµῖν ασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου. ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι ϕαγεῖν ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ µε
ξένος ἤµην καὶ συνηγάγετέ µε. γυµνὸς καὶ περιεβάλετέ µε ἠσθένησα
καὶ ἐπεσκέψασθέ µε ἐν ϕυλακῇ ἤµην καὶ ἤλθετε πρός µε. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες κύριε πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα
καὶ ἐθρέψαµεν ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαµεν. πότε δέ σε εἴδοµεν ξένον καὶ
συνηγάγοµεν ἢ γυµνὸν καὶ περιεβάλοµεν. πότε δέ σε εἴδοµεν ἀσθενῆ
ἢ ἐν ϕυλακῇ καὶ ἤλθοµεν πρός σε. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ασιλεὺς ἐρεῖ
αὐτοῖς ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου
τῶν ἐλαχίστων ἐµοὶ ἐποιήσατε. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύµων πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ οἱ κατηραµένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ
διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ µοι
ϕαγεῖν ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε. ξένος ἤµην καὶ οὐ συνηγάγετέ
µε γυµνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ µε ἀσθενὴς καὶ ἐν ϕυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες κύριε πότε
v.27 εδει ουν , , σε ουν αλειν τα το , , αργυρια αργυριον , , µου τοις τραπεζιταις και
ελθων εγω εκοµισαµην αν το εµον συν τοκω. v.29 τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται
απο , , δε , , του δε µη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου.
v.30 και τον αχρειον δουλον
εκβαλετε , εκβαλλετε , εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθµος και ο ρυγµος των οδοντων.
v.31 οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι , , αγγελοι µετ αυτου τοτε
καθισει επι ϑρονου δοξης αυτου.
v.32 και συναχθησονται συναχθησεται , , εµπροσθεν αυτου
παντα τα εθνη και αφορισει αφοριει , , αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιµην αφοριζει τα προβατα
απο των εριφων. v.36 γυµνος και περιεβαλετε µε ησθενησα και επεσκεψασθε µε εν ϕυλακη ηµην και
ηλθατε ηλθετε , , προς µε.
v.39 ποτε δε σε ειδοµεν ασθενουντα ασθενη , , η εν ϕυλακη και
ηλθοµεν προς σε.
v.41 τοτε ερει και τοις εξ ευωνυµων πορευεσθε απ εµου [οι] οι , , κατηραµενοι
εις το πυρ το αιωνιον το ητοιµασµενον τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου.
v.44 τοτε αποκριθησονται
αυτω , και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδοµεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυµνον η ασθενη η εν
ϕυλακη και ου διηκονησαµεν σοι.
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σε εἴδοµεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυµνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν ϕυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαµέν σοι. τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ ἐµοὶ
ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον οἱ δὲ δίκαιοι
εἰς ωὴν αἰώνιον.
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπεν
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. οἴδατε ὅτι µετὰ δύο ἡµέρας τὸ πάσχα γίνεται καὶ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγοµένου καϊάφα. καὶ συνεβουλεύσαντο
ἵνα τὸν ἰησοῦν κρατήσωσιν δόλῳ καὶ ἀποκτείνωσιν. ἔλεγον δέ µὴ ἐν τῇ
ἑορτῇ ἵνα µὴ ϑόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. τοῦ δὲ ἰησοῦ γενοµένου ἐν
ηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ σίµωνος τοῦ λεπροῦ. προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον µύρου ἔχουσα αρυτίµου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆν κεφαλὴν αὐτοῦ
ἀνακειµένου. ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἠγανάκτησαν λέγοντες εἰς
τί ἡ ἀπώλεια αὕτη. ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ µύρον πραθῆναι πολλοῦ καὶ
δοθῆναι πτωχοῖς. γνοὺς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τί κόπους παρέχετε
τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐµέ. πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε µεθ’ ἑαυτῶν ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. αλοῦσα γὰρ αὕτη
τὸ µύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώµατός µου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησεν.
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς µνηµόσυνον αὐτῆς. τότε
πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα ὁ λεγόµενος ἰούδας ἰσκαριώτης πρὸς τοὺς
ἆρχιερεῖς. εἶπεν τί ϑέλετέ µοι δοῦναι κἀγὼ ὑµῖν παραδώσω αὐτόν οἱ
δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν
ἵνα αὐτὸν παραδῷ. τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύµων προσῆλθον οἱ µαθηταὶ
τῷ ἰησοῦ λέγοντες αὐτῷ ποῦ ϑέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι ϕαγεῖν τὸ πάσχα.
ὁ δὲ εἶπεν ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ ὁ διδάσκαλος λέγει ὁ καιρός µου ἐγγύς ἐστιν πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ
τῶν µαθητῶν µου. καὶ ἐποίησαν οἱ µαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ἰη26
v.3 τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραµµατεις , , και , , οι , , πρεσβυτεροι του
λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγοµενου καιαφα.
v.4 και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν κρατησωσιν , δολω κρατησωσιν , και αποκτεινωσιν.
v.7 προσηλθεν αυτω γυνη εχουσα
αλαβαστρον µυρου εχουσα , , αρυτιµου και κατεχεεν επι της την , , κεφαλης κεφαλην , ,
αυτου ανακειµενου.
v.8 ιδοντες δε οι µαθηται αυτου , , ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια
αυτη.
v.9 εδυνατο ηδυνατο , , γαρ τουτο το , , µυρον , , πραθηναι πολλου και δοθηναι
[τοις] πτωχοις.
v.10 γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε τη γυναικι εργον γαρ
καλον ηργασατο ειργασατο , , εις εµε.
v.17 τη δε πρωτη των αζυµων προσηλθον οι µαθηται τω
ιησου λεγοντες αυτω , , που ϑελεις ετοιµασοµεν ετοιµασωµεν , , σοι ϕαγειν το πασχα.
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σοῦς καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα. ὀψίας δὲ γενοµένης ἀνέκειτο µετὰ τῶν
δώδεκα. καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν
παραδώσει µε. καὶ λυπούµενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος
αὐτῶν µήτι ἐγώ εἰµι κύριε. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὁ ἐµβάψας µετ’ ἐµοῦ
ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα οὗτός µε παραδώσει. ὁ µὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖνος. ἀποκριθεὶς δὲ ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν
µήτι ἐγώ εἰµι ῥαββί λέγει αὐτῷ σὺ εἶπας. ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ
ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς καὶ
εἶπεν λάβετε ϕάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου. καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον
καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες. τοῦτο
γάρ ἐστιν τὸ αἷµά µου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόµενον εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ
τούτου τοῦ γεννήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως τῆς ἡµέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ
πίνω µεθ’ ὑµῶν καινὸν ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ πατρός µου. καὶ ὑµνήσαντες
ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς πάντες ὑµεῖς
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐµοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται γάρ πατάξω τὸν
ποιµένα καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίµνης. µετὰ δὲ τὸ
ἐγερθῆναί µε προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος
εἶπεν αὐτῷ εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσοµαι. ἔφη αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἀµὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ
πρὶν ἀλέκτορα ϕωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ µε. λέγει αὐτῷ ὁ πέτρος κἂν
δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν οὐ µή σε ἀπαρνήσοµαι ὁµοίως καὶ πάντες οἱ
µαθηταὶ εἶπον. τότε ἔρχεται µετ’ αὐτῶν ὁ ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόµενον
v.22 και λυπουµενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εις εκαστος αυτων , , µητι εγω ειµι κυριε.
v.23 ο δε αποκριθεις ειπεν ο εµβαψας µετ εµου την χειρα εν τω τρυβλιω την , , χειρα , , ουτος µε παραδωσει.
v.26 εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους τον , , αρτον και ευχαριστησας
, ,
ευλογησας
εκλασεν και δους εδιδου , , τοις µαθηταις και , , ειπεν λαβετε ϕαγετε τουτο
εστιν το σωµα µου.
v.27 και λαβων το , , ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ
αυτου παντες.
v.28 τουτο γαρ εστιν το αιµα µου το , , της καινης , , διαθηκης το περι πολλων
εκχυννοµενον εκχυνοµενον , , εις αφεσιν αµαρτιων.
v.29 λεγω δε υµιν οτι , , ου µη πιω απ
αρτι εκ τουτου του γενηµατος γεννηµατος , , της αµπελου εως της ηµερας εκεινης οταν αυτο πινω
µεθ υµων καινον εν τη ασιλεια του πατρος µου.
v.31 τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υµεις σκανδαλισθησεσθε εν εµοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιµενα και διασκορπισθησονται
διασκορπισθησεται , , τα προβατα της ποιµνης.
v.33 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει και ,
παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω [δε] ουδεποτε σκανδαλισθησοµαι.
v.35 λεγει αυτω ο πετρος
καν δεη µε συν σοι αποθανειν ου µη σε απαρνησωµαι απαρνησοµαι , , οµοιως δε και παντες οι
µαθηται ειπαν ειπον , , .
v.36 τοτε ερχεται µετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγοµενον γεθσηµανι
γεθσηµανη , , και λεγει τοις µαθηταις καθισατε αυτου εως [ου] ου , , απελθων προσευξωµαι , ,
εκει προσευξωµαι .
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γεθσηµανῆ καὶ λέγει τοῖς µαθηταῖς καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν
προσεύξωµαι ἐκεῖ. καὶ παραλαβὼν τὸν πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς εεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδηµονεῖν. τότε λέγει αὐτοῖς περίλυπός
ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως ϑανάτου µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε µετ’ ἐµοῦ.
καὶ προελθὼν µικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόµενος καὶ
λέγων πάτερ µου εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθέτω ἀπ’ ἐµοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο
πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ ϑέλω ἀλλ’ ὡς σύ. καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς καὶ
εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ λέγει τῷ πέτρῳ οὕτως οὐκ ἰσχύσατε
µίαν ὥραν γρηγορῆσαι µετ’ ἐµοῦ. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα µὴ
εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων πάτερ µου εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτὴριον παρελθεῖν ἀ᾽π ἐµοῦ ἐὰν µὴ αὐτὸ πίω γενηθήτω
τὸ ϑέληµά σου. καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας ἦσαν
γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοὶ εβαρηµένοι. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν
προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν. τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς
µαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε
ἰδού ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἁµαρτωλῶν. ἐγείρεσθε ἄγωµεν ἰδού ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε. καὶ
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ µετ’ αὐτοῦ
ὄχλος πολὺς µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σηµεῖον λέγων
ὃν ἂν ϕιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν. καὶ εὐθέως προσελθὼν
τῷ ἰησοῦ εἶπεν χαῖρε ῥαββί καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῷ ἑταῖρε ἐφ’ ὦ πάρει τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν
ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. καὶ ἰδού εἷς τῶν µετὰ ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν
χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν µάχαιραν αὖτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἆρχιερέως ἆφεῖλεν αὖτοῦ τὸ ὦτίον. τότε λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἀπόστρεψόν
v.38 τοτε λεγει αυτοις ο ιησους περιλυπος εστιν η ψυχη µου εως ϑανατου µεινατε ωδε και γρηγοειτε µετ εµου.
v.39 και προσελθων προελθων , , µικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχοµενος και λεγων πατερ µου ει δυνατον εστιν παρελθατω παρελθετω , , απ εµου το ποτηριον τουτο
πλην ουχ ως εγω ϑελω αλλ ως συ.
v.42 παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ µου ει
ου δυναται τουτο το , , ποτηριον , , παρελθειν απ , , εµου , , εαν µη αυτο πιω γενηθητω το
ϑεληµα σου.
v.43 και ελθων ευρισκει , , αυτους , , παλιν ευρεν αυτους καθευδοντας ησαν
γαρ αυτων οι οφθαλµοι εβαρηµενοι.
v.44 και αφεις αυτους απελθων , , παλιν απελθων προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων παλιν .
v.45 τοτε ερχεται προς τους µαθητας αυτου , ,
και λεγει αυτοις καθευδετε [το] το , , λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του
ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αµαρτωλων.
v.50 ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ο ω , ,
παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον.
v.52 τοτε λεγει
αυτω ο ιησους αποστρεψον σου , , την µαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες
µαχαιραν εν µαχαιρη µαχαιρα , , αποθανουνται απολουνται , , .
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σου τὴν µάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς πάντες γὰρ οἱ λαβόντες µάχαιραν
ἐν µαχαίρᾳ ἀπολοῦνται. ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι ἄρτι παρακαλέσαι
τὸν πατέρα µου καὶ παραστήσει µοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων. πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι. ἐν
ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε µετὰ
µαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε καθ’ ἡµέραν πρὸς ὑµᾶς ἐκαθεζόµην
διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν τότε οἱ µαθηταὶ πάντες ἀφέντες
αὐτὸν ἔφυγον. οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς καϊάφαν
τὸν ἀρχιερέα ὅπου οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. ὁ
δὲ πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως
καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο µετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. οἱ δὲ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδοµαρτυρίαν κατὰ τοῦ ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν ϑανατώσωσιν. καὶ οὐχ εὗρον καὶ
πολλῶν ψευδοµαρτύρων προσελθόντων οὐχ εὗρον ὕστερον δὲ προσελϑόντες δύο ψευδοµάρτυρες. εἶπον οὗτος ἔφη δύναµαι καταλῦσαι τὸν
ναὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡµερῶν οἰκοδοµῆσαι αὐτόν. καὶ ἀναστὰς
ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταµαρτυροῦσιν.
ὁ δὲ ἰησοῦς ἐσιώπα καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ ἐξορκίζω σε
κατὰ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ῶντος ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ
ϑεοῦ. λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς σὺ εἶπας πλὴν λέγω ὑµῖν ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήµενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως καὶ ἐρχόµενον
ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱµάτια
αὐτοῦ λέγων ὅτι ἐβλασφήµησεν τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων ἴδε νῦν
ἠκούσατε τὴν λασφηµίαν αὐτοῦ. τί ὑµῖν δοκεῖ οἱ δὲ ἀποκριθέντες
εἰπον ἔνοχος ϑανάτου ἐστίν. τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ

v.53 η δοκεις οτι ου δυναµαι αρτι , , παρακαλεσαι τον πατερα µου και παραστησει µοι αρτι
πλειους , , πλειω η , , δωδεκα λεγιωνας λεγεωνας , , αγγελων.
v.55 εν εκεινη τη ωρα ειπεν
ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθατε εξηλθετε , , µετα µαχαιρων και ξυλων συλλαβειν µε
καθ ηµεραν προς , , υµας , , εκαθεζοµην , , διδασκων , , εν τω ιερω εκαθεζοµην διδασκων
και ουκ εκρατησατε µε.
v.59 οι δε αρχιερεις και οι , , πρεσβυτεροι , , και , , το συνεδριον
ολον εζητουν ψευδοµαρτυριαν κατα του ιησου οπως αυτον , , ϑανατωσωσιν αυτον .
v.60 και ουχ
ευρον και , , πολλων ψευδοµαρτυρων , , προσελθοντων ψευδοµαρτυρων ουχ , , ευρον , ,
, ,
26:61 υστερον δε προσελθοντες δυο 26:61 ψευδοµαρτυρες , , ειπαν ειπον , , ουτος εφη
δυναµαι καταλυσαι τον ναον του ϑεου και δια τριων ηµερων οικοδοµησαι αυτον , , .
v.63 ο δε
ιησους εσιωπα και αποκριθεις , , ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του ϑεου του ωντος ινα
ηµιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του ϑεου.
v.65 τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιµατια αυτου λεγων
οτι , , εβλασφηµησεν τι ετι χρειαν εχοµεν µαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την λασφηµιαν αυτου , , .
v.66 τι υµιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπαν ειπον , , ενοχος ϑανατου εστιν.
v.67 τοτε ενεπτυσαν
εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε εραπισαν ερραπισαν , , .
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ἐκολάφισαν αὐτόν οἱ δὲ ἐρράπισαν. λέγοντες προφήτευσον ἡµῖν χριστέ
τίς ἐστιν ὁ παίσας σε. ὁ δὲ πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ καὶ προσῆλϑεν αὐτῷ µία παιδίσκη λέγουσα καὶ σὺ ἦσθα µετὰ ἰησοῦ τοῦ γαλιλαίου.
ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔµπροσθεν πάντων λέγων οὐκ οἶδα τί λέγεις. ἐξελθόντα
δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ καὶ οὗτος
ἦν µετὰ ἰησοῦ τοῦ ναζωραίου. καὶ πάλιν ἠρνήσατο µε᾽θ ὅρκου ὅτι οὐκ
οἶδα τὸν ἄνθρωπον. µετὰ µικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ
πέτρῳ ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.
τότε ἤρξατο καταναθεµατίζειν καὶ ὀµνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἐµνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήµατος τοῦ
ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα ϕωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ µε καὶ
ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

68

πρωΐας δὲ γενοµένης συµβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ἰησοῦ ὥστε ϑανατῶσαι αὐτόν.
καὶ
δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν ποντίῳ πιλάτῳ τῷ ἡγεµόνι. τότε ἰδὼν ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη µεταµεληθεὶς
ἀπέστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέοις. λέγων ἥµαρτον παραδοὺς αἷµα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον τί πρὸς ἡµᾶς
σὺ ὄψειι. καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἕν τῷ ναῷ ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν
ἀπήγξατο. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον οὐκ ἔξεστιν αλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιµὴ αἵµατός ἐστιν. συµβούλιον δὲ
λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵµατος ἕως τῆς σήµερον. τότε
ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ἰερεµίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον τὰ
τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιµὴν τοῦ τετιµηµένου ὃν ἐτιµήσαντο ἀπὸ υἱῶν
ἰσραήλ. καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως καθὰ συνέταξέν

27

v.69 ο δε πετρος εξω , , εκαθητο εξω εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω µια παιδισκη λεγουσα και
συ ησθα µετα ιησου του γαλιλαιου.
v.70 ο δε ηρνησατο εµπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα
τι λεγεις.
v.71 εξελθοντα δε αυτον , , εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοις τοις , ,
εκει και , , ουτος ην µετα ιησου του ναζωραιου.
v.72 και παλιν ηρνησατο µετα µεθ , , ορκου
οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον.
v.74 τοτε ηρξατο καταθεµατιζειν , καταναθεµατιζειν , και οµνυειν
οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν.
v.75 και εµνησθη ο πετρος του ηµατος
του , , ιησου ειρηκοτος αυτω , , οτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι τρις απαρνηση µε και εξελθων εξω
εκλαυσεν πικρως.
27
v.2 και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον , , ποντιω , ,
πιλατω τω ηγεµονι.
v.3 τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη µεταµεληθεις εστρεψεν
απεστρεψεν , , τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν και τοις , , πρεσβυτεροις.
v.4 λεγων
v.5 και
ηµαρτον παραδους αιµα αθωον οι δε ειπαν ειπον , , τι προς ηµας συ οψη οψει , , .
ιψας τα αργυρια εις εν , , τον τω , , ναον ναω , , ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο.
v.6 οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπαν ειπον , , ουκ εξεστιν αλειν αυτα εις τον κορβαναν
επει τιµη αιµατος εστιν.
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27:11–29

µοι κύριος. ὁ δὲ ἰησοῦς ἔστη ἔµπροσθεν τοῦ ἡγεµόνος καὶ ἐπηρώτησεν
αὐτὸν ὁ ἡγεµὼν λέγων σὺ εἶ ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων ὁ δὲ ἰησοῦς ἔφη
αὐτῷ σὺ λέγεις. καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων
καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. τότε λέγει αὐτῷ ὁ πιλᾶτος οὐκ
ἀκούεις πόσα σου καταµαρτυροῦσιν. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆµα ὥστε ϑαυµάζειν τὸν ἡγεµόνα λίαν. κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ
ἡγεµὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον ὃν ἤθελον. εἶχον δὲ τότε δέσµιον
ἐπίσηµον λεγόµενον αραββᾶν. συνηγµένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς
ὁ πιλᾶτος τίνα ϑέλετε ἀπολύσω ὑµῖν αραββᾶν ἢ ἰησοῦν τὸν λεγόµενον
χριστόν. ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ ϕθόνον παρέδωκαν αὐτόν. καθηµένου δὲ
αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ήµατος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα
µηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήµερον κατ’ ὄναρ
δι’ αὐτόν. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα
αἰτήσωνται τὸν αραββᾶν τὸν δὲ ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
ἡγεµὼν εἶπεν αὐτοῖς τίνα ϑέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑµῖν οἱ δὲ εἰπον
αραββᾶν. λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος τί οὐν ποιήσω ἰησοῦν τὸν λεγόµενον
χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες σταυρωθήτω. ὁ δὲ ἡγεµὼν ἔφη τί γὰρ
κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες σταυρωθήτω. ἰδὼν δὲ
ὁ πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ µᾶλλον ϑόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ
ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων ἀθῷός εἰµι ἀπὸ τοῦ
αἵµατος τοῦ δικαίου τούτου ὑµεῖς ὄψεσθε. καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς
εἶπεν τὸ αἷµα αὐτοῦ ἐφ’ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡµῶν. τότε ἀπέλυσεν
αὐτοῖς τὸν αραββᾶν τὸν δὲ ἰησοῦν ϕραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυωθῇ. τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεµόνος παραλαβόντες τὸν ἰησοῦν εἰς
τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. καὶ ἐκδύσαντες
αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαµύδα κοκκίνην. καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ
v.11 ο δε ιησους εσταθη εστη , , εµπροσθεν του ηγεµονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεµων λεγων
συ ει ο ασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω , , συ λεγεις.
v.12 και εν τω κατηγορεισθαι
αυτον υπο των αρχιερεων και των , , πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο.
v.16 ειχον δε τοτε δεσµιον
επισηµον λεγοµενον [ιησουν] αραββαν.
v.17 συνηγµενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα
ϑελετε απολυσω υµιν [ιησουν τον] αραββαν η ιησουν τον λεγοµενον χριστον.
v.21 αποκριθεις δε
ο ηγεµων ειπεν αυτοις τινα ϑελετε απο των δυο απολυσω υµιν οι δε ειπαν τον ειπον , , αραββαν.
v.22 λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγοµενον χριστον λεγουσιν αυτω , , παντες
σταυρωθητω.
v.23 ο δε ηγεµων , , εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες
σταυρωθητω.
v.24 ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα µαλλον ϑορυβος γινεται λαβων υδωρ
απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειµι απο του αιµατος του , , δικαιου , ,
τουτου υµεις οψεσθε.
v.28 και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν , , αυτω , , χλαµυδα κοκκιv.29 και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι της την , ,
νην περιεθηκαν αυτω .
, ,
κεφαλης κεφαλην
αυτου και καλαµον εν επι , , τη την , , δεξια δεξιαν , , αυτου και
γονυπετησαντες εµπροσθεν αυτου ενεπαιξαν ενεπαιζον , , αυτω λεγοντες χαιρε ασιλευ ο , ,
ασιλευς , , των ιουδαιων.
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ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαµον ἐπὶ τὴν δεξιὰν
αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔµπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες
χαῖρε ὁ ασιλεῦς τῶν ἰουδαίων. καὶ ἐµπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν
κάλαµον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαµύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ καὶ
ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. ἐξερχόµενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον κυηναῖον ὀνόµατι σίµωνα τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόµενον γολγοθᾶ ὅς ἐστιν λεγόµενος κρανίου
τόπος. ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος µετὰ χολῆς µεµιγµένον καὶ γευσάµενος
οὐκ ἤθελεν πιεῖν. σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεµερίσαντο τὰ ἱµάτια αὐτοῦ
άλλοντες κλῆρον ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου διεµερίσαντο τὰ ἱµάτια µου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου ἔβαλον κλῆρον.
καὶ καθήµενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς
αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραµµένην οὗτός ἐστιν ἰησοῦς ὁ ασιλεῦς τῶν
ἰουδαίων. τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς
ἐξ εὐωνύµων. οἱ δὲ παραπορευόµενοι ἐβλασφήµουν αὐτὸν κινοῦντες
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. καὶ λέγοντες ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν
ἡµέραις οἰκοδοµῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ
σταυροῦ. ὁµοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐµπαίζοντες µετὰ τῶν γραµµατέων
καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον. ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι εἰ
ασιλεὺς ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσοµεν
αὐτῷ. πέποιθεν ἐπὶ τὸν ϑεόν ῥυσάσθω νῦν αὐτόν εἰ ϑέλει αὐτόν εἶπεν
γὰρ ὅτι ϑεοῦ εἰµι υἱός. τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ
ὠνείδιζον αὐτῷ. ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
ἕως ὥρας ἐννάτης. περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ἰησοῦς ϕωνῇ
µεγάλῃ λέγων ηλι ηλι λαµὰ σαβαχθανι τοῦτ’ ἔστιν ϑεέ µου ϑεέ µου ἱνατί

v.33 και ελθοντες εις τοπον λεγοµενον γολγοθα ο , ος , εστιν λεγοµενος , , κρανιου τοπος
λεγοµενος .
v.34 εδωκαν αυτω πιειν οινον οξος , , µετα χολης µεµιγµενον και γευσαµενος
ουκ ηθελησεν ηθελεν , , πιειν.
v.35 σταυρωσαντες δε αυτον διεµερισαντο τα ιµατια αυτου
αλλοντες κληρον ινα , πληρωθη , το , ηθεν , υπο , του , προφητου , διεµερισαντο ,
τα , ιµατια , µου , εαυτοις , και , επι , τον , ιµατισµον , µου , εβαλον , κληρον , .
v.40 και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ηµεραις οικοδοµων σωσον σεαυτον ει υιος ει
του ϑεου [και] καταβηθι απο του σταυρου.
v.41 οµοιως δε , , και οι αρχιερεις εµπαιζοντες
µετα των γραµµατεων και πρεσβυτερων και ϕαρισαιων ελεγον.
v.42 αλλους εσωσεν εαυτον ου
δυναται σωσαι ει , , ασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσοµεν επ ,
αυτον αυτω , , .
v.43 πεποιθεν επι τον ϑεον υσασθω νυν αυτον , , ει ϑελει αυτον ειπεν γαρ
οτι ϑεου ειµι υιος.
v.44 το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες συν αυτω ωνειδιζον αυτον ,
,
αυτω
.
v.45 απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης , εννατης , .
v.46 περι δε την ενατην , εννατην , ωραν ανεβοησεν ο ιησους ϕωνη µεγαλη λεγων ηλι ηλι λεµα
λιµα λαµα , σαβαχθανι τουτ εστιν ϑεε µου ϑεε µου ινα τι ινατι , , µε εγκατελιπες.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

27:47–64

µε ἐγκατέλιπες. τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ἠλίαν
ϕωνεῖ οὗτος. καὶ εὐθέως δραµὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάµῳ ἐπότιζεν αὐτόν. οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον
ἄφες ἴδωµεν εἰ ἔρχεται ἠλίας σώσων αὐτόν. ὁ δὲ ἰησοῦς πάλιν κράξας
ϕωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦµα. καὶ ἰδού τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ
ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι
ἐσχίσθησαν. καὶ τὰ µνηµεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώµατα τῶν κεκοιµηµένων ἁγίων ἠγέρθη. καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν µνηµείων µετὰ τὴν
ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.
ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ἰησοῦν ἰδόντες τὸν
σεισµὸν καὶ τὰ γενόµενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες ἀληθῶς ϑεοῦ
υἱὸς ἦν οὗτος. ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ µακρόθεν ϑεωροῦσαι
αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ἰησοῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ.
ἐν αἷς ἦν µαρία ἡ µαγδαληνὴ καὶ µαρία ἡ τοῦ ἰακώβου καὶ ἰωσὴ µήτηρ
καὶ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν εβεδαίου. ὀψίας δὲ γενοµένης ἦλθεν ἄνθρωπος
πλούσιος ἀπὸ ἁριµαθαίας τοὔνοµα ἰωσήφ ὃς καὶ αὐτὸς ἐµαθήτευσεν τῷ
ἰησοῦ. οὗτος προσελθὼν τῷ πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ ἰησοῦ τότε ὁ
πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶµα. καὶ λαβὼν τὸ σῶµα ὁ ἰωσὴφ
ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ. καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ
µνηµείῳ ὃ ἐλατόµησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ
ϑύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθεν. ἦν δὲ ἐκεῖ µαρία ἡ µαγδαληνὴ καὶ ἡ
ἄλλη µαριά καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. τῇ δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν
µετὰ τὴν παρασκευήν συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι πρὸς
πιλᾶτον. λέγοντες κύριε ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ῶν
µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι. κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον
ἕως τῆς τρίτης ἡµέρας µήποτε ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη
πλάνη χείρων τῆς πρώτης. ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος ἔχετε κουστωδίαν
v.47 τινες δε των εκει εστηκοτων εστωτων , , ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν ϕωνει ουτος.
v.51 και
ιδου το καταπετασµα του ναου εσχισθη απ εις , , δυο , , απο , , ανωθεν εως κατω εις δυο
και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν.
v.52 και τα µνηµεια ανεωχθησαν και πολλα σωµατα των
κεκοιµηµενων αγιων ηγερθησαν ηγερθη , , .
v.56 εν αις ην µαρια η µαγδαληνη και µαρια η του
ιακωβου και ιωσηφ ιωση , , µητηρ και η µητηρ των υιων εβεδαιου.
v.57 οψιας δε γενοµενης ηλϑεν ανθρωπος πλουσιος απο αριµαθαιας τουνοµα ιωσηφ ος και αυτος εµαθητευθη εµαθητευσεν , ,
τω ιησου.
v.58 ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωµα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν
αποδοθηναι το , , σωµα , , .
v.59 και λαβων το σωµα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο [εν] σινδονι
καθαρα.
v.61 ην δε εκει µαριαµ µαρια , , η µαγδαληνη και η αλλη µαρια καθηµεναι απεναντι
του ταφου.
v.64 κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ηµερας µηποτε ελθοντες οι
µαθηται αυτου νυκτος , , κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η
εσχατη πλανη χειρων της πρωτης.




















































































27:65–28:14

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

65

ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν
τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον µετὰ τῆς κουστωδίας.

66

ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς µίαν σαββάτων ἦλθεν µαρία ἡ
µαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη µαριὰ ϑεωρῆσαι τὸν τάφον. καὶ ἰδού σεισµὸς
ἐγένετο µέγας ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τῆς ϑύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ
ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. ἀπὸ
δὲ τοῦ ϕόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἰπεν ταῖς γυναιξίν µὴ ϕοβεῖσθε ὑµεῖς οἶδα
γὰρ ὅτι ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωµένον ητεῖτε. οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γὰρ
καθὼς εἶπεν δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ κύριος. καὶ ταχὺ
πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν
καὶ ἰδού προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε ἰδού εἶπον
ὑµῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ µνηµείου µετὰ ϕόβου καὶ χαρᾶς
µεγάλης ἔδραµον ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. ὡς δὲ ἐπορεύοντο
ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ καὶ ἰδού ὁ ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς
λέγων χαίρετε αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ
προσεκύνησαν αὐτῷ. τότε λέγει αὐταῖς ὁ ἰησοῦς µὴ ϕοβεῖσθε ὑπάγετε
ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν γαλιλαίαν κἀκεῖ
µε ὄψονται. πορευοµένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες
εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόµενα. καὶ συναχθέντες µετὰ τῶν πρεσβυτέρων συµβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ
ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις. λέγοντες εἴπατε ὅτι οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς
ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡµῶν κοιµωµένων. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ
τοῦ ἡγεµόνος ἡµεῖς πείσοµεν αὐτὸν καὶ ὑµᾶς ἀµερίµνους ποιήσοµεν.
οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν καὶ διεφηµίσθη ὁ

28

v.65 εφη δε , , αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε. 28 v.1 οψε
δε σαββατων τη επιφωσκουση εις µιαν σαββατων ηλθεν µαριαµ µαρια , , η µαγδαληνη και η
αλλη µαρια ϑεωρησαι τον ταφον.
v.2 και ιδου σεισµος εγενετο µεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου και προσελθων απεκυλισεν τον λιθον απο , , της , , ϑυρας , , και εκαϑητο επανω αυτου.
v.3 ην δε η ειδεα ιδεα , , αυτου ως αστραπη και το ενδυµα αυτου λευκον ως ωσει , , χιων.
v.4 απο δε του ϕοβου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και εγενηθησαν
εγενοντο , , ως ωσει , , νεκροι.
v.6 ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον
τοπον οπου εκειτο ο , , κυριος , , .
v.8 και απελθουσαι εξελθουσαι , , ταχυ απο του µνηµειου µετα ϕοβου και χαρας µεγαλης εδραµον απαγγειλαι τοις µαθηταις αυτου.
v.9 ως , ,
δε , , επορευοντο , , απαγγειλαι , , τοις , , µαθηταις , , αυτου , , και ιδου ο , ιησους
υπηντησεν απηντησεν , , αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας
και προσεκυνησαν αυτω.
v.10 τοτε λεγει αυταις ο ιησους µη ϕοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις
αδελφοις µου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν και εκει κακει , , µε οψονται.
v.14 και εαν
ακουσθη τουτο επι του ηγεµονος ηµεις πεισοµεν [αυτον] αυτον , , και υµας αµεριµνους ποιησοµεν.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

28:15–20

λόγος οὗτος παρὰ ἰουδαίοις µέχρι τῆς σήµερον. οἱ δὲ ἕνδεκα µαθηταὶ
ἐπορεύθησαν εἰς τὴν γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς.
καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν
ὁ ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ
καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη απτίζοντες
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος.
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν καὶ ἰδού ἐγὼ
µεθ’ ὑµῶν εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ἀµήν.

v.15 οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και διεφηµισθη ο λογος ουτος παρα
ιουδαιοις µεχρι της σηµερον [ηµερας] .
v.17 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω , , οι δε
εδιστασαν.
v.18 και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη µοι πασα εξουσια εν ουρανω
v.19 πορευθεντες ουν , , µαθητευσατε παντα τα εθνη απτιζοντες αυτους εις
και επι [της] γης.
το ονοµα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευµατος.
v.20 διδασκοντες αυτους τηρειν παντα
οσα ενετειλαµην υµιν και ιδου εγω µεθ υµων ειµι πασας τας ηµερας εως της συντελειας του αιωνος
αµην , , .






















ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. ὡς γέγραπται
ἐν τοῖς προφήταις ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου
σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου. ϕωνὴ οῶντος ἐν
τῇ ἐρήµῳ ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. ἐγένετο ἰωάννης απτίζων ἐν τῇ ἐρήµῳ καὶ κηρύσσων άπτισµα
µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ
ἰουδαία χώρα καὶ οἱ ἱεροσολυµῖται καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ἰορδάνῃ
ποταµῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξοµολογούµενοι τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν. ἦν δὲ ἰωάννης ἐνδεδυµένος τρίχας καµήλου καὶ ώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν
αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ µέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσεν λέγων ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου ὀπίσω µου οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι
τὸν ἱµάντα τῶν ὑποδηµάτων αὐτοῦ. ἐγὼ µὲν ἐβάπτισα ὑµᾶς ἐν ὕδατι
αὐτὸς δὲ απτίσει ὑµᾶς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡµέραις ἦλθεν ἰησοῦς ἀπὸ ναζαρὲτ τῆς γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ
ἰωάννου εἰς τὸν ἰορδάνην. καὶ εὐθὲως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδεν
σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦµα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον
ἐπ’ αὐτόν. καὶ ϕωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός ἐν ὦ εὐδόκησα. καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦµα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν
ἔρηµον. καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήµῳ ἡµέρας τεσσαράκοντα πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ καὶ ἦν µετὰ τῶν ϑηρίων καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν
1
v.1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου ϑεου] υιου , , του , , ϑεου , , .
v.2 καθως ως , , γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη τοις , , προφηταις , , ιδου εγω , ,
αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου , , εµπροσθεν , ,
σου.
v.4 εγενετο ιωαννης [ο] απτιζων εν τη ερηµω και κηρυσσων απτισµα µετανοιας εις αφεσιν
αµαρτιων.
v.5 και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυµιται παντες
και εβαπτιζοντο υπ αυτου παντες , , εν τω ιορδανη ποταµω υπ , , αυτου , , εξοµολογουµενοι
τας αµαρτιας αυτων.
v.6 και ην δε , , ο , ιωαννης ενδεδυµενος τριχας καµηλου και ωνην
δερµατινην περι την οσφυν αυτου και εσθιων ακριδας και µελι αγριον.
v.8 εγω µεν , , εβαπτισα
υµας εν , , υδατι αυτος δε απτισει υµας εν πνευµατι αγιω.
v.9 και εγενετο εν εκειναις ταις ηµεαις ηλθεν ιησους απο ναζαρεθ ναζαρετ , , της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο , , ιωαννου , , εις
τον ιορδανην υπο ιωαννου .
v.10 και ευθυς ευθεως , , αναβαινων εκ απο , , του υδατος
ειδεν σχιζοµενους τους ουρανους και το πνευµα ως ωσει , , περιστεραν καταβαινον εις επ , ,
αυτον.
v.11 και ϕωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος µου ο αγαπητος εν σοι ω , , ευδοκησα.
v.13 και ην εκει , , εν τη ερηµω τεσσερακοντα ηµερας τεσσαρακοντα , , πειραζοµενος υπο του
σατανα και ην µετα των ϑηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

1:14–29

αὐτῷ. µετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν ἰωάννην ἦλθεν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν
γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ. καὶ λέγων
ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ µετανοεῖτε
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῆς
γαλιλαίας εἶδεν σίµωνα καὶ ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ άλλοντας ἀµϕίβληστρον ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς
δεῦτε ὀπίσω µου καὶ ποιήσω ὑµᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. καὶ εὐϑέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ προβὰς ἐκεῖθεν
ὀλίγον εἶδεν ἰάκωβον τὸν τοῦ εβεδαίου καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. καὶ εὐθεὼς ἐκάλεσεν
αὐτούς καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν εβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ µετὰ τῶν
µισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ εἰσπορεύονται εἰς καπερναούµ
καὶ εὐθεὼς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. καὶ
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραµµατεῖς. καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν
ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν. λέγων ἔα τί ἡµῖν καὶ
σοί ἰησοῦ ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡµᾶς οἶδά σε τίς εἶ ὁ ἅγιος τοῦ
ϑεοῦ. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς λέγων ϕιµώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ
αὐτοῦ. καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν ϕωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. καὶ ἐθαµβήθησαν παντές ὥστε συζητεῖν
πρὸς αὐτοὺς λέγοντας τί ἐστιν τοῦτο τις ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὑτη ὅτι κατ’
ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύµασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. ἐξῆλθεν δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς
γαλιλαίας. καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰv.14 µετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον
της , , ασιλειας , , του ϑεου. v.16 και περιπατων , , παραγων δε , , παρα την ϑαλασσαν
της γαλιλαιας ειδεν σιµωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου , , του σιµωνος , αµφιβαλλοντας
αλλοντας , , αµφιβληστρον , , εν τη ϑαλασση ησαν γαρ αλιεις.
v.18 και ευθυς ευθεως , ,
, ,
αφεντες τα δικτυα αυτων
ηκολουθησαν αυτω.
v.19 και προβας εκειθεν , , ολιγον ειδεν ιακωβον τον του εβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα
δικτυα.
v.20 και ευθυς ευθεως , , εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων εβεδαιον εν
τω πλοιω µετα των µισθωτων απηλθον οπισω αυτου.
v.21 και εισπορευονται εις καφαρναουµ
καπερναουµ , , και ευθυς ευθεως , , τοις σαββασιν εισελθων εις την συναγωγην εδιδασκεν.
v.23 και ευθυς ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευµατι ακαθαρτω και ανεκραξεν.
v.24 λεγων εα , , τι ηµιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ηµας οιδα σε τις ει ο αγιος του ϑεου.
v.26 και σπαραξαν αυτον το πνευµα το ακαθαρτον και ϕωνησαν κραξαν , , ϕωνη µεγαλη εξηλθεν
εξ αυτου.
v.27 και εθαµβηθησαν απαντες παντες , , ωστε συζητειν προς εαυτους , αυτους ,
λεγοντας τι εστιν τουτο τις , , η , , διδαχη η , , καινη αυτη , , οτι , , κατ εξουσιαν και τοις
v.28 και εξηλθεν
πνευµασι πνευµασιν , , τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υπακουουσιν αυτω.
δε , , η ακοη αυτου ευθυς πανταχου εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας.
v.29 και ευθυς
ευθεως , , εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον εις την οικιαν σιµωνος και ανδρεου µετα ιακωβου και
ιωαννου.
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κίαν σίµωνος καὶ ἀνδρέου µετὰ ἰακώβου καὶ ἰωάννου. ἡ δὲ πενθερὰ
σίµωνος κατέκειτο πυρέσσουσα καὶ εὐθὲως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν
αὐτὴν ὁ πυρετός εὐθὲως καὶ διηκόνει αὐτοῖς. ὀψίας δὲ γενοµένης ὅτε
ἔδυ ὁ ἥλιος ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς
δαιµονιζοµένους. καὶ ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγµένη ἦν πρὸς τὴν ϑύραν.
καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιµόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιµόνια ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.
καὶ πρωῒ ἔννυχον λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρηµον τόπον
κἀκεῖ προσηύχετο. καὶ κατεδίωξάν αὐτὸν ὁ σίµων καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ.
καὶ εὗροντες αὐτὸν λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες ητοῦσίν σε. καὶ λέγει
αὐτοῖς ἄγωµεν εἰς τὰς ἐχοµένας κωµοπόλεις ἵνα κἀκεῖ κηρύξω εἰς τοῦτο
γὰρ ἐξελήλυθα. καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην
τὴν γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιµόνια ἐκβάλλων. καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι ἐὰν
ϑέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι. ὁ δὲ ἰησοῦς σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν
χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ ϑέλω καθαρίσθητι. καὶ εἰπόντος
αὐτοῦ εὐθὲως ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα καὶ ἐκαθαρίσθη. καὶ ἐµβριµησάµενος αὐτῷ εὐθὲως ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ λέγει αὐτῷ ὅρα µηδενὶ
µηδὲν εἴπῃς ἀλ᾽λ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ
τοῦ καθαρισµοῦ σου ἃ προσέταξεν µωσῆς εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. ὁ δὲ
ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφηµίζειν τὸν λόγον ὥστε µηκέτι
αὐτὸν δύνασθαι ϕανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ’ ἔξω ἐν ἐρήµοις τόποις

v.30 η δε πενθερα σιµωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθυς ευθεως , , λεγουσιν αυτω περι αυτης.
v.31 και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτης , , και αφηκεν αυτην ο πυρετος
ευθεως , , και διηκονει αυτοις.
v.33 και ην ολη η πολις ολη , , επισυνηγµενη ην , ,
προς την ϑυραν.
v.35 και πρωι εννυχα εννυχον , , λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερηµον τοπον κακει προσηυχετο.
v.36 και κατεδιωξεν κατεδιωξαν , , αυτον ο , , σιµων και οι
µετ αυτου.
v.37 και ευρον ευροντες , , αυτον και λεγουσιν αυτω οτι παντες ητουσιν , , σε
ητουσιν .
v.38 και λεγει αυτοις αγωµεν αλλαχου εις τας εχοµενας κωµοπολεις ινα και , εκει ,
κακει , κηρυξω εις τουτο γαρ εξηλθον εξεληλυθα , , .
v.39 και ηλθεν ην , , κηρυσσων εις
εν , , τας ταις , , συναγωγας συναγωγαις , , αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιµονια
εκβαλλων.
v.40 και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον [και γονυπετων] και , ,
γονυπετων , , αυτον , , και λεγων αυτω οτι εαν ϑελης δυνασαι µε καθαρισαι.
v.41 και ο , ,
δε , , ιησους , , σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο , , αυτου ηψατο και λεγει αυτω ϑελω
καθαρισθητι.
v.42 και ευθυς ειποντος , , αυτου , , ευθεως , , απηλθεν απ αυτου η λεπρα
και εκαθαρισθη.
v.43 και εµβριµησαµενος αυτω ευθυς ευθεως , , εξεβαλεν αυτον.
v.44 και
λεγει αυτω ορα µηδενι µηδεν ειπης αλλα αλλ , , υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι
του καθαρισµου σου α προσεταξεν µωυσης µωσης , , εις µαρτυριον αυτοις.
v.45 ο δε εξελθων
ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφηµιζειν τον λογον ωστε µηκετι αυτον δυνασθαι ϕανερως εις πολιν
εισελθειν αλλ εξω επ εν , , ερηµοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυτον παντοθεν πανταχοθεν , , .
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ἦν καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν.
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καὶ πάλιν εἰσῆλθεν εἰς καπερναοὺµ δι’ ἡµερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς
οἶκον ἐστίν. καὶ εὐθὲως συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε µηκέτι χωρεῖν µηδὲ
τὰ πρὸς τὴν ϑύραν καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς
αὐτὸν παραλυτικὸν ϕέροντες αἰρόµενον ὑπὸ τεσσάρων. καὶ µὴ δυνάµενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου
ἦν καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τὸν κράββατον ἐφ’ ὧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον
ἀφέωνται σοι αἱ ἁµαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραµµατέων ἐκεῖ
καθήµενοι καὶ διαλογιζόµενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. τί οὗτος οὕτως
λαλεῖ λασφηµὶας τίς δύναται ἀφιέναι ἁµαρτίας εἰ µὴ εἷς ὁ ϑεός. καὶ
εὐθὲως ἐπιγνοὺς ὁ ἰησοῦς τῷ πνεύµατι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται
ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν. τί
ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ ἀφέωνταί σοί αἱ ἁµαρτίαι ἢ
εἰπεῖν ἔγειραι καὶ ἆρον σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει. ἵνα δὲ εἰδῆτε
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁµαρτίας
λέγει τῷ παραλυτικῷ. σοὶ λέγω ἔγειραι καὶ ἆρον τὸν κράββατον σου καὶ
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθὲως καὶ ἄρας τὸν κράββατον
ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν ϑεὸν
λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδοµεν. καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν ϑάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. καὶ
παράγων εἶδεν λευὶν τὸν τοῦ ἁλφαίου καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει µοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. καὶ ἐγενέτο ἐν

2
v.1 και εισελθων παλιν , , εισηλθεν , , παλιν εις καφαρναουµ καπερναουµ , , δι
ηµερων και , , ηκουσθη οτι εν εις , , οικω οικον , , εστιν.
v.2 και ευθεως , , συνηχθησαν πολλοι ωστε µηκετι χωρειν µηδε τα προς την ϑυραν και ελαλει αυτοις τον λογον.
v.3 και
ερχονται ϕεροντες προς αυτον παραλυτικον ϕεροντες , , αιροµενον υπο τεσσαρων.
v.4 και µη
δυναµενοι προσενεγκαι προσεγγισαι , , αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην και
εξορυξαντες χαλωσι χαλωσιν , , τον κραβαττον οπου κραββατον , , εφ , , ω , , ο παραλυτικος κατεκειτο.
v.5 και ιδων δε , , ο ιησους την πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον
αφιενται αφεωνται , , σου σοι , , αι αµαρτιαι σου , , .
v.7 τι ουτος ουτως λαλει λασφηµει
λασφηµιας , , τις δυναται αφιεναι αµαρτιας ει µη εις ο ϑεος.
v.8 και ευθυς ευθεως , , επιγνους ο ιησους τω πνευµατι αυτου οτι ουτως αυτοι διαλογιζονται εν εαυτοις λεγει ειπεν , , αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υµων.
v.9 τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω
αφιενται αφεωνται , , σου , σοι , αι αµαρτιαι η ειπειν εγειρε εγειραι , , και αρον σου , ,
τον κραβαττον σου κραββατον , , και περιπατει.
v.10 ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος
του ανθρωπου αφιεναι αµαρτιας επι της γης αµαρτιας , , λεγει τω παραλυτικω.
v.11 σοι λεγω
εγειρε εγειραι , , και , , αρον τον κραβαττον κραββατον , , σου και υπαγε εις τον οικον σου.
v.12 και ηγερθη ευθεως , , και ευθυς αρας τον κραβαττον κραββατον , , εξηλθεν εµπροσθεν
εναντιον , , παντων ωστε εξιστασθαι παντας και δοξαζειν τον ϑεον λεγοντας οτι ουδεποτε , , ουτως
ουδεποτε ειδοµεν.
































































































































































































































































2:15–24

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

71

τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁµαρτωλοὶ συνανέκειντο τὦ ἰησοῦ καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ἦσαν γὰρ πολλοὶ
καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι ἰδόντες
αὐτὸν ἐσθίοντα µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν ἔλεγον τοῖς µαθηταῖς
αὐτοῦ τι ὅτι µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει. καὶ
ἀκούσας ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ
ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁµαρτωλούς
εἰς µετάνοιαν. καὶ ἦσαν οἱ µαθηταὶ ἰωάννου καὶ οἱ τῶν ϕαρισαίων νηστεύοντες καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ διατί οἱ µαθηταὶ ἰωάννου καὶ
οἱ τῶν ϕαρισαίων νηστεύουσιν οἱ δὲ σοὶ µαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν. καὶ
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς µὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυµφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυµφίος
µετ’ αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν ὅσον χρόνον µεθ’’ ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυµϕίον οὐ δύνανται νηστεύειν. ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’
αὐτῶν ὁ νυµφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραῖς. καὶ
οὐδεὶς ἐπίβληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱµάτίῳ παλαιῷ εἰ δὲ
µή αἴρει τὸ πλήρωµα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ και χεῖρον σχίσµα
γίνεται. καὶ οὐδεὶς άλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µή
ῥήσσει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοί
ἀπόλοῦνται ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς λητέον. καὶ ἐγένετο
παραπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίµων καὶ ἤρξαντο
οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. καὶ οἱ ϕαρισαῖοι
ἔλεγον αὐτῷ ἴδε τί ποιοῦσιν ἐν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν. καὶ αὐτὸς
v.15 και γινεται εγενετο , , εν , , τω , , κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αµαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις µαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και
ηκολουθουν ηκολουθησαν , , αυτω.
v.16 και οι γραµµατεις των ϕαρισαιων και , , οι , ,
, ,
, ,
ϕαρισαιοι
ιδοντες οτι αυτον
εσθιει εσθιοντα , , µετα των τελωνων , , και , , αµαρτωλων και τελωνων ελεγον τοις µαθηταις αυτου τι , , οτι µετα των τελωνων και αµαρτωλων εσθιει
και , , πινει , , .
v.17 και ακουσας ο ιησους λεγει αυτοις [οτι] ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες
ιατρου αλλ οι κακως εχοντες ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αµαρτωλους εις , , µετανοιαν , , .
v.18 και ησαν οι µαθηται ιωαννου και οι ϕαρισαιοι των , , ϕαρισαιων , , νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω δια , τι , διατι , οι µαθηται ιωαννου και οι µαθηται των ϕαρισαιων
νηστευουσιν οι δε σοι µαθηται ου νηστευουσιν.
v.19 και ειπεν αυτοις ο ιησους µη δυνανται οι υιοι
του νυµφωνος εν ω ο νυµφιος µετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον µεθ , , εαυτων , , εχουσιν
τον νυµφιον µετ αυτων ου δυνανται νηστευειν.
v.20 ελευσονται δε ηµεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυµφιος και τοτε νηστευσουσιν εν εκεινη εκειναις , , τη ταις , , ηµερα ηµεραις , , .
v.21 και , , ουδεις επιβληµα ακους αγναφου επιραπτει επιρραπτει , , επι ιµατιον ιµατιω , ,
παλαιον παλαιω , , ει δε µη αιρει το πληρωµα απ αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισµα
γινεται.
v.22 και ουδεις αλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε µη ηξει ησσει , , ο οινος
ο , , νεος , , τους ασκους και ο οινος απολλυται εκχειται , , και οι ασκοι απολουνται , ,
αλλα οινον νεον εις ασκους καινους λητεον , , .
v.23 και εγενετο παραπορευεσθαι , , αυτον
εν τοις σαββασιν παραπορευεσθαι δια των σποριµων και ηρξαντο , , οι µαθηται αυτου ηρξαντο
οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας.
v.24 και οι ϕαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν εν , , τοις
σαββασιν ο ουκ εξεστιν.
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2:25–3:10

ἔλεγεν αὐτοῖς οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν δαβίδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ
ἐπείνασεν αὐτός καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ. πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ
ἐπὶ ἀβιαθὰρ τοῦ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς
οὐκ ἔξεστιν ϕαγεῖν εἰ µὴ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ
οὖσιν. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο οὐχ ὁ
ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον. ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ
τοῦ σαββάτου.
καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηαµµένην ἔχων τὴν χεῖρα. καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν
ϑεραπεύσει αὐτόν ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
τῷ ἐξηραµµένην ἔχοντι τὴν χεῖρα ἐγεῖραι εἰς τὸ µέσον. καὶ λέγει αὐτοῖς ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι
ἢ ἀποκτεῖναι οἱ δὲ ἐσιώπων. καὶ περιβλεψάµενος αὐτοὺς µετ’ ὀργῆς
συλλυπούµενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ
ἔκτεινον τὴν χεῖρα σου καὶ ἐξέτεινεν καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. καὶ ἐξελθόντες οἱ ϕαρισαῖοι εὐθὲως µετὰ τῶν ἡρῳδιανῶν συµβούλιον ἐποίουν κατ’ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. καὶ
ὁ ἰησοῦς ἀνεχώρησεν µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν ϑάλασσαν καὶ
πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῶ καὶ ἀπὸ τῆς ἰουδαίας. καὶ ἀπὸ ἱεροσολύµων καὶ ἀπὸ τῆς ἰδουµαίας καὶ πέραν τοῦ
ἰορδάνου καὶ οἱ περὶ τύρον καὶ σιδῶνα πλῆθος πολύ ἀκούσαντες ὅσα
ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν. καὶ εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάιον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα µὴ ϑλίβωσιν αὐτόν. πολλοὺς
γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον
µάστιγας. καὶ τὰ πνεύµατα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει προσέπι-

v.25 και λεγει αυτος , , ελεγεν , , αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ , δαβιδ , οτε
χρειαν εσχεν και επεινασεν αυτος και οι µετ αυτου.
v.26 πως εισηλθεν εις τον οικον του ϑεου επι
αβιαθαρ του , αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξεστιν ϕαγειν ει µη τους
τοις , , ιερεις ιερευσιν , , και εδωκεν και τοις συν αυτω ουσιν. v.27 και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο και ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον. 3 v.3 και λεγει τω ανθρωπω τω
εξηραµµενην , , εχοντι , , την ξηραν χειρα εχοντι εγειρε εγειραι , , εις το µεσον.
v.4 και
λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθον ποιησαι αγαθοποιησαι , , η κακοποιησαι ψυχην σωσαι
η αποκτειναι οι δε εσιωπων.
v.5 και περιβλεψαµενος αυτους µετ οργης συλλυπουµενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου , , και εξετεινεν και απεκατεσταθη
αποκατεσταθη , , η χειρ αυτου υγιης , , ως , , η , , αλλη , , .
v.6 και εξελθοντες οι ϕαισαιοι ευθυς ευθεως , , µετα των ηρωδιανων συµβουλιον εδιδουν εποιουν , , κατ αυτου οπως
αυτον απολεσωσιν.
v.7 και ο ιησους ανεχωρησεν , , µετα των µαθητων αυτου ανεχωρησεν προς
την ϑαλασσαν και πολυ πληθος απο της γαλιλαιας [ηκολουθησεν] ηκολουθησαν , , αυτω , , και
απο της ιουδαιας.
v.8 και απο ιεροσολυµων και απο της ιδουµαιας και περαν του ιορδανου και
οι , , περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουοντες ακουσαντες , , οσα εποιει ηλθον προς αυτον.
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πτεν αὐτῷ καὶ ἔκραζεν λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. καὶ πολλὰ
ἐπετίµα αὐτοῖς ἵνα µὴ αὐτὸν ϕανερὸν ποιήσωσιν. καὶ ἀναβαίνει εἰς
τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.
καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν µετ’ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηύσσειν. καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ϑεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ
δαιµόνια. καὶ ἐπέθηκεν τῷ σίµωνι ὄνοµα πέτρον. καὶ ἰάκωβον τὸν τοῦ
εβεδαίου καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ἰακώβου καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς
ὀνόµατα οανεργές ὅ ἐστιν υἱοὶ ροντῆς. καὶ ἀνδρέαν καὶ ϕίλιππον
καὶ αρθολοµαῖον καὶ µατθαῖον καὶ ϑωµᾶν καὶ ἰάκωβον τὸν τοῦ ἁλϕαίου καὶ ϑαδδαῖον καὶ σίµωνα τὸν κανανίτην. καὶ ἰούδαν ἰσκαριώτην
ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν καὶ ἔρχονται εἴς οἶκον. καὶ συνέρχεται πάλιν
ὄχλος ὥστε µὴ δύνασθαι αὐτοὺς µήτε ἄρτον ϕαγεῖν. καὶ ἀκούσαντες
οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. καὶ οἱ
γραµµατεῖς οἱ ἀπὸ ἱεροσολύµων καταβάντες ἔλεγον ὅτι εελζεβοὺλ ἔχει
καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια. καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς πῶς δύναται σατανᾶς
σατανᾶν ἐκβάλλειν. καὶ ἐὰν ασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν µερισθῇ οὐ δύναται
σταθῆναι ἡ ασιλεία ἐκείνη. καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ’ ἑαυτὴν µερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη. καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ’ ἑαυτὸν καὶ
µεµερίσται οὐ δύναται σταθῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. οὐ δύναται οὐδεὶς
τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν µὴ
πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τὰ ἁµαρτήµατα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ λασφηµίαι ὅσας ἂν λασφηµήσωσιν. ὃς δ’ ἂν λασφηµήσῃ
v.11 και τα πνευµατα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρουν
εθεωρει , ,
προσεπιπτον
, ,
, ,
, ,
προσεπιπτεν
αυτω και εκραζον εκραζεν
λεγοντες λεγοντα
οτι συ ει ο υιος του ϑεου.
v.12 και πολλα επετιµα αυτοις ινα µη αυτον , , ϕανερον αυτον ποιησωσιν.
v.14 και εποιησεν δωδεκα [ους και αποστολους ωνοµασεν] ινα ωσιν µετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους
κηρυσσειν.
v.15 και εχειν εξουσιαν ϑεραπευειν , , τας , , νοσους , , και , , εκβαλλειν
τα δαιµονια.
v.16 [και εποιησεν τους δωδεκα] και επεθηκεν ονοµα τω σιµωνι ονοµα , ,
πετρον.
v.17 και ιακωβον τον του εβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου και επεθηκεν
αυτοις ὁνοµατα῎ ονοµατα , , οανηργες οανεργες , , ο εστιν υιοι ροντης.
v.18 και ανδρεαν και ϕιλιππον και αρθολοµαιον και µαθθαιον µατθαιον , , και ϑωµαν και ιακωβον τον του
αλφαιου και ϑαδδαιον και σιµωνα τον καναναιον κανανιτην , , .
v.19 και ιουδαν ισκαριωθ
ισκαριωτην , , ος και παρεδωκεν αυτον.
v.25 και εαν οικια εφ εαυτην µερισθη ου δυνησεται
δυναται , , σταθηναι , , η οικια εκεινη σταθηναι .
v.26 και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και
εµερισθη µεµερισται , , ου δυναται στηναι σταθηναι , , αλλα τελος εχει.
v.27 αλλ ου , ,
δυναται , , ουδεις δυναται τα , , σκευη , , του , , ισχυρου , , εισελθων , , εις την οικιαν του ισχυρου εισελθων τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν µη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε
την οικιαν αυτου διαρπαση διαρπασει , , .
v.28 αµην λεγω υµιν οτι παντα αφεθησεται τα , ,
, ,
αµαρτηµατα
τοις υιοις των ανθρωπων τα αµαρτηµατα και αι λασφηµιαι οσα οσας , ,
, ,
εαν αν
λασφηµησωσιν.
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3:29–4:9

εἰς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλ’ ἔνοχός ἐστιν
αἰωνίου κρίσεως. ὅτι ἔλεγον πνεῦµα ἀκάθαρτον ἔχει. ἔρχονται οῦν
οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν
ϕωνοῦντες αὐτόν. καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτὸν εἶπον δὲ αὐτῷ ἰδού ἡ
µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ητοῦσίν σε. καὶ ἀπεκριθη αὐτοῖς
λέγων τίς ἐστιν ἡ µήτηρ µου ἡ οἱ ἀδελφοί µου. καὶ περιβλεψάµενος
κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθηµένους λέγει ἴδε ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελϕοί µου. ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ οὗτος ἀδελφός µου καὶ
ἀδελφὴ µου καὶ µήτηρ ἐστίν.

30, 31


32


33


34


35


4

2

3 ,4




5


6


7
8

9

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ





καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν ϑάλασσαν καὶ συνήχθη πρὸς
αὐτὸν ὄχλος πολύς ὥστε αὐτὸν ἐµβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ
ϑαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. καὶ
ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ. ἀκούετε ἰδού ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι. καὶ ἐγένετο
ἐν τῷ σπείρειν ὃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτό. ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου
οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὲως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ µὴ ἔχειν άθος
γῆς. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυµατίσθη καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν
ἐξηράνθη. καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
καὶ συνέπνιξαν αὐτό καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς
τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόντα καὶ
ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὃ

v.29 ος δ αν λασφηµηση εις το πνευµα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλα αλλ , , ενοχος
εστιν αιωνιου αµαρτηµατος κρισεως , , .
v.31 ερχονται , , ουν , , οι , , αδελφοι , , και
ερχεται η µητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και εξω στηκοντες εστωτες , , απεστειλαν προς
αυτον καλουντες ϕωνουντες , , αυτον.
v.32 και εκαθητο οχλος , , περι αυτον οχλος και
, ,
, ,
λεγουσιν ειπον
δε
αυτω ιδου η µητηρ σου και οι αδελφοι σου και αι αδελφαι
σου [και αι αδελφαι σου] εξω ητουσιν σε.
v.33 και αποκριθεις απεκριθη , , αυτοις λεγει
, ,
, ,
λεγων
τις εστιν η µητηρ µου και η
οι αδελφοι [µου] µου , , . v.34 και περιβλεψαµενος
κυκλω , , τους περι αυτον κυκλω καθηµενους λεγει ιδε η µητηρ µου και οι αδελφοι µου.
v.35 ος
[γαρ] γαρ , , αν ποιηση το ϑεληµα του ϑεου ουτος αδελφος µου και αδελφη µου , , και µητηρ
εστιν.
4
v.1 και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την ϑαλασσαν και συναγεται συνηχθη , , προς
αυτον οχλος πλειστος πολυς , , ωστε αυτον εµβαντα , , εις το , , πλοιον εµβαντα καθησθαι
εν τη ϑαλασση και πας ο οχλος προς την ϑαλασσαν επι της γης ησαν ην , , .
v.3 ακουετε ιδου
εξηλθεν ο σπειρων του , , σπειραι.
v.4 και εγενετο εν τω σπειρειν ο µεν επεσεν παρα την οδον
και ηλθεν τα πετεινα του , ουρανου , και κατεφαγεν αυτο.
v.5 και αλλο δε , , επεσεν επι το
πετρωδες οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθυς ευθεως , , εξανετειλεν δια το µη εχειν αθος γης.
v.6 και οτε ανετειλεν ο ηλιος ηλιου , , δε , , ανατειλαντος , , εκαυµατισθη και δια το µη
εχειν ιζαν εξηρανθη.
v.8 και αλλα αλλο , , επεσεν εις την γην την καλην και εδιδου καρπον
αναβαινοντα και αυξανοµενα αυξανοντα , , και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον.
v.9 και ελεγεν ος εχει αυτοις , ο , , εχων , , ωτα ακουειν ακουετω.
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ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ὅτε δὲ ἐγένετο καταµόνας ἠρώτησαν αὐτὸν
οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὑµῖν
δέδοται γνῶναι τὸ µυστήριον τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς
ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται. ἵνα λέποντες λέπωσιν καὶ µὴ
ἴδωσιν καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ µὴ συνιῶσιν µήποτε ἐπιστρέψωσιν
καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁµαρτήµατα. καὶ λέγει αὐτοῖς οὐκ οἴδατε τὴν
παραβολὴν ταύτην καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε. ὁ σπείρων
τὸν λόγον σπείρει. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται
ὁ λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὲως ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν
λόγον τὸν ἐσπαρµένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. καὶ οὗτοί εἰσιν ὁµοίως
οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόµενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὲως
µετὰ χαρᾶς λαµβάνουσιν αὐτόν. καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς
ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενοµένης ϑλίψεως ἢ διωγµοῦ διὰ τὸν λόγον
εὐθὲως σκανδαλίζονται. καὶ οὗτοί εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόµενοι
οὑτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες. καὶ αἱ µέριµναι τοῦ αἰῶνος τούτου
καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυµίαι εἰσπορευόµεναι
συµπνίγουσιν τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται. καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν
γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται
καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. καὶ
ἔλεγεν αὐτοῖς µήτι ὁ λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν
κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ. οὐ γάρ ἐστιν τί κρυπτὸν ὁ ἐὰν
µὴ ϕανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα εἰς ϕανερόν ἔλθῃ. εἴ
τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς λέπετε τί ἀκούετε
v.10 και οτε δε , , εγενετο καταµονας ηρωτων ηρωτησαν , , αυτον οι περι αυτον συν τοις
δωδεκα τας την , , παραβολας παραβολην , , .
v.11 και ελεγεν αυτοις υµιν δεδοται , ,
, ,
γνωναι
το µυστηριον δεδοται της ασιλειας του ϑεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα
παντα γινεται.
v.12 ινα λεποντες λεπωσιν και µη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν και µη συνιωσιν
µηποτε επιστρεψωσιν και αφεθη αυτοις τα , , αµαρτηµατα , , .
v.15 ουτοι δε εισιν οι παρα την
οδον οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν ευθυς ευθεως , , ερχεται ο σατανας και αιρει τον
λογον τον εσπαρµενον εις αυτους εν , , ταις , , καρδιαις , , αυτων , , .
v.16 και ουτοι
εισιν οµοιως , , οι επι τα πετρωδη σπειροµενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογον ευθυς ευθεως , ,
µετα χαρας λαµβανουσιν αυτον.
v.17 και ουκ εχουσιν ιζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν
ειτα γενοµενης ϑλιψεως η διωγµου δια τον λογον ευθυς ευθεως , , σκανδαλιζονται.
v.18 και
αλλοι ουτοι , , εισιν οι εις τας ακανθας σπειροµενοι Αουτοι Αεισιν οι τον λογον ακουσαντες
ακουοντες , , .
v.19 και αι µεριµναι του αιωνος τουτου , , και η απατη του πλουτου και αι περι
τα λοιπα επιθυµιαι εισπορευοµεναι συµπνιγουσιν τον λογον και ακαρπος γινεται.
v.20 και εκεινοι
ουτοι , , εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντες οιτινες ακουουσιν τον λογον και παραδεχονται
και καρποφορουσιν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον.
v.21 και ελεγεν αυτοις µητι
ερχεται ο λυχνος ερχεται , , ινα υπο τον µοδιον τεθη η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν
τεθη επιτεθη , , .
v.22 ου γαρ εστιν τι , , κρυπτον ο , , εαν µη ινα ϕανερωθη ουδε εγενετο
αποκρυφον αλλ ινα ελθη εις ϕανερον ελθη , , .
v.24 και ελεγεν αυτοις λεπετε τι ακουετε εν ω
µετρω µετρειτε µετρηθησεται υµιν και προστεθησεται υµιν τοις , , ακουουσιν , , .
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

4:25–39

ἐν ᾧ µέτρῳ µετρεῖτε µετρηθήσεται ὑµῖν καὶ προστεθήσεται ὑµῖν τοῖς
ἀκούουσιν. ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ ὃ ἔχει
ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ ἔλεγεν οὕτως ἐστὶν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ὡς
ἐάν ἄνθρωπος άλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται
νύκτα καὶ ἡµέραν καὶ ὁ σπόρος λαστάνῃ καὶ µηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν
αὐτός. αὐτοµάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτα στάχυν εἶτα
πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός εὐθέως ἀποστέλλει
τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν ὁ ϑερισµός. καὶ ἔλεγεν τίνι ὁµοιώσωµεν τὴν
ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ἢ ἐν ποὶα παραβολῇ παραβάλωµεν αὐτὴν. ὡς κόκκῳ
σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς µικρότερος πάντων τῶν σπερµάτων
ἐστὶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει καὶ γίνεται πάντων
τῶν λαχάνων µείζων καὶ ποιεῖ κλάδους µεγάλους ὥστε δύνασθαι ὑπὸ
τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. καὶ τοιαύταις
παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν.
χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ
ἐπέλυεν πάντα. καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ὀψίας γενοµένης
διέλθωµεν εἰς τὸ πέραν. καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαµβάνουσιν αὐτὸν
ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ ἄλλα δὲ πλοιάρια ἦν µετ’ αὐτοῦ. καὶ γίνεται
λαῖλαψ ἀνέµου µεγάλη τὰ δὲ κύµατα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον ὥστε αὐτό
ἤδη γεµίζεσθαι. καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύµνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον
καθεύδων καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ διδάσκαλε οὐ µέλει
σοι ὅτι ἀπολλύµεθα. καὶ διεγερθεὶς ἐπετίµησεν τῷ ἀνέµῳ καὶ εἶπεν τῇ
ϑαλάσσῃ σιώπα πεφίµωσο καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος καὶ ἐγένετο γαλήνη

v.25 ος γαρ εχει αν , , εχη , , δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου.
v.26 και ελεγεν ουτως εστιν η ασιλεια του ϑεου ως εαν , , ανθρωπος αλη τον σπορον επι της
γης.
v.27 και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ηµεραν και ο σπορος λαστα λαστανη , ,
και µηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος.
v.28 αυτοµατη γαρ , , η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα
, ,
σταχυν ειτα ᾿πληρης῎ πληρη
σιτον εν τω σταχυι. v.29 οταν δε παραδοι παραδω , , ο καρπος
, ,
ευθυς ευθεως
αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο ϑερισµος.
v.30 και ελεγεν πως
τινι , , οµοιωσωµεν την ασιλειαν του ϑεου η εν τινι ποια , , παραβολη , , παραβαλωµεν , ,
αυτην παραβολη ϑωµεν .
v.31 ως κοκκον κοκκω , , σιναπεως ος οταν σπαρη επι της γης
µικροτερον ον µικροτερος , , παντων των σπερµατων εστιν , , των επι της γης.
v.32 και οταν
σπαρη αναβαινει και γινεται µειζον παντων των λαχανων µειζων , , και ποιει κλαδους µεγαλους ωστε
δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν.
v.33 και τοιαυταις παραβολαις
πολλαις ελαλει αυτοις τον λογον καθως εδυναντο ηδυναντο , , ακουειν.
v.34 χωρις δε παραβολης
ουκ ελαλει αυτοις κατ ιδιαν δε τοις ιδιοις µαθηταις αυτου , , επελυεν παντα.
v.36 και αφεντες
τον οχλον παραλαµβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα πλοια δε , , πλοιαρια , , ην µετ
αυτου.
v.37 και γινεται λαιλαπς ανεµου , , µεγαλη ανεµου και τα δε , , κυµατα επεβαλλεν
εις το πλοιον ωστε αυτο , , ηδη γεµιζεσθαι το πλοιον .
v.38 και ην , , αυτος ην εν επι , ,
τη πρυµνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων και εγειρουσιν διεγειρουσιν , , αυτον και λεγουσιν
αυτω διδασκαλε ου µελει σοι οτι απολλυµεθα.
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µεγάλη. καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί δειλοί ἐστε οὕτως πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν.
καὶ ἐφοβήθησαν ϕόβον µέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους τίς ἄρα οὗτός
ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἄνεµος καὶ ἡ ϑάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ.

40

καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς ϑαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν γαδαρηνῶν.
καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὲως ἀπήντησεν αὐτῶ ἐκ τῶν µνηµείων ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ. ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς
µνήµείοις καὶ οὒτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι. διὰ τὸ αὐτὸν
πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς
ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυεν δαµάσαι.
καὶ διαπαντός νυκτὸς καὶ ἡµέρας ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐν τοῖς µνήµασιν ἦν
κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. ἰδὼν δὲ τὸν ἰησοῦν ἀπὸ µακρόϑεν ἔδραµεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ κράξας ϕωνῇ µεγάλῃ εἶπεν
τί ἐµοὶ καὶ σοί ἰησοῦ υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου ὁρκίζω σε τὸν ϑεόν µή
µε ασανίσῃς. ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ἔξελθε τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ
ἀνθρώπου. καὶ ἐπηρώτα αὐτόν τί σοι ὄνοµά καὶ ἀπεκρίθη λέγων λεγεὼν
ὄνοµά µοι ὅτι πολλοί ἐσµεν. καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα µὴ αὐτοὺς
ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ ὄρη ἀγέλη χοίρων µεγάλη οσκοµένη. καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίµονες λέγοντες
πέµψον ἡµᾶς εἰς τοὺς χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωµεν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ ἰησοῦς καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύµατα τὰ ἀκάθαρτα
εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρµησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς
τὴν ϑάλασσαν ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. οἱ

5

v.40 και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουπω ουτως , , πως , , ουκ , , εχετε πιστιν.
v.41 και
εφοβηθησαν ϕοβον µεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεµος και η ϑαλασσα
υπακουει υπακουουσιν , , αυτω.
5
v.1 και ηλθον εις το περαν της ϑαλασσης εις την χωραν
των γερασηνων γαδαρηνων , , .
v.2 και εξελθοντος εξελθοντι , , αυτου αυτω , , εκ του
πλοιου ευθυς ευθεως , , υπηντησεν απηντησεν , , αυτω εκ των µνηµειων ανθρωπος εν πνευµατι ακαθαρτω.
v.3 ος την κατοικησιν ειχεν εν τοις µνηµασιν , µνηµειοις , και ουδε αλυσει
, ,
ουκετι ουτε
αλυσεσιν , , ουδεις εδυνατο , ηδυνατο , αυτον δησαι.
v.4 δια το αυτον
πολλακις πεδαις και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυτου τας αλυσεις και τας πεδας συντετριϕθαι και ουδεις αυτον , , ισχυεν αυτον δαµασαι.
v.5 και δια , παντος , διαπαντος , νυκτος
και ηµερας εν τοις µνηµασιν ορεσιν , , και εν τοις ορεσιν µνηµασιν , , ην κραζων και κατακοπτων εαυτον λιθοις.
v.6 και ιδων δε , , τον ιησουν απο µακροθεν εδραµεν και προσεκυνησεν
αυτω.
v.7 και κραξας ϕωνη µεγαλη λεγει ειπεν , , τι εµοι και σοι ιησου υιε του ϑεου του υψιστου ορκιζω σε τον ϑεον µη µε ασανισης.
v.9 και επηρωτα αυτον τι σοι , , ονοµα σοι και λεγει
απεκριθη , , αυτω λεγων , , λεγιων λεγεων , , ονοµα µοι οτι πολλοι εσµεν.
v.10 και παρεκαλει αυτον πολλα ινα µη αυτα αυτους , , αποστειλη εξω της χωρας.
v.11 ην δε εκει προς τω ,
τα , ορει , ορη , αγελη χοιρων µεγαλη οσκοµενη.
v.12 και παρεκαλεσαν αυτον παντες , ,
, ,
, ,
οι
δαιµονες
λεγοντες πεµψον ηµας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωµεν.
v.13 και
επετρεψεν αυτοις ευθεως , , ο , , ιησους , , και εξελθοντα τα πνευµατα τα ακαθαρτα εισηλθον
εις τους χοιρους και ωρµησεν η αγελη κατα του κρηµνου εις την ϑαλασσαν ησαν , , δε , , ως
δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη ϑαλασση.
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5:14–29

δὲ όσκοντες τοὺς χοίρους ἔφυγον καὶ ἀνήγγειλάν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς
τοὺς ἀγρούς καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. καὶ ἔρχονται πρὸς
τὸν ἰησοῦν καὶ ϑεωροῦσιν τὸν δαιµονιζόµενον καθήµενον καὶ ἱµατισµένον καὶ σωφρονοῦντα τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα καὶ ἐφοβήθησαν. καὶ
διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιµονιζοµένῳ καὶ περὶ
τῶν χοίρων. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων
αὐτῶν. καὶ ἐµβάντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιµονισθεὶς ἵνα ᾖ µετ’ αὐτοῦ. ὁ δὲ ἰησοῦς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅσα σοι
ὁ κύριός ἐποίησεν καὶ ἠλέησέν σε. καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν
ἐν τῇ δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς καὶ πάντες ἐθαύµαζον.
καὶ διαπεράσαντος τοῦ ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη
ὄχλος πολὺς ἐπ’ αὐτόν καὶ ἦν παρὰ τὴν ϑάλασσαν. καὶ ἰδοὺ ἔρχεται
εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων ὀνόµατι ἰάειρος καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς
πόδας αὐτοῦ. καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ ϑυγάτριόν µου
ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖρας ὅπως σωθῇ καὶ ήσεται.
καὶ ἀπῆλθεν µετ’ αὐτοῦ καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ συνέθλιον αὐτόν. καὶ γυνὴ τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵµατος ἔτη δώδεκα. καὶ πολλὰ
παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ ἑαυτῆς πάντα
καὶ µηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ µᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα. ἀκούσασα
περὶ τοῦ ἰησοῦ ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ.
ἔλεγεν γὰρ ὅτι κἂν τῶν ἱµατίων αὐτοῦ ἅψωµαι σωθήσοµαι. καὶ εὐθὲως
ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵµατος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώµατι ὅτι ἴαται ἀπὸ
τῆς µάστιγος. καὶ εὐθὲως ὁ ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ
v.14 και οι δε , , οσκοντες αυτους τους , , χοιρους , , εφυγον και απηγγειλαν
ανηγγειλαν , , εις την πολιν και εις τους αγρους και ηλθον εξηλθον , , ιδειν τι εστιν το γεγονος.
v.15 και ερχονται προς τον ιησουν και ϑεωρουσιν τον δαιµονιζοµενον καθηµενον και , , ιµατισµενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγιωνα λεγεωνα , , και εφοβηθησαν.
v.16 και , ,
διηγησαντο δε αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιµονιζοµενω και περι των χοιρων.
v.18 και
εµβαινοντος εµβαντος , , αυτου εις το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιµονισθεις ινα η , , µετ αυτου
η .
v.19 και ο , , δε , , ιησους , , ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον
σου προς τους σους και απαγγειλον αναγγειλον , , αυτοις οσα σοι , , ο κυριος σοι πεποιηκεν ,
εποιησεν , και ηλεησεν σε.
v.21 και διαπερασαντος του ιησου [εν εν , , τω πλοιω] πλοιω , ,
παλιν εις το περαν συνηχθη οχλος πολυς επ αυτον και ην παρα την ϑαλασσαν.
v.22 και ιδου , ,
ερχεται εις των αρχισυναγωγων ονοµατι ιαιρος ιαειρος , , και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας
αυτου.
v.23 και παρακαλει παρεκαλει , , αυτον πολλα λεγων οτι το ϑυγατριον µου εσχατως
εχει ινα ελθων επιθης αυτη , , τας χειρας αυτη ινα οπως , , σωθη και ηση
ησεται , , .
v.25 και γυνη τις , , ουσα εν υσει αιµατος ετη , , δωδεκα ετη .
v.26 και πολλα παθουσα υπο
πολλων ιατρων και δαπανησασα τα παρ αυτης , εαυτης , παντα και µηδεν ωφεληθεισα αλλα µαλλον εις το χειρον ελθουσα.
v.28 ελεγεν γαρ οτι εαν αψωµαι καν των ιµατιων αυτου αψωµαι , ,
σωθησοµαι.
v.29 και ευθυς ευθεως , , εξηρανθη η πηγη του αιµατος αυτης και εγνω τω σωµατι
οτι ιαται απο της µαστιγος.
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δύναµιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν τίς µου ἥψατο τῶν
ἱµατίων. καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέπεις τὸν ὄχλον συνθλίοντά σε καὶ λέγεις τίς µου ἥψατο. καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο
ποιήσασαν. ἡ δὲ γυνὴ ϕοβηθεῖσα καὶ τρέµουσα εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ’
αὐτῇ ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ ϑύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ
ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς µάστιγός σου. ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ
ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἡ ϑυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί ἔτι σκύλλεις τὸν
διδάσκαλον. ὁ δὲ ἰησοῦς εὐθέως ἀκούσας τὸν λόγον λαλούµενον λέγει
τῷ ἀρχισυναγώγῳ µὴ ϕοβοῦ µόνον πίστευε. καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα
αὐτῷ συνακολουθῆσαι εἰ µὴ πέτρον καὶ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελϕὸν ἰακώβου. καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου καὶ ϑεωρεῖ
ϑόρυβον κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς
τί ϑορυβεῖσθε καὶ κλαίετε τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. καὶ
κατεγέλων αὐτοῦ ὁ δὲ ἐκβαλὼν ἅπαντας παραλαµβάνει τὸν πατέρα τοῦ
παιδίου καὶ τὴν µητέρα καὶ τοὺς µετ’ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ
παιδίον ἀνακείµενον. καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ
ταλιθα κοῦµι ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειραι.
καὶ εὐθὲως ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ
ἐξέστησαν ἐκστάσει µεγάλῃ. καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα µηδεὶς
γνῷ τοῦτο καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ ϕαγεῖν.
καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ ἀκολουϑοῦσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ γενοµένου σαββάτου ἤρξατο ἐν
v.30 και ευθυς ευθεως , , ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναµιν εξελθουσαν επιστραϕεις εν τω οχλω ελεγεν τις µου ηψατο των ιµατιων.
v.33 η δε γυνη ϕοβηθεισα και τρεµουσα ειδυια
ο γεγονεν επ , , αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν.
v.34 ο
δε ειπεν αυτη ϑυγατηρ ϑυγατερ , , η πιστις σου σεσωκεν σε υπαγε εις ειρηνην και ισθι υγιης
απο της µαστιγος σου.
v.36 ο δε ιησους παρακουσας ευθεως , , ακουσας , , τον λογον λαλουµενον λεγει τω αρχισυναγωγω µη ϕοβου µονον πιστευε.
v.37 και ουκ αφηκεν ουδενα µετ
αυτου αυτω , , συνακολουθησαι ει µη τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον ιακωβου.
v.38 και ερχονται ερχεται , , εις τον οικον του αρχισυναγωγου και ϑεωρει ϑορυβον και , κλαιοντας
και αλαλαζοντας πολλα. v.40 και κατεγελων αυτου αυτος ο , , δε εκβαλων παντας , απαντας ,
παραλαµβανει τον πατερα του παιδιου και την µητερα και τους µετ αυτου και εισπορευεται οπου ην
το παιδιον ανακειµενον , , .
v.41 και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουµ
κουµι , , ο εστιν µεθερµηνευοµενον το κορασιον σοι λεγω εγειρε εγειραι , , .
v.42 και ευθυς
ευθεως , , ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν [ευθυς] εκστασει
µεγαλη.
v.43 και διεστειλατο αυτοις πολλα ινα µηδεις γνοι γνω , , τουτο και ειπεν δοθηναι
αυτη ϕαγειν.
6
v.1 και εξηλθεν εκειθεν και ερχεται ηλθεν , , εις την πατριδα αυτου και
ακολουθουσιν αυτω οι µαθηται αυτου.
v.2 και γενοµενου σαββατου ηρξατο διδασκειν εν τη συναγωγη διδασκειν , , και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η
σοφια η δοθεισα τουτω αυτω , , οτι , και αι δυναµεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινοµεναι
γινονται , , .
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6:3–15

τῇ συναγωγῇ διδάσκειν καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ ὅτι καὶ δυνάµεις
τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόνται. οὐκ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων ὁ
υἱὸς µαρίας ἀδελφὸς δὲ ἰακώβου καὶ ἰωσῆ καὶ ἰούδα καὶ σίµωνος καὶ
οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡµᾶς καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ἔλεγεν δὲ αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιµος εἰ µὴ ἐν
τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσιν καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ
οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεµίαν δύναµιν ποιῆσαι εἰ µὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις
ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. καὶ ἐθαύµαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ περιῆγεν τὰς κώµας κύκλῳ διδάσκων. καὶ προσκαλεῖται τοὺς
δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευµάτων τῶν ἀκαθάρτων. καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα µηδὲν
αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ µὴ ῥάβδον µόνον µὴ πήραν µὴ ἄρτον µὴ εἰς τὴν ώνην χαλκόν. ἀλλ’ ὑποδεδεµένους σανδάλια καὶ µὴ ἐνδύσησθε δύο
χιτῶνας. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν ἐκεῖ µένετε
ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. καὶ ὃσοι ἂν µὴ δέξωνταί ὑµᾶς µηδὲ ἀκούσωσιν ὑµῶν ἐκπορευόµενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν
ποδῶν ὑµῶν εἰς µαρτύριον αὐτοῖς ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἀνεκτοτερον ἔσται
σοδόµοις ἤ γοµόρροις ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἤ τῇ πόλει ἐκείνη. καὶ ἐξελϑόντες ἐκήρυσσον ἵνα µετανοήσωσιν. καὶ δαιµόνια πολλὰ ἐξέβαλλον
καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. καὶ ἤκουσεν
ὁ ασιλεὺς ἡρῴδης ϕανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνοµα αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν
ὅτι ἰωάννης ὁ απτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ
δυνάµεις ἐν αὐτῷ. ἄλλοι ἔλεγον ὅτι ἠλίας ἐστίν ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προϕήτης ἐστίν ἢ ὡς εἷς τῶν προφητῶν. ἀκούσας δὲ ὁ ἡρῴδης εἶπεν ὅτι ὃν
v.3 ουκ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος της µαριας και αδελφος δε , , ιακωβου και ιωσητος
ιωση , , και ιουδα και σιµωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ηµας και εσκανδαλιοντο εν αυτω.
v.4 και ελεγεν δε , , αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν προφητης ατιµος ει µη εν
τη πατριδι αυτου και εν τοις συγγενευσιν αυτου συγγενεσιν , , και εν τη οικια αυτου.
v.5 και
ουκ εδυνατο ηδυνατο , , εκει ποιησαι ουδεµιαν δυναµιν ποιησαι , , ει µη ολιγοις αρρωστοις
επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν.
v.8 και παρηγγειλεν αυτοις ινα µηδεν αιρωσιν εις οδον ει µη
αβδον µονον µη πηραν , , µη , , αρτον µη πηραν µη εις την ωνην χαλκον.
v.9 αλλα
αλλ , , υποδεδεµενους σανδαλια και µη ενδυσασθαι ενδυσησθε , , δυο χιτωνας.
v.11 και ος
οσοι , , αν τοπος µη δεξηται δεξωνται , , υµας µηδε ακουσωσιν υµων εκπορευοµενοι εκειθεν
εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υµων εις µαρτυριον αυτοις αµην , , λεγω , , υµιν , ,
ανεκτοτερον , , εσται , , σοδοµοις , , η , , γοµορροις , , εν , , ηµερα , , κρισεως , ,
η , , τη , , πολει , , εκεινη , , .
v.12 και εξελθοντες εκηρυξαν εκηρυσσον , , ινα
, ,
.
v.14 και ηκουσεν ο ασιλευς ηρωδης ϕανερον γαρ εγενετο το
µετανοωσιν µετανοησωσιν
ονοµα αυτου και ελεγον ελεγεν , , οτι ιωαννης ο απτιζων εγηγερται εκ νεκρων ηγερθη , , και
δια τουτο ενεργουσιν αι δυναµεις εν αυτω.
v.15 αλλοι δε ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι
προφητης εστιν , , η , ως εις των προφητων.












































































































































































































































6:16–29

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

81

ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ἰωάννην οὗτος ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. αὐτὸς
γὰρ ὁ ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν
τῇ ϕυλακῇ διὰ ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα ϕιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὅτι
αὐτὴν ἐγάµησεν. ἔλεγεν γὰρ ὁ ἰωάννης τῷ ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστίν σοι
ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. ἡ δὲ ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ
ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ ἠδύνατο. ὁ γὰρ ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν
ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον καὶ συνετήρει αὐτόν καὶ
ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. καὶ γενοµένης
ἡµέρας εὐκαίρου ὅτε ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς
µεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς γαλιλαίας.
καὶ εἰσελθούσης τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς τῆς ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαµένης
καὶ ἄρεσασης τῷ ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειµένοις εἶπεν ὁ ασιλεὺς τῷ
κορασίῳ αἴτησόν µε ὃ ἐὰν ϑέλῃς καὶ δώσω σοι. καὶ ὤµοσεν αὐτῇ ὅτι
ὅ ἐάν µε αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡµίσους τῆς ασιλείας µου.
ἡ δὲ
ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ µητρὶ αὐτῆς τί αἰτήσοµαι ἡ δὲ εἶπεν τὴν κεφαλὴν
ἰωάννου τοῦ απτίστου. καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὲως µετὰ σπουδῆς πρὸς
τὸν ασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα ϑέλω ἵνα µοι δῷς ἐξ αὐτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν
κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ απτιστοῦ. καὶ περίλυπος γενόµενος ὁ ασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτήν
ἀθετῆσαι. καὶ εὐθὲως ἀποστείλας ὁ ασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν
ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ
ϕυλακῇ. καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν
τῷ κορασίῳ καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ µητρὶ αὐτῆς. καὶ ἀκού-

v.16 ακουσας δε [ο] ο , , ηρωδης ελεγεν ειπεν , , οτι , , ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος
εστιν , , αυτος , , ηγερθη εκ , , νεκρων , , . v.17 αυτος γαρ ο ηρωδης αποστειλας εκρατησεν
τον ιωαννην και εδησεν αυτον εν τη , ϕυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα ϕιλιππου του αδελφου
αυτου οτι αυτην εγαµησεν.
v.20 ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και
αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα ηπορει εποιει , , και ηδεως αυτου ηκουεν.
v.21 και γενοµενης ηµερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον εποιησεν εποιει , ,
τοις µεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας.
v.22 και εισελθουσης της
ϑυγατρος αυτου αυτης , , της , , ηρωδιαδος και ορχησαµενης ηρεσεν και , , αρεσασης , ,
τω ηρωδη και τοις συνανακειµενοις ειπεν ο ασιλευς τω κορασιω αιτησον µε ο εαν ϑελης και δωσω σοι.
v.23 και ωµοσεν αυτη [πολλα] οτι , , ο τι εαν µε αιτησης δωσω σοι εως ηµισους της ασιλειας µου.
v.24 και η , , δε , , εξελθουσα ειπεν τη µητρι αυτης τι αιτησωµαι αιτησοµαι , , η δε ειπεν την
κεφαλην ιωαννου του απτιζοντος απτιστου , , .
v.25 και εισελθουσα ευθυς ευθεως , , µετα
σπουδης προς τον ασιλεα ητησατο λεγουσα ϑελω ινα εξαυτης µοι , , δως µοι εξ , , αυτης , ,
επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του απτιστου.
v.26 και περιλυπος γενοµενος ο ασιλευς δια τους
ορκους και τους ανακειµενους συνανακειµενους , , ουκ ηθελησεν αυτην , , αθετησαι αυτην .
v.27 και ευθυς ευθεως , , αποστειλας ο ασιλευς σπεκουλατορα , σπεκουλατωρα , επεταξεν
ενεγκαι ενεχθηναι , , την κεφαλην αυτου και .
v.29 και ακουσαντες οι µαθηται αυτου ηλθον
και ηραν το πτωµα αυτου και εθηκαν αυτο εν τω µνηµειω.
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6:30–41

σαντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶµα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν
αὐτὸ ἐν τῷ µνηµείῳ. καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ἰησοῦν καὶ
ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. καὶ εἶπεν
αὐτοῖς δεῦτε ὑµεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρηµον τόπον καὶ ἀναπαύεσθε
ὀλίγον ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόµενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί καὶ οὐδὲ ϕαγεῖν ηὐκαίρουν. καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρηµον τόπον τῷ πλοίῳ κατ’ ἰδίαν.
καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας οἱ ὄχλοι καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν πολλοί καὶ
πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραµον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς
καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτὸν. καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ ἰησοῦς πολὺν ὄχλον
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα µὴ ἔχοντα ποιµένα
καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενοµένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν ὅτι ἔρηµός ἐστιν ὁ
τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή. ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς
κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώµας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἄρτους τί γὰρ ϕάγωσιν
οὐκ ἔχουσιν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς δότε αὐτοῖς ὑµεῖς ϕαγεῖν
καὶ λέγουσιν αὐτῷ ἀπελθόντες ἀγοράσωµεν διακοσίων δηναρίων ἄρτους
καὶ δώµεν αὐτοῖς ϕαγεῖν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς πόσους ἄρτους ἔχετε ὑπάγετε καὶ ἴδετε καὶ γνόντες λέγουσιν πέντε καὶ δύο ἰχθύας. καὶ ἐπέταξεν
αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συµπόσια συµπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. καὶ
ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαὶ ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα. καὶ λαβὼν
τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ
ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐµέρισεν πᾶσιν. καὶ ἔφα-

v.30 και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και , , οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν.
v.31 και λεγει ειπεν , , αυτοις δευτε υµεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερηµον
τοπον και αναπαυσασθε αναπαυεσθε , , ολιγον ησαν γαρ οι ερχοµενοι και οι υπαγοντες πολλοι
και ουδε ϕαγειν ευκαιρουν , ηυκαιρουν , .
v.32 και απηλθον εν τω πλοιω εις ερηµον τοπον
τω , , πλοιω , , κατ ιδιαν.
v.33 και ειδον αυτους υπαγοντας οι , οχλοι , και επεγνωσαν
αυτον , , πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραµον εκει και προηλθον αυτους και , ,
συνηλθον , , προς , , αυτον , , .
v.34 και εξελθων ειδεν ο , , ιησους , , πολυν οχλον και
εσπλαγχνισθη επ αυτους αυτοις , , οτι ησαν ως προβατα µη εχοντα ποιµενα και ηρξατο διδασκειν
αυτους πολλα.
v.35 και ηδη ωρας πολλης γενοµενης προσελθοντες αυτω οι µαθηται αυτου ελεγον
λεγουσιν , , οτι ερηµος εστιν ο τοπος και ηδη ωρα πολλη.
v.36 απολυσον αυτους ινα απελθοντες
εις τους κυκλω αγρους και κωµας αγορασωσιν εαυτοις αρτους , , τι γαρ , , ϕαγωσιν ουκ , ,
εχουσιν , , .
v.37 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δοτε αυτοις υµεις ϕαγειν και λεγουσιν αυτω απελϑοντες αγορασωµεν διακοσιων , δηναριων διακοσιων , αρτους και δωσοµεν δωµεν , , αυτοις
ϕαγειν.
v.38 ο δε λεγει αυτοις ποσους αρτους εχετε υπαγετε και , , ιδετε και γνοντες λεγουσιν
πεντε και δυο ιχθυας.
v.40 και ανεπεσαν ανεπεσον , , πρασιαι πρασιαι κατα ανα , , εκατον
, ,
και κατα ανα
πεντηκοντα.
v.41 και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας
εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις µαθηταις [αυτου] αυτου , ,
ινα παρατιθωσιν παραθωσιν , , αυτοις και τους δυο ιχθυας εµερισεν πασιν.
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γον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν. καὶ ἦραν κλασµάτων δώδεκα κοφίνους
πληρεις καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. καὶ ἦσαν οἱ ϕαγόντες τοὺς ἄρτους ὡσεὶ
πεντακισχίλιοι ἄνδρες. καὶ εὐθὲως ἠνάγκασεν τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ
ἐµβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς ηθσαϊδάν ἕως
αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον. καὶ ἀποταξάµενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ
ὄρος προσεύξασθαι. καὶ ὀψίας γενοµένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν µέσῳ τῆς
ϑαλάσσης καὶ αὐτὸς µόνος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδεν αὐτοὺς ασανιζοµένους ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ὁ ἄνεµος ἐναντίος αὐτοῖς καὶ περὶ τετάρτην
ϕυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης
καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα ἐπὶ
τῆς ϑαλάσσης ἔδοξαν ϕάντασµά εἶναι καὶ ἀνέκραξαν. πάντες γὰρ αὐτὸν
εἶδον καὶ ἐταράχθησαν καὶ εὐθὲως ἐλάλησεν µετ’ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς
ϑαρσεῖτε ἐγώ εἰµι µὴ ϕοβεῖσθε. καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον
καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο καὶ
ἐθαύµαζον. οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις ἦν γὰρ ἡ καρδία αὐτῶν
πεπωρωµένη. καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν γενησαρέτ καὶ
προσωρµίσθησαν. καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὲως ἐπιγνόντες αὐτὸν. περιδραµόντες ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην ἤρξαντο
ἐπὶ τοῖς κραββάτοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι
ἐκεῖ ἐστιν. καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώµας ἢ πόλεις ἢ ἀγροὺς ἐν
ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν
τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ ἅψωνται καὶ ὅσοι ἂν ἤπτοντο αὐτοῦ
ἐσῴζοντο.
v.43 και ηραν κλασµατα
κλασµατων , ,
δωδεκα κοφινων
κοφινους , ,
πληρωµατα
, ,
πληρεις
και απο των ιχθυων. v.44 και ησαν οι ϕαγοντες [τους αρτους] τους , , αρτους , ,
ωσει , πεντακισχιλιοι ανδρες.
v.45 και ευθυς ευθεως , , ηναγκασεν τους µαθητας αυτου εµηναι εις το πλοιον και προαγειν εις το περαν προς ηθσαιδα ηθσαιδαν , , εως αυτος απολυει
απολυση , , τον οχλον.
v.48 και ιδων ειδεν , , αυτους ασανιζοµενους εν τω ελαυνειν ην γαρ
ο ανεµος εναντιος αυτοις και , , περι τεταρτην ϕυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων
επι της ϑαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους.
v.49 οι δε ιδοντες αυτον περιπατουντα , , επι της
ϑαλασσης περιπατουντα εδοξαν οτι ϕαντασµα εστιν ειναι , , και ανεκραξαν.
v.50 παντες γαρ
αυτον ειδον και εταραχθησαν ο δε ευθυς και , , ευθεως , , ελαλησεν µετ αυτων και λεγει αυτοις
ϑαρσειτε εγω ειµι µη ϕοβεισθε.
v.51 και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασεν ο ανεµος και
λιαν [εκ εκ , , περισσου] περισσου , , εν εαυτοις εξισταντο και , , εθαυµαζον , , .
v.52 ου
γαρ συνηκαν επι τοις αρτοις αλλ ην γαρ , , αυτων , η καρδια αυτων , πεπωρωµενη.
v.53 και
διαπερασαντες ηλθον , , επι την γην ηλθον εις γεννησαρετ , , γενησαρετ και προσωρµισθησαν.
v.54 και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθυς ευθεως , , επιγνοντες αυτον.
v.55 περιεδραµον
περιδραµοντες , , ολην την χωραν περιχωρον , , εκεινην και ηρξαντο επι τοις κραβαττοις
κραββατοις , , τους κακως εχοντας περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει , , εστιν.
v.56 και οπου
αν εισεπορευετο εις κωµας η εις πολεις η εις αγρους εν ταις αγοραις ετιθεσαν ετιθουν , , τους
ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιµατιου αυτου αψωνται και οσοι αν
ηψαντο ηπτοντο , , αυτου εσωζοντο.
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καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ ϕαρισαῖοι καί τινες τῶν γραµµατέων
ἐλθόντες ἀπὸ ἱεροσολύµων.
καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν µαθητῶν αὐτοῦ
κοιναῖς χερσίν τοῦτ’ ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίοντας ἄρτους ἐµέµψαντο. οἱ
γὰρ ϕαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ ἰουδαῖοι ἐὰν µὴ πυγµῇ νίψωνται τὰς χεῖας οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων. καὶ
ἀπό ἀγορᾶς ἐὰν µὴ απτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν
ἃ παρέλαβον κρατεῖν απτισµοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ
κλινῶν. ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ ϕαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς διὰτι
οἱ µαθηταί σου οὐ περιπατοῦσιν κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
ἀλλὰ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
ὅτι καλῶς προεφήτευσεν ἠσαΐας περὶ ὑµῶν τῶν ὑποκριτῶν ὡς γέγραπται
οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν µε τιµᾷ ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’
ἐµοῦ. µάτην δὲ σέβονταί µε διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλµατα ἀνϑρώπων. ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν
ἀνθρώπων απτισµοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων καὶ ἀλλὰ παρόµοια τοιαῦτα
πολλὰ ποιεῖτε. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ
ἵνα τὴν παράδοσιν ὑµῶν τηρήσητε. µωσῆς γὰρ εἶπεν τίµα τὸν πατέρα
σου καὶ τὴν µητέρα σου καί ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ µητέρα ϑανάτῳ
τελευτάτω. ὑµεῖς δὲ λέγετε ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί
κορβᾶν ὅ ἐστιν δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐµοῦ ὠφεληθῇς. καὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν
οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ µητρί αὐτοῦ. ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ τῇ παραδόσει ὑµῶν ᾗ παρεδώκατε καὶ παρόµοια τοιαῦτα
πολλὰ ποιεῖτε. καὶ προσκαλεσάµενος πάντα τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς
ἀκούετέ µου πάντες καὶ συνίετε. οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου
7
v.2 και ιδοντες τινας των µαθητων αυτου οτι κοιναις χερσιν τουτ εστιν ανιπτοις εσθιουσιν
τους εσθιοντας , , αρτους εµεµψαντο , , .
v.4 και απ απο , , αγορας εαν µη απτισωνται
ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον κρατειν απτισµους ποτηριων και ξεστων και χαλκιων
[και και , , κλινων] κλινων , , .
v.5 και επειτα , , επερωτωσιν αυτον οι ϕαρισαιοι και οι
,
,
,
γραµµατεις δια
τι
διατι
ου περιπατουσιν οι µαθηται σου ου , , περιπατουσιν , , κατα
την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα κοιναις ανιπτοις , , χερσιν εσθιουσιν τον αρτον.
v.6 ο δε
αποκριθεις , , ειπεν αυτοις οτι , , καλως επροφητευσεν προεφητευσεν , , ησαιας περι υµων
των υποκριτων ως γεγραπται [οτι] ουτος ο λαος τοις χειλεσιν µε τιµα η δε καρδια αυτων πορρω
απεχει απ εµου.
v.8 αφεντες γαρ , , την εντολην του ϑεου κρατειτε την παραδοσιν των ανϑρωπων απτισµους , , ξεστων , , και , , ποτηριων , , και , , αλλα , , παροµοια , ,
τοιαυτα , , πολλα , , ποιειτε , , .
v.9 και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε την εντολην του ϑεου
ινα την παραδοσιν υµων στησητε τηρησητε , , .
v.10 µωυσης µωσης , , γαρ ειπεν τιµα τον
πατερα σου και την µητερα σου και ο κακολογων πατερα η µητερα ϑανατω τελευτατω.
v.12 και , ,
ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου , , η τη µητρι αυτου , , .
v.14 και προσκαλεσαµενος παλιν παντα , , τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουσατε ακουετε , , µου παντες και συνετε
συνιετε , , . v.15 ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευοµενον εις αυτον ο δυναται αυτον , ,
κοινωσαι αυτον αλλα τα εκ του ανθρωπου εκπορευοµενα απ , , αυτου , , εκεινα , , εστιν
τα κοινουντα τον ανθρωπον.
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εἰσπορευόµενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται αὐτόν κοινῶσαι ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόµενά ἀπ’ αὐτοῦ ἐκεῖνά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. εἴ τις ἔχει ὦτα
ἀκούειν ἀκουέτω. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐπηρώτων
αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τὴς παραβολής. καὶ λέγει αὐτοῖς οὕτως
καὶ ὑµεῖς ἀσύνετοί ἐστε οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόµενον εἰς
τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι. ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ
εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ’ εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται
καθαρίζον πάντα τὰ ρώµατα. ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόµενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας
τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισµοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται µοιχεῖαι πορνεῖαι
ϕόνοι. κλοπαί πλεονεξίαι πονηρίαι δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλµὸς πονηρός
λασφηµία ὑπερηφανία ἀφροσύνη. πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν
ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν
εἰς τὰ µεθόρια τύρου καὶ σιδῶνος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν οὐδένα
ἤθελεν γνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. ἀκούσασα γ`ᾶρ γυνὴ περὶ
αὐτοῦ ἡς εἶχεν τὸ ϑυγάτριον αὐτῆς πνεῦµα ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ γυνὴ ἑλληνίς συροφοινίσσα
τῷ γένει καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιµόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς ϑυγατρὸς
αὐτῆς. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα οὐ
γάρ καλὸν ἐστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ αλεῖν τοῖς κυναρίοις.
ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ ναὶ κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω
τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. καὶ εἶπεν αὐτῇ διὰ
τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν τὸ δαιµόνιον ἐκ τῆς ϑυγατρός σου.
καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός καὶ

v.16 ει , , τις , , εχει , , ωτα , , ακουειν , , ακουετω , , .
v.17 και οτε εισηλθεν
εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι µαθηται αυτου την παραβολην περι , , της , ,
παραβολης , , .
v.19 οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλ εις την κοιλιαν και εις τον
αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζων καθαριζον , , παντα τα ρωµατα.
v.21 εσωθεν γαρ εκ της
καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισµοι οι κακοι εκπορευονται µοιχειαι , , πορνειαι κλοπαι ϕονοι.
v.22 µοιχειαι κλοπαι , , πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια οφθαλµος πονηρος λασφηµια υπεηφανια αφροσυνη.
v.24 και , , εκειθεν δε αναστας απηλθεν εις τα ορια µεθορια , , τυρου
και , , σιδωνος , , και εισελθων εις την , οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν.
v.25 αλλ ευθυς ακουσασα γαρ , , γυνη περι αυτου ης ειχεν το ϑυγατριον αυτης πνευµα ακαϑαρτον ελθουσα προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου.
v.26 ην , , δε , , η δε γυνη ην ελληνις συραφοινικισσα συροφοινισσα , συροφοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιµονιον
εκβαλη , εκβαλλη , εκ της ϑυγατρος αυτης.
v.27 και ελεγεν ο , , δε , , ιησους , ,
ειπεν , , αυτη αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον , , εστιν καλον λαβειν τον αρτον
v.28 η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι , ,
των τεκνων και αλειν , , τοις κυναριοις αλειν .
, ,
κυριε και γαρ
τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιουσιν εσθιει , , απο των ψιχιων των
παιδιων.
v.29 και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το , , δαιµονιον , , εκ της
ϑυγατρος σου το δαιµονιον .
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τὴν ϑυγατερα εβληµένην ἐπὶ τὴς κλίνης. καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν
ὁρίων τύρου καὶ σιδῶνος ἦλθεν πρὸς τὴν ϑάλασσαν τῆς γαλιλαίας ἀνὰ
µέσον τῶν ὁρίων δεκαπόλεως. καὶ ϕέρουσιν αὐτῷ κωφὸν µογιλάλον
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. καὶ ἀπολαβόµενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ’ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς
τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ. καὶ ἀναβλέψας
εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν καὶ λέγει αὐτῷ εφφαθα ὅ ἐστιν διανοίχθητι.
καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί καὶ ἐλύθη ὁ δεσµὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα µηδενὶ εἴπωσιν
ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο µᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. καὶ
ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ τοὺς
κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν.
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις παµπολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ µὴ ἐχόντων τί
ϕάγωσιν προσκαλεσάµενος ὁ ἰησοῦς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς.
σπλαγχνίζοµαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡµέρας τρεῖς προσµένουσίν µοι
καὶ οὐκ ἔχουσιν τί ϕάγωσιν. καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον
αὐτῶν ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ τινες γὰρ αὐτῶν µακρόθεν ἥκασιν. καὶ
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε
χορτάσαι ἄρτων ἐπ’ ἐρηµίας. καὶ ἐπηρώτα αὐτούς πόσους ἔχετε ἄρτους
οἱ δὲ εἶπον ἑπτά. καὶ παρήγγειλεν τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ
λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. καὶ εἶχον ἰχθύδια
v.30 και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το παιδιον εβληµενον επι την κλινην και
το δαιµονιον εξεληλυθος και , , την , , ϑυγατερα , , εβληµενην , , επι , , της , ,
κλινης , , . v.31 και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και , , σιδωνος , , ηλθεν δια σιδωνος
εις προς , , την ϑαλασσαν της γαλιλαιας ανα µεσον των οριων δεκαπολεως.
v.32 και ϕερουσιν
αυτω κωφον και µογγιλαλον µογιλαλον , , και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω την χειρα.
v.35 και [ευθεως] ευθεως , , ηνοιγησαν διηνοιχθησαν , , αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσµος
της γλωσσης αυτου και ελαλει ορθως.
v.36 και διεστειλατο αυτοις ινα µηδενι λεγωσιν ειπωσιν , ,
, ,
οσον δε αυτος
αυτοις διεστελλετο αυτοι µαλλον περισσοτερον εκηρυσσον.
v.37 και υπερπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες καλως παντα πεποιηκεν και τους κωφους ποιει ακουειν και [τους]
τους , , αλαλους λαλειν. 8 v.1 εν εκειναις ταις ηµεραις παλιν πολλου παµπολλου , , οχλου
οντος και µη εχοντων τι ϕαγωσιν προσκαλεσαµενος ο , , ιησους , , τους µαθητας αυτου , , λεγει
αυτοις.
v.2 σπλαγχνιζοµαι επι τον οχλον οτι ηδη ηµεραι , ηµερας , τρεις προσµενουσιν µοι και
ουκ εχουσιν τι ϕαγωσιν.
v.3 και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη
οδω και τινες γαρ , , αυτων απο µακροθεν ηκουσιν ηκασιν , , .
v.4 και απεκριθησαν αυτω
οι µαθηται αυτου οτι ποθεν τουτους δυνησεται τις ωδε χορτασαι αρτων επ ερηµιας.
v.5 και ηρωτα
επηρωτα , , αυτους ποσους εχετε αρτους οι δε ειπαν ειπον , , επτα.
v.6 και παραγγελλει
παρηγγειλεν , , τω οχλω αναπεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν
και εδιδου τοις µαθηταις αυτου ινα παρατιθωσιν παραθωσιν , , και παρεθηκαν τω οχλω.
v.7 και
ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησας ειπεν , , παραθειναι , , και , , αυτα ειπεν και ταυτα
παρατιθεναι .




















































































































































































































































8:8–24

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

87

ὀλίγα καὶ εὐλογήσας εἶπεν παραθεῖναι καὶ αὐτὰ. ἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν περισσεύµατα κλασµάτων ἑπτὰ σπυρίδας. ἦσαν δὲ
οἱ ϕαγόντες ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. καὶ εὐθὲως ἐµβὰς
εἰς τὸ πλοῖον µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ µέρη δαλµανουθά.
καὶ ἐξῆλθον οἱ ϕαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ ητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σηµεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ πειράζοντες αὐτόν. καὶ ἀναστενάξας τῷ
πνεύµατι αὐτοῦ λέγει τί ἡ γενεὰ αὕτη σηµεῖον ἐπιζητεῖ ἀµὴν λέγω ὑµῖν
εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σηµεῖον. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἐµβὰς πάλιν
εἰς τὸ πλοῖον ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους καὶ
εἰ µὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον µεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ διεστέλλετο
αὐτοῖς λέγων ὁρᾶτε λέπετε ἀπὸ τῆς ύµης τῶν ϕαρισαίων καὶ τῆς ύµης ἡρῴδου. καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ
ἔχοµεν. καὶ γνοὺς ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους
οὐκ ἔχετε οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε ἔτι πεπωρωµένην ἔχετε τὴν καρδίαν
ὑµῶν. ὀφθαλµοὺς ἔχοντες οὐ λέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε καὶ
οὐ µνηµονεύετε. ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους πλήρεις κλασµάτων ἤρατε λέγουσιν αὐτῷ δώδεκα.
ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων πληρώµατα
κλασµάτων ἤρατε οἱ δὲ εἶπον ἑπτά. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς πῶς οὐ συνίετε.
καὶ ἔρχεταί εἰς ηθσαϊδάν καὶ ϕέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. καὶ ἐπιλαβόµενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ
ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώµης καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄµµατα αὐτοῦ ἐπιθεὶς
τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν εἴ τι λέπει. καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν
λέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. εἶτα πά-

v.8 και εφαγον δε , , και εχορτασθησαν και ηραν περισσευµατα κλασµατων επτα σπυριδας.
v.9 ησαν δε οι , , ϕαγοντες , , ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους.
v.10 και ευθυς
ευθεως , , εµβας εις το πλοιον µετα των µαθητων αυτου ηλθεν εις τα µερη δαλµανουθα.
v.12 και
αναστεναξας τω πνευµατι αυτου λεγει τι η γενεα αυτη ητει σηµειον επιζητει , , αµην λεγω υµιν ει
δοθησεται τη γενεα ταυτη σηµειον.
v.13 και αφεις αυτους εµβας , , παλιν εµβας εις , , το ,
πλοιον , , απηλθεν εις το περαν.
v.14 και επελαθοντο οι µαθηται λαβειν αρτους και ει µη ενα
αρτον ουκ ειχον µεθ εαυτων εν τω πλοιω.
v.16 και διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες , , οτι
αρτους ουκ εχουσιν εχοµεν , , .
v.17 και γνους ο , , ιησους , , λεγει αυτοις τι διαλογιζεσθε οτι αρτους ουκ εχετε ουπω νοειτε ουδε συνιετε ετι , , πεπωρωµενην εχετε την καρδιαν υµων.
v.19 οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους πληρεις , , κλασµατων πληρεις ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα.
v.20 οτε δε , , τους επτα εις τους τετρακισχιλιους
ποσων σπυριδων πληρωµατα κλασµατων ηρατε και οι , , λεγουσιν δε , , [αυτω] ειπον , ,
επτα.
v.21 και ελεγεν αυτοις ουπω πως , , ου , , συνιετε.
v.22 και ερχονται ερχεται , ,
, ,
εις ηθσαιδα ηθσαιδαν
και ϕερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται.
v.23 και επιλαβοµενος της χειρος του τυφλου εξηνεγκεν εξηγαγεν , , αυτον εξω της κωµης και πτυσας εις τα οµµατα αυτου επιθεις τας χειρας αυτω επηρωτα αυτον ει τι λεπεις λεπει , , .
v.24 και
αναβλεψας ελεγεν λεπω τους ανθρωπους οτι , , ως δενδρα ορω , , περιπατουντας.
































































































































































































8
9





10

11



12

13



14



15



16
17



18



19

20



21



22



23



24



25




88

26


27

28
29





30
31

32



33



34



35



36



37



38




ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

8:25–37

λιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν αὐτὸν
αναβλέψαι καὶ ἀποκατεστάθη καὶ ἐνέβλεψεν τηλαυγῶς ἅπαντας. καὶ
ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ λέγων µηδὲ εἰς τὴν κώµην εἰσέλϑῃς µηδὲ εἴπης τινὶ ἐν τῇ κώµῃ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ µαθηταὶ
αὐτοῦ εἰς τὰς κώµας καισαρείας τῆς ϕιλίππου καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα
τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι.
οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν ἰωάννην τὸν απτιστήν καὶ ἄλλοι ἠλίαν ἄλλοι δὲ ἕνα
τῶν προφητῶν. καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς ὑµεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος λέγει αὐτῷ σὺ εἶ ὁ χριστός. καὶ ἐπετίµησεν
αὐτοῖς ἵνα µηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς
ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιµασθῆναι ἀπὸ
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ
µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἀναστῆναι. καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει καὶ προσλαβόµενος αὐτὸν ὁ πέτρος ἤρξατο ἐπιτιµᾶν αὐτῷ. ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ
ἰδὼν τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίµησεν τῷ πέτρῳ λέγων ὕπαγε ὀπίσω µου
σατανᾶ ὅτι οὐ ϕρονεῖς τὰ τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς ὅστις
ϑέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι. ὃς γὰρ ἂν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ καὶ
τοῦ εὐαγγελίου οὐτὸς σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν
κερδήσῃ τὸν κόσµον ὅλον καὶ ηµιωθῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ἢ τί δώσει
ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ
v.25 ειτα παλιν επεθηκεν τας χειρας επι τους οφθαλµους αυτου και διεβλεψεν εποιησεν , ,
αυτον , , αναβλεψαι , , και απεκατεστη αποκατεσταθη , , και ενεβλεπεν ενεβλεψεν , , τηλαυγως απαντα απαντας , , .
v.26 και απεστειλεν αυτον εις [τον] τον , οικον αυτου λεγων
, ,
µηδε εις την κωµην εισελθης µηδε
ειπης , , τινι , , εν , , τη , , κωµη , , .
v.28 οι
δε ειπαν αυτω λεγοντες [οτι] απεκριθησαν , , ιωαννην τον απτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε
οτι εις ενα , , των προφητων.
v.29 και αυτος επηρωτα λεγει , , αυτους αυτοις , , υµεις
δε τινα µε λεγετε ειναι αποκριθεις δε , , ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος.
v.31 και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιµασθηναι υπο απο , , των
πρεσβυτερων και των , αρχιερεων και των , γραµµατεων και αποκτανθηναι και µετα τρεις ηµερας
αναστηναι.
v.32 και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβοµενος αυτον , , ο πετρος αυτον
ηρξατο επιτιµαν αυτω.
v.33 ο δε επιστραφεις και ιδων τους µαθητας αυτου επετιµησεν τω , , πετρω
και λεγει λεγων , , υπαγε οπισω µου σατανα οτι ου ϕρονεις τα του ϑεου αλλα τα των ανθρωπων.
v.34 και προσκαλεσαµενος τον οχλον συν τοις µαθηταις αυτου ειπεν αυτοις ει τις οστις , , ϑελει
οπισω µου ακολουθειν , ελθειν , απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω µοι.
v.35 ος γαρ εαν αν , , ϑελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν
απολεσει απολεση , , την εαυτου ψυχην αυτου , , ενεκεν εµου και του ευαγγελιου ουτος , ,
σωσει αυτην.
v.36 τι γαρ ωφελει ωφελησει , , ανθρωπον κερδησαι εαν , , κερδηση , , τον
κοσµον ολον και ηµιωθηναι ηµιωθη , , την ψυχην αυτου.
v.37 η , , τι γαρ δοι δωσει , ,
ανθρωπος ανταλλαγµα της ψυχης αυτου.
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τοὺς ἐµοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ µοιχαλίδι καὶ ἁµαρτωλῷ καὶ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ µετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων
οἵτινες οὐ µὴ γεύσωνται ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάµει. καὶ µεθ’’ ἡµέρας ἓξ παραλαµβάνει ὁ ἰησοῦς τὸν
πέτρον καὶ τὸν ἰάκωβον καὶ τὸν ἰωάννην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος
ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν µόνους καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν αὐτῶν. καὶ τὰ
ἱµάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν ὡς χιὼν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς
γῆς οὐ δύναται λευκᾶναι. καὶ ὤφθη αὐτοῖς ἠλίας σὺν µωσεῖ καὶ ἦσαν
συλλαλοῦντες τῷ ἰησοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος λέγει τῷ ἰησοῦ ῥαββί
καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωµεν σκηνάς τρεῖς σοὶ µίαν καὶ
µωσεῖ µίαν καὶ ἠλίᾳ µίαν. οὐ γὰρ ᾔδει τί λαλήσῃ ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι.
καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς καὶ ἦλθεν ϕωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης
λέγουσα οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ ἐξάπινα περιβλεψάµενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν ἰησοῦν µόνον µεθ’
ἑαυτῶν. καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα
µηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον εἰ µὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ. καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν
τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες ὅτι λέγουσιν
οἱ γραµµατεῖς ὅτι ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ἠλίας µὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾳ πάντα καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενώθη. ἀλλὰ λέγω
v.38 ος γαρ εαν , αν , επαισχυνθη µε και τους εµους λογους εν τη γενεα ταυτη τη µοιχαλιδι
και αµαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος
αυτου µετα των αγγελων των αγιων.
9
v.1 και ελεγεν αυτοις αµην λεγω υµιν οτι εισιν τινες
των , , ωδε των εστηκοτων οιτινες ου µη γευσωνται ϑανατου εως αν ιδωσιν την ασιλειαν του ϑεου
εληλυθυιαν εν δυναµει.
v.2 και µετα µεθ , , ηµερας εξ παραλαµβανει ο ιησους τον πετρον
και τον ιακωβον και [τον] τον , , ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν µονους
και µετεµορφωθη εµπροσθεν αυτων.
v.3 και τα ιµατια αυτου εγενοντο εγενετο , , στιλβοντα
λευκα λιαν ως , , χιων , , οια γναφευς επι της γης ου δυναται ουτως λευκαναι.
v.4 και ωφθη
αυτοις ηλιας συν µωυσει µωσει , , και ησαν συλλαλουντες τω ιησου.
v.5 και αποκριθεις ο
πετρος λεγει τω ιησου αββι καλον εστιν ηµας ωδε ειναι και ποιησωµεν σκηνας , , τρεις σκηνας
σοι µιαν και µωυσει µωσει , , µιαν και ηλια µιαν.
v.6 ου γαρ ηδει τι αποκριθη λαλησει
λαληση , ησαν , , γαρ , , εκφοβοι γαρ εγενοντο .
v.7 και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και εγενετο ηλθεν , , ϕωνη εκ της νεφελης λεγουσα , ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος
αυτου , , ακουετε αυτου .
v.9 και καταβαινοντων δε , , αυτων εκ απο , , του ορους διεστειλατο αυτοις ινα µηδενι διηγησωνται , , α ειδον διηγησωνται ει µη οταν ο υιος του ανθρωπου
εκ νεκρων αναστη.
v.12 ο δε εφη αποκριθεις , , ειπεν , , αυτοις ηλιας µεν ελθων πρωτον
αποκαθιστανει αποκαθιστα , , παντα και πως γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα
παθη και εξουδενηθη εξουδενωθη , , .
v.13 αλλα λεγω υµιν οτι και ηλιας εληλυθεν και εποιησαν
αυτω οσα ηθελον ηθελησαν , , καθως γεγραπται επ αυτον.
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9:14–26

ὑµῖν ὅτι καὶ ἠλίας ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελησαν καθὼς
γέγραπται ἐπ’ αὐτόν. καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς µαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραµµατεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς. καὶ εὐθὲως πᾶς
ὁ ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαµβήθη καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.
καὶ ἐπηρώτησεν τοῦς γραµµατεῖς τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς. καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν διδάσκαλε ἤνεγκα τὸν υἱόν µου πρὸς
σέ ἔχοντα πνεῦµα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν
καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ καὶ ξηραίνεται καὶ εἶπον τοῖς
µαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
αὐτῷ λέγει ὦ γενεὰ ἄπιστος ἕως πότε πρὸς ὑµᾶς ἔσοµαι ἕως πότε ἀνέξοµαι ὑµῶν ϕέρετε αὐτὸν πρός µε. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν καὶ
ἰδὼν αὐτὸν εὐθὲως τὸ πνεῦµα εσπάραξεν αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς
ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ πόσος χρόνος
ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ὁ δὲ εἶπεν παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν
καὶ εἰς πῦρ ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι
οήθησον ἡµῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡµᾶς. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ
δύνασαι πιστεῦσαι πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθὲως κράξας ὁ
πατὴρ τοῦ παιδίου µετὰ δακρύων ἔλεγεν πιστεύω κύριε οήθει µου τῇ
ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίµησεν τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτω῀ι τὸ πνεῦµα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν ἐγὼ
σοι ἐπιτάσσω ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός ὥστε

v.14 και ελθοντες ελθων , , προς τους µαθητας ειδον ειδεν , , οχλον πολυν περι αυτους και
γραµµατεις συζητουντας προς αυτους αυτοις , , .
v.15 και ευθυς ευθεως , , πας ο οχλος
, ,
ιδοντες ιδων
αυτον εξεθαµβηθησαν εξεθαµβηθη , , και προστρεχοντες ησπαζοντο αυτον.
v.16 και επηρωτησεν αυτους τους , , γραµµατεις , , τι συζητειτε προς αυτους.
v.17 και
απεκριθη αυτω αποκριθεις , , εις εκ του οχλου ειπεν , , διδασκαλε ηνεγκα τον υιον µου προς
σε εχοντα πνευµα αλαλον.
v.18 και οπου εαν αν , , αυτον καταλαβη ησσει αυτον και αφριζει
και τριζει τους οδοντας αυτου , , και ξηραινεται και ειπα ειπον , , τοις µαθηταις σου ινα αυτο
εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν.
v.19 ο δε αποκριθεις αυτοις αυτω , , λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε
προς υµας εσοµαι εως ποτε ανεξοµαι υµων ϕερετε αυτον προς µε.
v.20 και ηνεγκαν αυτον προς
αυτον και ιδων αυτον ευθεως , , το πνευµα ευθυς συνεσπαραξεν εσπαραξεν , , αυτον και πεσων
επι της γης εκυλιετο αφριζων.
v.21 και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο
γεγονεν αυτω ο δε ειπεν εκ παιδιοθεν. v.22 και πολλακις αυτον , , και εις το πυρ αυτον εβαλεν
και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνη δυνασαι , , οηθησον ηµιν σπλαγχνισθεις εφ ηµας.
v.23 ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνη δυνασαι , , πιστευσαι , , παντα δυνατα τω πιστευοντι.
v.24 ευθυς και , , ευθεως , , κραξας ο πατηρ του παιδιου µετα , , δακρυων , , ελεγεν πιστευω κυριε , , οηθει µου τη απιστια.
v.25 ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει οχλος επετιµησεν τω
πνευµατι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το πνευµα , , το , , αλαλον και κωφον πνευµα εγω σοι , ,
επιτασσω σοι εξελθε εξ αυτου και µηκετι εισελθης εις αυτον.
v.26 και κραξας κραξαν , , και
, ,
, ,
πολλα σπαραξας σπαραξαν
αυτον
εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε τους πολλους
λεγειν οτι απεθανεν.
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πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ ἰησοῦς κρατήσας αὐτόν τῆς χειρὸς
ἤγειρεν αὐτὸν καὶ ἀνέστη. καὶ εἰσελθόντα αὐτόν εἰς οἶκον οἱ µαθηταὶ
αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν ὅτι ἡµεῖς οὐκ ἠδυνήθηµεν ἐκβαλεῖν
αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ µὴ
ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ
τῆς γαλιλαίας καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῶ. ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς µαθητὰς
αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ
ἀναστήσεται. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆµα καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.
καὶ ἦλθεν εἰς καπερναούµ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόµενος ἐπηρώτα αὐτούς
τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς διελογίζεσθε. οἱ δὲ ἐσιώπων πρὸς ἀλλήλους
γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς µείζων. καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς εἴ τις ϑέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ
πάντων διάκονος. καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν καὶ
ἐναγκαλισάµενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς. ὃς ἐὰν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων
δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου ἐµὲ δέχεται καὶ ὃς ἐὰν ἐµὲ δέξηται οὐκ ἐµὲ
δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ ἰωάννης λέγων
διδάσκαλε εἴδοµέν τινα τῷ ὀνόµατί σου ἐκβάλλοντα δαιµόνια ὃς οὐκ
ἀκολουθεῖ ἡµῖν καὶ ἐκωλύσαµεν αὐτόν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡµῖν. ὁ δὲ
ἰησοῦς εἶπεν µὴ κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναµιν ἐπὶ
τῷ ὀνόµατί µου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί µε. ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν
καθ’ ὑµῶν ὑπὲρ ὑµῶν ἐστιν. ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑµᾶς ποτήριον ὕδατος
ἐν τῷ ὀνόµατι µου ὅτι χριστοῦ ἐστε ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐ µὴ ἀπολέσῃ τὸν
µισθὸν αὐτοῦ. καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τῶν πιστευόντων

v.27 ο δε ιησους κρατησας αυτον , , της χειρος αυτου ηγειρεν αυτον και ανεστη.
v.28 και
εισελθοντος εισελθοντα , , αυτου αυτον , , εις οικον οι µαθηται αυτου επηρωτων , ,
αυτον , , κατ ιδιαν επηρωτων αυτον οτι ηµεις ουκ ηδυνηθηµεν εκβαλειν αυτο.
v.29 και
ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει µη εν προσευχη και , , νηστεια , , .
v.30 κακειθεν και , , εκειθεν , , εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν
ινα τις γνοι γνω , , .
v.31 εδιδασκεν γαρ τους µαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του
ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις µετα τη , ,
τρεις τριτη , , ηµερας ηµερα , , αναστησεται.
v.33 και ηλθον ηλθεν , , εις καφαρναουµ
καπερναουµ , , και εν τη οικια γενοµενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς , , εαυτους , ,
διελογιζεσθε.
v.37 ος αν εαν , , εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοµατι µου εµε δεχεται και ος αν εαν , , εµε δεχηται δεξηται , , ουκ εµε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα µε.
v.38 εφη απεκριθη , , δε , , αυτω [ο] ο , , ιωαννης λεγων , , διδασκαλε ειδοµεν τινα εν ,
τω ονοµατι σου εκβαλλοντα δαιµονια ος , , ουκ , , ακολουθει , , ηµιν , , και εκωλυοµεν
εκωλυσαµεν , , αυτον οτι ουκ ηκολουθει ακολουθει , , ηµιν.
v.40 ος γαρ ουκ εστιν καθ
ηµων , υµων , υπερ ηµων , υµων , εστιν.
v.41 ος γαρ αν ποτιση υµας ποτηριον υδατος εν
τω , ονοµατι µου , , οτι χριστου εστε αµην λεγω υµιν οτι ου µη απολεση τον µισθον αυτου.
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9:42–10:5

εἰς ἐµέ καλόν ἐστιν αὐτῷ µᾶλλον εἰ περίκειται λὶθος µύλικὸς περὶ τὸν
τράχηλον αὐτοῦ καὶ έβληται εἰς τὴν ϑάλασσαν. καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ
σε ἡ χείρ σου ἀπόκοψον αὐτήν καλόν σοι ἐστίν κυλλὸν εἰς τὴν ωὴν
εἰσελθεῖν ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ
τὸ ἄσβεστον. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον αὐτόν καλόν ἐστίν
σοι εἰσελθεῖν εἰς τὴν ωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα ληθῆναι εἰς
τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλµός σου σκανδαλίζῃ σε
ἔκβαλε αὐτόν καλόν σοι ἐστιν µονόφθαλµον εἰσελθεῖν εἰς τὴν ασιλείαν
τοῦ ϑεοῦ ἢ δύο ὀφθαλµοὺς ἔχοντα ληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς.
ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. πᾶς γὰρ
πυρὶ ἁλισθήσεται καὶ πᾶσα ϑυσία ἀλὶ ἁλισθήσεται. καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν
δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας
καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
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κακεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ἰουδαίας διὰ τοῦ πέραν
τοῦ ἰορδάνου καὶ συµπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν καὶ ὡς εἰώθει
πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
καὶ προσελθόντες οἱ ϕαρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν. ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς τί ὑµῖν ἐνετείλατο µωσῆς. οἱ δὲ εἶπον µωσῆς
ἐπέτρεψεν ιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. καὶ ἀποκριθεὶς
ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑµῶν ἔγραψεν ὑµῖν τὴν
v.42 και ος εαν αν , , σκανδαλιση ενα των µικρων τουτων , των πιστευοντων [εις εις , , εµε]
εµε , , καλον εστιν αυτω µαλλον ει περικειται µυλος λιθος , , ονικος µυλικος , , περι τον
τραχηλον αυτου και εβληται εις την ϑαλασσαν.
v.43 και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι , , εστιν σε κυλλον εισελθειν εις την ωην εισελθειν , , η τας δυο χειρας
εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον.
v.44 οπου , , ο , , σκωληξ , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
αυτων
ου
τελευτα
και
το
πυρ
ου , , σβεννυται , , .
v.45 και εαν
ο πους σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτον καλον εστιν σε σοι , , εισελθειν εις την ωην χωλον η
τους δυο ποδας εχοντα ληθηναι εις την γεενναν εις , , το , , πυρ , , το , , ασβεστον , , .
v.46 οπου , , ο , , σκωληξ , , αυτων , , ου , , τελευτα , , και , , το , , πυρ , ,
ου , , σβεννυται , , .
v.47 και εαν ο οφθαλµος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σε
σοι , , εστιν µονοφθαλµον εισελθειν εις την ασιλειαν του ϑεου η δυο οφθαλµους εχοντα ληθηναι
εις την γεενναν του , , πυρος , , .
v.49 πας γαρ πυρι αλισθησεται , , και , , πασα , ,
ϑυσια , , αλι , , αλισθησεται.
v.50 καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο
αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλα αλας , , και ειρηνευετε εν αλληλοις.
10
v.1 και εκειθεν
κακειθεν , , αναστας ερχεται εις τα ορια της ιουδαιας [και] δια , , του , , περαν του ιορδανου και συµπορευονται παλιν οχλοι προς αυτον και ως ειωθει παλιν εδιδασκεν αυτους.
v.2 και
προσελθοντες [οι] οι , ϕαρισαιοι επηρωτων επηρωτησαν , , αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον.
v.3 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υµιν ενετειλατο µωυσης µωσης , , .
, ,
v.4 οι δε ειπαν ειπον
µωσης , , επετρεψεν µωυσης ιβλιον αποστασιου γραψαι και απολυσαι.
, ,
, ,
v.5 και
αποκριθεις
ο δε ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υµων εγραψεν υµιν
την εντολην ταυτην.
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ἐντολὴν ταύτην. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
ὁ ϑεός. ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν
µητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. καὶ ἔσονται οἱ
δύο εἰς σάρκα µίαν ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ µία σάρξ. ὃ οὖν ὁ ϑεὸς
συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ πάλιν οἱ µαθηταὶ
αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν αὐτόν. καὶ λέγει αὐτοῖς ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαµήσῃ ἄλλην µοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν. καὶ
ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ γαµηθῆ ἄλλῳ µοιχᾶται. καὶ
προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἅψηται αὐτῶν οἱ δὲ µαθηταὶ ἐπετίµων τοῖς
προσφέρουσιν. ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄφετε τὰ
παιδία ἔρχεσθαι πρός µε καὶ µὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ
ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὃς ἐὰν µὴ δέξηται τὴν ασιλείαν τοῦ
ϑεοῦ ὡς παιδίον οὐ µὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. καὶ ἐναγκαλισάµενος αὐτὰ
τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά ηὐλόγει αὐτὰ. καὶ ἐκπορευοµένου αὐτοῦ εἰς
ὁδὸν προσδραµὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν διδάσκαλε
ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τί µε λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ µὴ εἷς ὁ ϑεός. τὰς ἐντολὰς
οἶδας µὴ µοιχεύσῃς µὴ ϕονεύσῃς µὴ κλέψῃς µὴ ψευδοµαρτυρήσῃς µὴ
ἀποστερήσῃς τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µητέρα. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
εἶπεν αὐτῷ διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάµην ἐκ νεότητός µου. ὁ δὲ
ἰησοῦς ἐµβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ ἕν σοί ὑστερεῖ
ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν
οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι ἄρας τὸν σταυρόν. ὁ δὲ στυγνάσας
ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούµενος ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλά. καὶ

v.6 απο δε αρχης κτισεως αρσεν και ϑηλυ εποιησεν αυτους ο , , ϑεος , , .
v.7 ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την µητερα [και και , , προσκολληθησεται προς
την γυναικα αυτου] αυτου , , .
v.10 και εις εν , , την τη , , οικιαν οικια , , πα, ,
λιν οι µαθηται αυτου
περι τουτου επηρωτων του , , αυτου , , επηρωτησαν , , αυτον.
v.11 και λεγει αυτοις ος αν εαν , , απολυση την γυναικα αυτου και γαµηση αλλην µοιχαται επ
αυτην. v.12 και εαν αυτη γυνη , , απολυσασα απολυση , , τον ανδρα αυτης γαµηση αλλον
και , , γαµηθη , , αλλω , , µοιχαται.
v.13 και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται , ,
αυτων αψηται οι δε µαθηται επετιµησαν αυτοις επετιµων , , τοις , , προσφερουσιν , , .
v.14 ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς µε και , µη
κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η ασιλεια του ϑεου.
v.15 αµην λεγω υµιν ος αν εαν , ,
µη δεξηται την ασιλειαν του ϑεου ως παιδιον ου µη εισελθη εις αυτην.
v.16 και εναγκαλισαµενος αυτα κατευλογει τιθεις τας χειρας επ αυτα , , ευλογει ηυλογει , αυτα.
v.19 τας εντολας
οιδας µη µοιχευσης , , µη , , ϕονευσης µη µοιχευσης µη κλεψης µη ψευδοµαρτυρησης µη
αποστερησης τιµα τον πατερα σου και την µητερα.
v.20 ο δε εφη αποκριθεις , , ειπεν , ,
αυτω διδασκαλε ταυτα παντα εφυλαξαµην εκ νεοτητος µου.
v.21 ο δε ιησους εµβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω εν σε σοι , , υστερει υπαγε οσα εχεις πωλησον και δος [τοις] τοις ,
πτωχοις και εξεις ϑησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει µοι αρας , , τον , , σταυρον , , .
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10:24–34

περιβλεψάµενος ὁ ἰησοῦς λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ πῶς δυσκόλως οἱ
τὰ χρήµατα ἔχοντες εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελεύσονται. οἱ δὲ µαϑηταὶ ἐθαµβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ ὁ δὲ ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς
λέγει αὐτοῖς τέκνα πῶς δύσκολόν ἐστιν τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήµασιν εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελθεῖν. εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον
διὰ τῆς τρυµαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν ασιλείαν
τοῦ ϑεοῦ εἰσελθεῖν. οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς καὶ τίς δύναται σωθῆναι. ἐµβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λέγει παρὰ
ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ’ οὐ παρὰ τῷ ϑεῷ πάντα γὰρ δυνατὰ ἐστίν παρὰ
τῷ ϑεῷ. καὶ ἤρξατο ὁ πέτρος λέγειν αὐτῷ ἰδού ἡµεῖς ἀφήκαµεν πάντα
καὶ ἠκολουθήσαµέν σοι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν ἀµὴν λέγω ὑµῖν
οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ µητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐµοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου. ἐὰν
µὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς
καὶ ἀδελφὰς καὶ µητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς µετὰ διωγµῶν καὶ ἐν
τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχοµένῳ ωὴν αἰώνιον. πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς ἱεροσόλυµα
καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς καὶ ἐθαµβοῦντο καὶ ἀκολουθοῦντες
ἐφοβοῦντο καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ
µέλλοντα αὐτῷ συµβαίνειν. ὅτι ἰδού ἀναβαίνοµεν εἰς ἱεροσόλυµα καὶ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραµµατεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν ϑανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
ἔθνεσιν. καὶ ἐµπαίξουσιν αὐτῷ καὶ µαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐµπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστήσεται.

v.24 οι δε µαθηται εθαµβουντο επι τοις λογοις αυτου ο δε ιησους παλιν αποκριθεις λεγει αυτοις τεκνα
πως δυσκολον εστιν τους , , πεποιθοτας , , επι , , τοις , χρηµασιν , , εις την ασιλειαν του
ϑεου εισελθειν.
v.25 ευκοπωτερον εστιν καµηλον δια [της] της , , τρυµαλιας [της] της , ,
,
αφιδος διελθειν
εισελθειν , η πλουσιον εις την ασιλειαν του ϑεου εισελθειν.
v.27 εµβλεψας
, ,
δε
αυτοις ο ιησους λεγει παρα ανθρωποις αδυνατον αλλ ου παρα τω , ϑεω παντα γαρ δυνατα
εστιν , , παρα τω ϑεω.
v.28 και , ηρξατο λεγειν ο πετρος λεγειν , , αυτω ιδου ηµεις αφηκαµεν παντα και ηκολουθηκαµεν ηκολουθησαµεν , , σοι.
v.29 εφη αποκριθεις , , [δε]
δε , ο ιησους ειπεν , , αµην λεγω υµιν ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η αδελφας
η πατερα , , η , , µητερα η πατερα γυναικα , , η τεκνα η αγρους ενεκεν εµου και ενεκεν
[ενεκεν] του ευαγγελιου.
v.31 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι] , οι , εσχατοι πρωτοι.
v.32 ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυµα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαµβουντο
οι δε και , , ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν
τα µελλοντα αυτω συµβαινειν.
v.33 οτι ιδου αναβαινοµεν εις ιεροσολυµα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και τοις , , γραµµατευσιν και κατακρινουσιν αυτον ϑανατω και
παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν.
v.34 και εµπαιξουσιν αυτω και µαστιγωσουσιν , , αυτον , ,
, ,
και
εµπτυσουσιν αυτω και µαστιγωσουσιν αποκτενουσιν , , αυτον και αποκτενουσιν και
µετα τρεις ηµερας τη , , τριτη , , ηµερα , , αναστησεται.
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καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης οἱ υἱοὶ εβεδαίου λέγοντες διδάσκαλε ϑέλοµεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωµέν ποιήσῃς ἡµῖν. ὁ δὲ εἶπεν
αὐτοῖς τί ϑέλετέ ποιήσαι µε ὑµῖν. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ δὸς ἡµῖν ἵνα εἷς ἐκ
δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµῶν σου καθίσωµεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ
ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ
ἐγὼ πίνω καί τὸ άπτισµα ὃ ἐγὼ απτίζοµαι απτισθῆναι. οἱ δὲ εἶπον
αὐτῷ δυνάµεθα ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τὸ µὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω
πίεσθε καὶ τὸ άπτισµα ὃ ἐγὼ απτίζοµαι απτισθήσεσθε. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου καὶ ἐξ εὐωνύµων µου οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι ἀλλ’ οἷς
ἡτοίµασται. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ἰακώβου
καὶ ἰωάννου. ὁ δὲ ἰησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς οἴδατε
ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ µεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑµῖν ἀλλ’
ὃς ἐὰν ϑέλῃ γενέσθαι µέγας ἐν ὑµῖν ἐσται διάκονος ὑµῶν. καὶ ὃς ἂν
ϑέλῃ ὑµῶν γενέσθαι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. καὶ ἔρχονται εἰς ἰεριχώ καὶ ἐκποευοµένου αὐτοῦ ἀπὸ ἰεριχὼ καὶ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ
υἱὸς τιµαίου αρτιµαῖος ὁ τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν προσαιτῶν.
καὶ ἀκούσας ὅτι ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν ὁ
ὑιὸς δαβὶδ ἰησοῦ ἐλέησόν µε. καὶ ἐπετίµων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ
ὁ δὲ πολλῷ µᾶλλον ἔκραζεν υἱὲ δαβίδ ἐλέησόν µε. καὶ στὰς ὁ ἰησοῦς
εἶπεν αὐτόν ϕωνηθῆναι καὶ ϕωνοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ ϑάρσει
v.35 και προσπορευονται αυτω ιακωβος και ιωαννης οι υιοι εβεδαιου λεγοντες αυτω διδασκαλε ϑελοµεν ινα ο εαν αιτησωµεν σε ποιησης ηµιν.
v.36 ο δε ειπεν αυτοις τι ϑελετε [µε] ποιησαι , ,
, ,
ποιησω µε
υµιν.
v.37 οι δε ειπαν ειπον , , αυτω δος ηµιν ινα εις σου εκ δεξιων σου , ,
και εις εξ αριστερων ευωνυµων , , σου , , καθισωµεν εν τη δοξη σου.
v.38 ο δε ιησους ειπεν
αυτοις ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω πινω η και , , το απτισµα ο εγω
απτιζοµαι απτισθηναι.
v.39 οι δε ειπαν ειπον , , αυτω δυναµεθα ο δε ιησους ειπεν αυτοις το
, ,
µεν
ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε και το απτισµα ο εγω απτιζοµαι απτισθησεσθε.
v.40 το
δε καθισαι εκ δεξιων µου η και , , εξ ευωνυµων µου , ουκ εστιν εµον δουναι αλλ οις ητοιµασται.
v.42 και ο , , δε , , ιησους , , προσκαλεσαµενος αυτους ο ιησους λεγει αυτοις οιδατε οτι
οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι µεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων.
v.43 ουχ ουτως δε εστιν εσται , , εν υµιν αλλ ος αν εαν , , ϑελη γενεσθαι , , µεγας γενεσθαι
εν υµιν εσται διακονος , υµων διακονος , .
v.44 και ος εαν αν , , ϑελη εν υµιν ειναι
υµων , , γενεσθαι , , πρωτος εσται παντων δουλος.
v.46 και ερχονται εις ιεριχω και εκποευοµενου αυτου απο ιεριχω και των µαθητων αυτου και οχλου ικανου ο υιος τιµαιου αρτιµαιος
ο , , τυφλος προσαιτης εκαθητο παρα την οδον προσαιτων , , .
v.47 και ακουσας οτι ιησους ο
ναζαρηνος ναζωραιος , , εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο , , υιος , , υιε δαυιδ , δαβιδ ,
ιησου ελεησον µε.
v.48 και επετιµων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω µαλλον εκραζεν υιε
δαυιδ , δαβιδ , ελεησον µε.
v.49 και στας ο ιησους ειπεν ϕωνησατε αυτον ϕωνηθηναι , , και
ϕωνουσιν τον τυφλον λεγοντες αυτω ϑαρσει εγειρε εγειραι , , ϕωνει σε.
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10:50–11:11

ἔγειραι ϕωνεῖ σε. ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς
τὸν ἰησοῦν. καὶ ἀποκριθεὶς λὲγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς τί ϑέλεις ποιήσω σοι ὁ
δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ ῥαββονί ἵνα ἀναβλέψω. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
ὕπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέν σε καὶ εὐθὲως ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει τῷ
ἰησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ.
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καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ἰερουσαλήµ εἰς ηθφαγὴ καὶ ηθανίαν πρὸς τὸ
ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἀποστέλλει δύο τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. καὶ λέγει αὐτοῖς
ὑπάγετε εἰς τὴν κώµην τὴν κατέναντι ὑµῶν καὶ εὐθὲως εἰσπορευόµενοι
εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον ἐφ’ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικεν
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. καὶ ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ τί ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε ὅτι
ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὲως αὐτὸν ἀποστελεῖ ὧδε. ἀπῆλθον
δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον δεδεµένον πρὸς τὴν ϑύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀµφόδου
καὶ λύουσιν αὐτόν. καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς τί ποιεῖτε
λύοντες τὸν πῶλον. οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο ὁ ἰησοῦς καὶ
ἀφῆκαν αὐτούς. καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν ἰησοῦν καὶ ἐπέβαλον
αὐτῷ τὰ ἱµάτια αὐτῶν καὶ ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτῷ. πολλοὶ δὲ τὰ ἱµάτια αὐτῶν
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ στοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων καὶ
ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν. καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες
ἔκραζον λέγοντες ὡσαννά εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου.
εὐλογηµένη ἡ ἐρχοµένη ασιλεία ἐν ὀνόµατι κυρίου τοῦ πατρὸς ἡµῶν
δαβίδ ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. καὶ εἰσῆλθεν εἰς ἱεροσόλυµα ὁ ἰησοῦς

v.50 ο δε αποβαλων το ιµατιον αυτου αναπηδησας αναστας , , ηλθεν προς τον ιησουν.
v.51 και
αποκριθεις λεγει , , αυτω ο ιησους ειπεν τι σοι ϑελεις ποιησω σοι , , ο δε τυφλος ειπεν αυτω
αββουνι , αββονι , ινα αναβλεψω.
v.52 και ο δε , , ιησους ειπεν αυτω υπαγε η πιστις σου
, ,
σεσωκεν σε και ευθυς ευθεως
ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω τω , , ιησου , , εν τη οδω.
11
v.1 και οτε εγγιζουσιν εις ιεροσολυµα ιερουσαληµ , , εις ηθσφαγη ηθφαγη , , και
ηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει δυο των µαθητων αυτου.
v.2 και λεγει αυτοις υπαγετε
εις την κωµην την κατεναντι υµων και ευθυς ευθεως , , εισπορευοµενοι εις αυτην ευρησετε πωλον
δεδεµενον εφ ον ουδεις ουπω ανθρωπων εκαθισεν κεκαθικεν , , λυσατε λυσαντες , , αυτον
και ϕερετε αγαγετε , , .
v.3 και εαν τις υµιν ειπη τι ποιειτε τουτο ειπατε οτι , , ο κυριος
αυτου χρειαν εχει και ευθυς ευθεως , , αυτον αποστελλει , παλιν αποστελει , ωδε.
v.4 και
απηλθον δε , , και ευρον [τον] τον , πωλον δεδεµενον προς την , , ϑυραν εξω επι του αµφοδου
και λυουσιν αυτον.
v.6 οι δε ειπαν ειπον , , αυτοις καθως ειπεν ενετειλατο , , ο ιησους και
αφηκαν αυτους.
v.7 και ϕερουσιν ηγαγον , , τον πωλον προς τον ιησουν και επιβαλλουσιν
επεβαλον , , αυτω τα ιµατια αυτων και εκαθισεν επ αυτον αυτω , , .
v.8 και πολλοι δε , ,
τα ιµατια αυτων εστρωσαν εις την οδον αλλοι δε στιβαδας στοιβαδας , , κοψαντες εκοπτον , ,
εκ των αγρων δενδρων , , και , , εστρωννυον , , εις , , την , , οδον , , .
v.9 και οι
προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες , , ωσαννα ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι
κυριου.
v.10 ευλογηµενη η ερχοµενη ασιλεια εν , , ονοµατι , , κυριου , , του πατρος ηµων
,
δαυιδ
δαβιδ , ωσαννα εν τοις υψιστοις.
v.11 και εισηλθεν εις ιεροσολυµα ο , , ιησους , ,
, ,
και
εις το ιερον και περιβλεψαµενος παντα οψιας ηδη ουσης της ωρας εξηλθεν εις ηθανιαν µετα
των δωδεκα.
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καὶ εἰς τὸ ἱερόν καὶ περιβλεψάµενος πάντα ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας
ἐξῆλθεν εἰς ηθανίαν µετὰ τῶν δώδεκα. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων
αὐτῶν ἀπὸ ηθανίας ἐπείνασεν. καὶ ἰδὼν συκῆν µακρόθεν ἔχουσαν
ϕύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τι ἐν αὐτῇ καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν
εἰ µὴ ϕύλλα οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῇ µηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα µηδεὶς καρπὸν ϕάγοι καὶ ἤκουον οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἔρχονται εἰς ἱεροσόλυµα καὶ εἰσελθὼν ὁ ἰησοῦς εἰς
τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ
καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς
περιστερὰς κατέστρεψεν. καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ
ἱεροῦ. καὶ ἐδίδασκεν λέγων αὐτοῖς οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός µου οἶκος
προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑµεῖς δὲ εποιήσατε αὐτὸν
σπήλαιον λῃστῶν. καὶ ἤκουσαν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν ὅτι πᾶς ὁ ὄχλος
ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύετο ἔξω
τῆς πόλεως. καὶ πρωῒ παραπορευόµενοι εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραµµένην
ἐκ ῥιζῶν. καὶ ἀναµνησθεὶς ὁ πέτρος λέγει αὐτῷ ῥαββί ἴδε ἡ συκῆ ἣν
κατηράσω ἐξήρανται. καὶ ἀποκριθεὶς ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς ἔχετε πίστιν
ϑεοῦ. ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ ἄρθητι καὶ
λήθητι εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ µὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ
πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγεῖ γίνεται ἔσται αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν
πάντα ὅσα ἄν προσεύχοµενοι αἰτεῖσθε πιστεύετε ὅτι λαµβάνετέ καὶ ἔσται
ὑµῖν. καὶ ὅταν στήκητε προσευχόµενοι ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος ἵνα
v.13 και ιδων συκην απο µακροθεν εχουσαν ϕυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει , , τι ευρησει εν
αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει µη ϕυλλα ο ου , , γαρ ην , , καιρος ουκ ην συκων.
v.14 και αποκριθεις ο , , ιησους , , ειπεν αυτη µηκετι εκ , , σου , , εις τον αιωνα εκ σου
µηδεις καρπον ϕαγοι και ηκουον οι µαθηται αυτου.
v.15 και ερχονται εις ιεροσολυµα και εισελϑων ο , , ιησους , , εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας και τους αγοραζοντας εν τω
ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας κατεστρεψεν.
v.17 και εδιδασκεν και ελεγεν λεγων , , αυτοις ου γεγραπται οτι ο οικος µου οικος προσευχης κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν υµεις δε πεποιηκατε εποιησατε , , αυτον σπηλαιον ληστων.
v.18 και ηκουσαν οι αρχιερεις γραµµατεις , , και οι γραµµατεις αρχιερεις , , και εζητουν πως
αυτον απολεσωσιν , απολεσουσιν , εφοβουντο γαρ αυτον οτι , , πας γαρ ο οχλος εξεπλησσετο
επι τη διδαχη αυτου.
v.19 και οταν οτε , , οψε εγενετο εξεπορευοντο εξεπορευετο , , εξω
της πολεως.
v.20 και πρωι , , παραπορευοµενοι πρωι ειδον την συκην εξηραµµενην εκ ιζων.
v.22 και αποκριθεις ο , ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν ϑεου.
v.23 αµην γαρ , , λεγω υµιν
οτι ος αν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και ληθητι εις την ϑαλασσαν και µη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευη πιστευση , , οτι ο α , , λαλει λεγει , , γινεται εσται αυτω ο , , εαν , ,
ειπη , , .
v.24 δια τουτο λεγω υµιν παντα οσα προσευχεσθε και αν , , προσευχοµενοι , ,
αιτησθε αιτεισθε , , πιστευετε οτι ελαβετε λαµβανετε , , και εσται υµιν. v.25 και οταν στηκετε
στηκητε , , προσευχοµενοι αφιετε ει τι εχετε κατα τινος ινα και ο πατηρ υµων ο εν τοις ουρανοις αφη
υµιν τα παραπτωµατα υµων.
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11:26–12:5

καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑµῖν τὰ παραπτώµατα ὑµῶν.
εἰ δὲ ὑµεῖς οὖκ ἀφίετε οὐδε ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ
τὰ παραπτώµατα ὑµῶν. καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς ἱεροσόλυµα καὶ ἐν
τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραµµατεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι. καὶ λε΄γουσιν αὐτῷ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς.
ὁ δὲ ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ἐπερωτήσω ὑµᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον
καὶ ἀποκρίθητέ µοι καὶ ἐρῶ ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. τὸ
άπτισµα ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ µοι. καὶ
ἐλογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ἐὰν εἴπωµεν ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ διὰτί
οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ. ἀλλ’ ἐὰν εἴπωµεν ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο
τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ἰωάννην ὅτι ὄντως προφήτης ἦν. καὶ
ἀποκριθέντες λέγουσιν τῷ ἰησοῦ οὐκ οἴδαµεν καὶ ὁ ἰησοῦς ἀποκριθεὶς
λέγει αὐτοῖς οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγεῖν ἀµπελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος καὶ περιέθηκεν ϕραγµὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόµησεν
πύργον καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήµησεν. καὶ ἀπέστειλεν
πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ
τοῦ καρποῦ τοῦ ἀµπελῶνος. οἱ δὲ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον
λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν καὶ ἀπέστειλαν ἠτίµωµένον. καὶ πάλιν
ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς ἄλλους τοὓς µὲν
δέροντες τοὺς δὲ ἀποκτείνοντες. ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων ἀγαπητόν αὐτοῦ
v.26 ει , , δε , , υµεις , , ουκ , , αφιετε , , ουδε , , ο , , πατηρ , , υµων , ,
ο , ,
εν , ,
τοις , ,
ουρανοις , ,
αφησει , ,
τα , ,
παραπτωµατα , ,
υµων , , .
, ,
, ,
v.28 και ελεγον λεγουσιν
αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η και
τις σοι εδωκεν την
εξουσιαν ταυτην εδωκεν , , ινα ταυτα ποιης.
v.29 ο δε ιησους αποκριθεις , , ειπεν αυτοις
επερωτησω υµας και εγω καγω , ενα λογον και αποκριθητε µοι και ερω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω.
v.30 το απτισµα το ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθητε µοι.
v.31 και διελογιζοντο ελογιζοντο , , προς εαυτους λεγοντες εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει δια ,
τι , διατι , [ουν] ουν , , ουκ επιστευσατε αυτω.
v.32 αλλα αλλ , , εαν , ειπωµεν εξ
ανθρωπων εφοβουντο τον οχλον λαον , , απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι , , οντως οτι προϕητης ην.
v.33 και αποκριθεντες λεγουσιν , , τω ιησου λεγουσιν ουκ οιδαµεν και ο ιησους
αποκριθεις , , λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω.
12
v.1 και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λαλειν λεγειν , , αµπελωνα εφυτευσεν , , ανθρωπος εφυτευσεν και
περιεθηκεν ϕραγµον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδοµησεν πυργον και εξεδετο εξεδοτο , , αυτον
γεωργοις και απεδηµησεν.
v.2 και απεστειλεν προς τους γεωργους τω καιρω δουλον ινα παρα των
γεωργων λαβη απο των του , , καρπων καρπου , , του αµπελωνος.
v.3 και οι , , δε , ,
λαβοντες αυτον εδειραν και απεστειλαν κενον.
v.4 και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον εκεφαλιωσαν λιθοβολησαντες , , εκεφαλαιωσαν , , και ητιµασαν απεστειλαν , ,
ητιµωµενον , , .
v.5 και παλιν , , αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους
, ,
ους τους
µεν δεροντες ους τους , , δε αποκτεννοντες αποκτενοντες αποκτεινοντες , .
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ἀπέστειλεν καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον λέγων ὅτι ἐντραπήσονται τὸν
υἱόν µου. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον πρὸς ἑαυτοὺς ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
κληρονόµος δεῦτε ἀποκτείνωµεν αὐτόν καὶ ἡµῶν ἔσται ἡ κληρονοµία.
καὶ λαβόντες αὐτόν ἀπέκτειναν καὶ ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος. τί οὖν
ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς
καὶ δώσει τὸν ἀµπελῶνα ἄλλοις. οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε
λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
γωνίας. παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν ϑαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς
ἡµῶν. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν
γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.
καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν ϕαρισαίων καὶ τῶν ἡρῳδιανῶν
ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ διδάσκαλε
οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ λέπεις εἰς
πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν κῆνσον καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ. δῶµεν ἥ µή δῶµεν ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν
τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς τί µε πειράζετε ϕέρετέ µοι δηνάριον ἵνα ἴδω.
οἱ δὲ ἤνεγκαν καὶ λέγει αὐτοῖς τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή οἱ δὲ
εἶπον αὐτῷ καίσαρος. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἀπόδοτε τὰ
καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ καὶ ἐθαύµασαν ἐπ’ αὐτῷ. καὶ
ἔρχονται σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν µὴ εἶναι
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες. διδάσκαλε µωσῆς ἔγραψεν ἡµῖν ὅτι
ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ τέκνα µὴ ἀφῇ
ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρµα
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα
καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρµα. καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν καὶ
v.6 ετι ουν , , ενα ειχεν υιον εχων , , αγαπητον αυτου , , απεστειλεν και , , αυτον εσχατον
προς αυτους εσχατον , , λεγων οτι εντραπησονται τον υιον µου.
v.7 εκεινοι δε οι γεωργοι
ειπον , , προς εαυτους ειπαν οτι ουτος εστιν ο κληρονοµος δευτε αποκτεινωµεν αυτον και ηµων
εσται η κληρονοµια.
v.8 και λαβοντες αυτον , , απεκτειναν αυτον και εξεβαλον αυτον εξω
του αµπελωνος.
v.9 τι [ουν] ουν , , ποιησει ο κυριος του αµπελωνος ελευσεται και απολεσει
τους γεωργους και δωσει τον αµπελωνα αλλοις.
v.14 και οι , , δε , , ελθοντες λεγουσιν αυτω
διδασκαλε οιδαµεν οτι αληθης ει και ου µελει σοι περι ουδενος ου γαρ λεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του ϑεου διδασκεις εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι δουναι , , η ου.
v.16 οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπαν ειπον , , αυτω
καισαρος.
v.17 και , , αποκριθεις , , ο δε ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε , , τα καισαρος
αποδοτε καισαρι και τα του ϑεου τω ϑεω και εξεθαυµαζον εθαυµασαν , , επ αυτω.
v.18 και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν µη ειναι και επηρωτων επηρωτησαν , ,
αυτον λεγοντες.
v.19 διδασκαλε µωυσης µωσης , , εγραψεν ηµιν οτι εαν τινος αδελφος αποϑανη και καταλιπη γυναικα και τεκνα , , µη αφη τεκνον ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα
αυτου , , και εξαναστηση σπερµα τω αδελφω αυτου.
v.20 επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτος
ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερµα.
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ἀπέθανεν καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκεν σπέρµα καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως. καὶ
ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτὰ καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρµα ἔσχατη πάντων ἀπέθανεν
καὶ ἡ γυνὴ. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ
ϑεοῦ. ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίσκονται
ἀλλ’ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ ίβλῳ µωσέως ἐπὶ τῆς άτου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ
ϑεὸς λέγων ἐγὼ ὁ ϑεὸς ἀβραὰµ καὶ ὁ ϑεὸς ἰσαὰκ καὶ ὁ ϑεὸς ἰακώβ. οὐκ
ἔστιν ὁ ϑεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ϑεὸς ώντων ὑµεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε. καὶ
προσελθὼν εἷς τῶν γραµµατέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων εἰδὼς ὅτι
καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη ἐπηρώτησεν αὐτόν ποία ἐστὶν πρώτη πασῶν ἐντολὴ. ὁ δὲ ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν ἄκουε
ἰσραήλ κύριος ὁ ϑεὸς ἡµῶν κύριος εἷς ἐστίν. καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν
ϑεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου αὕτη πρώτη ἐντολή.
καὶ δευτέρα ὁµοία αὕτη ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν µείζων
τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραµµατεύς καλῶς
διδάσκαλε ἐπ’ ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐστιν ϑεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
πλὴν αὐτοῦ. καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς
συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ ἀγαπᾶν
v.21 και ο δευτερος ελαβεν αυτην και απεθανεν µη καταλιπων και , , ουδε , , αυτος , ,
αφηκεν , , σπερµα και ο τριτος ωσαυτως.
v.22 και ελαβον , , αυτην , , οι επτα και , , ουκ
, ,
αφηκαν σπερµα εσχατον εσχατη
παντων απεθανεν , , και η γυνη απεθανεν .
v.23 εν τη
,
, ,
ουν
αναστασει [οταν οταν
αναστωσιν] αναστωσιν , , τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα
εσχον αυτην γυναικα. v.24 εφη και , , αυτοις αποκριθεις , , ο ιησους ειπεν , , αυτοις , ,
ου δια τουτο πλανασθε µη ειδοτες τας γραφας µηδε την δυναµιν του ϑεου.
v.25 οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαµουσιν ουτε γαµιζονται γαµισκονται , , αλλ εισιν ως αγγελοι οι , , εν τοις
ουρανοις.
v.26 περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε εν τη ιβλω µωυσεως µωσεως , ,
,
επι του
της , ατου πως ως , , ειπεν αυτω ο ϑεος λεγων εγω ο ϑεος αβρααµ και [ο] ο , ,
ϑεος ισαακ και [ο] ο , , ϑεος ιακωβ.
v.27 ουκ εστιν ο , , ϑεος νεκρων αλλα ϑεος , , ωντων υµεις , , ουν , , πολυ πλανασθε.
v.28 και προσελθων εις των γραµµατεων ακουσας αυτων
συζητουντων ιδων ειδως , , οτι καλως αυτοις , , απεκριθη αυτοις επηρωτησεν αυτον ποια εστιν
πρωτη , , παντων πασων , εντολη πρωτη παντων .
v.29 ο , , δε , , ιησους , , απεκριθη ο ιησους αυτω , , οτι πρωτη εστιν παντων πασων , των , , εντολων , , ακουε ισραηλ
κυριος ο ϑεος ηµων κυριος εις εστιν.
v.30 και αγαπησεις κυριον τον ϑεον σου εξ ολης της καρδιας
σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της διανοιας σου και εξ ολης της ισχυος σου αυτη , ,
πρωτη , , εντολη , , .
v.31 και , , δευτερα οµοια , , αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως
σεαυτον µειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν.
v.32 και ειπεν αυτω ο γραµµατευς καλως διδασκαλε
v.33 και το αγαπαν αυτον
επ αληθειας ειπας οτι εις εστιν ϑεος , και ουκ εστιν αλλος πλην αυτου.
εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης , , και , , εξ , , ολης , ,
της , , ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως εαυτον περισσοτερον πλειον , , εστιν παντων των
ολοκαυτωµατων και των , ϑυσιων.
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τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωµάτων καὶ τῶν
ϑυσιῶν. καὶ ὁ ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ οὐ
µακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλµα αὐτὸν
ἐπερωτῆσαι. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ πῶς
λέγουσιν οἱ γραµµατεῖς ὅτι ὁ χριστὸς υἱὸς ἐστιν δαβίδ. αὐτὸς γὰρ δαὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ µου κάθου
ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
αὐτὸς οὖν δαβὶδ λέγει αὐτὸν κύριον καὶ πόθεν υἱός αὐτοῦ ἐστιν καὶ ὁ
πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ λέπετε ἀπὸ τῶν γραµµατέων τῶν ϑελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν
καὶ ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις. οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν
χηρῶν καὶ προφάσει µακρὰ προσευχόµενοι οὗτοι λήψονται περισσότεον κρίµα. καὶ καθίσας ὁ ἰησοῦς κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει
πῶς ὁ ὄχλος άλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον καὶ πολλοὶ πλούσιοι
ἔβαλλον πολλά. καὶ ἐλθοῦσα µία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο ὅ ἐστιν
κοδράντης. καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων έβληκεν τῶν
αλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν
ὅλον τὸν ίον αὐτῆς.
καὶ ἐκπορευοµένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν µαθητῶν
αὐτοῦ διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδοµαί.
καὶ ὁ
ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ λέπεις ταύτας τὰς µεγάλας οἰκοδοµάς
οὐ µὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθῷ ὃς οὐ µὴ καταλυθῇ. καὶ καθηµένου αὐτοῦ
v.34 και ο ιησους ιδων [αυτον] αυτον , , οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου µακραν ει απο
της ασιλειας του ϑεου και ουδεις ουκετι ετολµα αυτον επερωτησαι.
v.35 και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πως λεγουσιν οι γραµµατεις οτι ο χριστος υιος δαυιδ εστιν δαυιδ
δαβιδ , .
v.36 αυτος γαρ , , δαυιδ , δαβιδ , ειπεν εν τω , , πνευµατι τω , , αγιω λεγει
ειπεν , , ο , , κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εως αν ϑω τους εχθρους σου υποκατω
υποποδιον , , των ποδων σου.
v.37 αυτος ουν , , δαυιδ , δαβιδ , λεγει αυτον κυριον και
ποθεν υιος , , αυτου εστιν υιος και [ο] ο , , πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως.
v.38 και
ελεγεν , , αυτοις , , εν τη διδαχη αυτου ελεγεν λεπετε απο των γραµµατεων των ϑελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασµους εν ταις αγοραις.
v.40 οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προϕασει µακρα προσευχοµενοι ουτοι ληµψονται ληψονται , , περισσοτερον κριµα.
v.41 και καθισας ο , , ιησους , , κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο οχλος αλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα.
v.43 και προσκαλεσαµενος τους µαθητας αυτου ειπεν
λεγει , , αυτοις αµην λεγω υµιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων εβαλεν εβληκεν , , των
αλλοντων , αλοντων , εις το γαζοφυλακιον.
13
v.2 και ο ιησους αποκριθεις , , ειπεν
αυτω λεπεις ταυτας τας µεγαλας οικοδοµας ου µη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον λιθω , , ος ου µη
καταλυθη.
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εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν
πέτρος καὶ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης καὶ ἀνδρέας. εἰπὲ ἡµῖν πότε ταῦτα
ἔσται καὶ τί τὸ σηµεῖον ὅταν µέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι. ὁ δὲ
ἰησοῦς ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν λέπετε µή τις ὑµᾶς πλανήσῃ.
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰµι καὶ
πολλοὺς πλανήσουσιν. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέµους καὶ ἀκοὰς πολέµων µὴ ϑροεῖσθε δεῖ γὰρ γενέσθαι ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος. ἐγερθήσεται
γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ ασιλεία ἐπὶ ασιλείαν καὶ ἔσονται σεισµοὶ κατὰ τόπους καὶ ἔσονται λιµοί καὶ ταραχαί ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. λέπετε
δὲ ὑµεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν γὰρ ὑµᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεµόνων καὶ ασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐµοῦ
εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι
τὸ εὐαγγέλιον. ὅταν δὲ ἄγαγωσιν ὑµᾶς παραδιδόντες µὴ προµεριµνᾶτε τί λαλήσητε µηδὲ µελετᾶτε ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑµῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
τοῦτο λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε ὑµεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον.
παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ ϑανατώσουσιν αὐτούς. καὶ ἔσεσθε
µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. ὅταν δὲ ἴδητε τὸ δέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως τὸ ῥηθὲν ὑπὸ
δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστός ὅπου οὐ δεῖ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω τότε οἱ ἐν
τῇ ἰουδαίᾳ ϕευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώµατος µὴ καταβάτω
εἰς τὴν οἰκίαν µηδὲ εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. καὶ ὁ εἰς τὸν

v.3 και καθηµενου αυτου εις το ορος των ελαιων κατεναντι του ιερου επηρωτα επηρωτων , ,
αυτον κατ ιδιαν πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας.
v.4 ειπον ειπε , , ηµιν ποτε
, ,
ταυτα εσται και τι το σηµειον οταν µελλη παντα
ταυτα συντελεισθαι παντα .
v.5 ο δε ιησους αποκριθεις , , αυτοις , , ηρξατο λεγειν αυτοις λεπετε µη τις υµας πλανηση.
v.6 πολλοι
γαρ , , ελευσονται επι τω ονοµατι µου λεγοντες οτι εγω ειµι και πολλους πλανησουσιν.
v.7 οταν
δε ακουσητε πολεµους και ακοας πολεµων µη ϑροεισθε δει γαρ , , γενεσθαι αλλ ουπω το τελος.
v.8 εγερθησεται γαρ εθνος επ επι , , εθνος και ασιλεια επι ασιλειαν και , , εσονται σεισµοι
κατα τοπους και , , εσονται λιµοι αρχη και , , ταραχαι , , αρχαι , , ωδινων ταυτα. v.9 λεπετε δε υµεις εαυτους παραδωσουσιν γαρ , , υµας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι
ηγεµονων και ασιλεων αχθησεσθε σταθησεσθε , , ενεκεν εµου εις µαρτυριον αυτοις.
v.10 και
εις παντα τα εθνη δει , , πρωτον δει κηρυχθηναι το ευαγγελιον.
v.11 και οταν αγωσιν δε , ,
αγαγωσιν , , υµας παραδιδοντες µη προµεριµνατε τι λαλησητε µηδε , , µελετατε , , αλλ ο εαν
δοθη υµιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε ου γαρ εστε υµεις οι λαλουντες αλλα το πνευµα το αγιον.
v.12 και παραδωσει δε , , αδελφος αδελφον εις ϑανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται
τεκνα επι γονεις και ϑανατωσουσιν αυτους. v.14 οταν δε ιδητε το δελυγµα της ερηµωσεως εστηκοτα
το , , ηθεν , , υπο , , δανιηλ , , του , , προφητου , , εστως , εστος οπου ου δει ο
αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια ϕευγετωσαν εις τα ορη.
v.15 ο [δε] δε , , επι του
, ,
, ,
, ,
δωµατος µη καταβατω εις
την
οικιαν
µηδε εισελθατω εισελθετω , , αραι τι εκ της
, ,
οικιας αυτου.
v.16 και ο εις τον αγρον ων
µη επιστρεψατω εις τα οπισω αραι το ιµατιον αυτου.
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ἀγρὸν ὢν µὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις.
προσεύχεσθε δὲ ἵνα µὴ γένηται ἠ ϕυγὴ ὑµῶν χειµῶνος. ἔσονται γὰρ αἱ
ἡµέραι ἐκεῖναι ϑλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ἣς ἔκτισεν ὁ ϑεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ µὴ γένηται. καὶ εἰ µὴ κύριος ἐκολόβωσεν
τὰς ἡµέρας οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡµέρας. καὶ τότε ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ ἴδοὺ ὧδε ὁ
χριστός ἢ ἰδού ἐκεῖ µὴ πιστεύσητε. ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ
ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σηµεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ
δυνατόν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. ὑµεῖς δὲ λέπετε ἰδοῦ προείρηκα ὑµῖν
πάντα. ἀλλ’ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις µετὰ τὴν ϑλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος
σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ ϕέγγος αὐτῆς. καὶ οἱ ἀστέρες
τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες καὶ αἱ δυνάµεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
σαλευθήσονται. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐν
νεφέλαις µετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης. καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς
ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων
ἀνέµων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µάθετε
τὴν παραβολήν ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ
ϕύλλα γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν. οὕτως καὶ ὑµεῖς ὅταν ταῦτα
ἴδητε γινόµενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ ϑύραις. ἀµὴν λέγω ὑµῖν
ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη µέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται. ὁ οὐανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν. περὶ
δὲ τῆς ἡµέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ἐν

v.18 προσευχεσθε δε ινα µη γενηται η , , ϕυγη , , υµων , , χειµωνος.
v.19 εσονται γαρ αι
ηµεραι εκειναι ϑλιψις οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχης κτισεως ην ης , , εκτισεν ο ϑεος εως του
νυν και ου µη γενηται.
v.20 και ει µη κυριος , , εκολοβωσεν κυριος τας ηµερας ουκ αν εσωθη
πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτους ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ηµερας.
v.21 [και] και , ,
, ,
, ,
, ,
τοτε εαν τις υµιν ειπη ιδε ιδου
ωδε ο χριστος ιδε η
ιδου
εκει µη πιστευετε ,
,
πιστευσητε
.
v.22 εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σηµεια και
τερατα προς το αποπλαναν ει δυνατον και , , τους εκλεκτους.
v.23 υµεις δε λεπετε ιδου , ,
προειρηκα υµιν παντα.
v.24 αλλα αλλ , , εν εκειναις ταις ηµεραις µετα την ϑλιψιν εκεινην ο
ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το ϕεγγος αυτης.
v.25 και οι αστερες εσονται εκ του
ουρανου πιπτοντες εσονται , , εκπιπτοντες , , και αι δυναµεις αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται.
v.27 και τοτε αποστελει τους αγγελους αυτου , , και επισυναξει τους εκλεκτους [αυτου] αυτου , ,
εκ των τεσσαρων ανεµων απ ακρου γης εως ακρου ουρανου.
v.28 απο δε της συκης µαθετε την
παραβολην οταν αυτης , , ηδη ο κλαδος αυτης απαλος γενηται και εκφυη τα ϕυλλα γινωσκετε οτι
εγγυς το ϑερος εστιν.
v.29 ουτως και υµεις οταν ταυτα , , ιδητε ταυτα γινοµενα γινωσκετε οτι
εγγυς εστιν επι ϑυραις.
v.30 αµην λεγω υµιν οτι ου µη παρελθη η γενεα αυτη µεχρις ου παντα , ,
ταυτα παντα γενηται.
v.31 ο ουρανος και η γη παρελευσεται παρελευσονται , , οι δε λογοι µου
ου µη παρελευσονται παρελθωσιν , , .
v.32 περι δε της ηµερας εκεινης η , και , της , ,
, ,
ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι οι
εν ουρανω ουδε ο υιος ει µη ο πατηρ.
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οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός εἰ µὴ ὁ πατήρ. λέπετε ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. ὡς ἄνθρωπος ἀπόδηµος ἀφεὶς
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν καὶ ἑκάστῳ
τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ τῷ ϑυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. γρηγορεῖτε οὖν
οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται ὀψὲ ἢ µεσονυκτίου ἢ
ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ. µὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑµᾶς καθεύδοντας.
ἃ δὲ ὑµῖν λέγω πᾶσιν λέγω γρηγορεῖτε.
ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυµα µετὰ δύο ἡµέρας καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιεεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν.
ἔλεγον δὲ µὴ ἐν τῇ ἑορτῇ µήποτε ϑόρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ. καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν ηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ σίµωνος τοῦ λεπροῦ κατακειµένου
αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς καὶ συντρίψασα τό ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς.
ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς καὶ λέγοντες εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου γέγονεν. ἠδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι ἐπάνω
τριακοσίων δηναρίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐνεβριµῶντο αὐτῇ.
ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν ἄφετε αὐτήν τί αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον
εἰργάσατο εἰς ἐµέ. πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε µεθ’ ἑαυτῶν καὶ
ὅταν ϑέλητε δύνασθε αὐτούς εὖ ποιῆσαι ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ὃ
εἶχεν αὕτη ἐποίησεν προέλαβεν µυρίσαι µου τὸ σῶµά εἰς τὸν ἐνταφιασµόν. ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅπου ἂν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον
τὸν κόσµον καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς µνηµόσυνον αὐτῆς.
καὶ ὁ ἰούδας ὁ ἰσκαριώτης εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείv.33 λεπετε αγρυπνειτε και , , προσευχεσθε , , ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος εστιν.
v.34 ως
ανθρωπος αποδηµος αφεις την οικιαν αυτου και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν και , , εκαστω
το εργον αυτου και τω ϑυρωρω ενετειλατο ινα γρηγορη.
v.35 γρηγορειτε ουν ουκ οιδατε γαρ ποτε
ο κυριος της οικιας ερχεται η οψε η µεσονυκτιον µεσονυκτιου , , η αλεκτοροφωνιας η πρωι.
v.37 ο α , , δε υµιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε.
14
v.2 ελεγον γαρ δε , , µη εν τη
, ,
εορτη µηποτε ϑορυβος
εσται ϑορυβος του λαου.
v.3 και οντος αυτου εν ηθανια εν τη οικια
σιµωνος του λεπρου κατακειµενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον µυρου ναρδου πιστικης
πολυτελους και , , συντριψασα την το , , αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα , , της κεφαλης.
v.4 ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους και , , λεγοντες , , εις τι η απωλεια αυτη του µυρου
γεγονεν. v.5 ηδυνατο γαρ τουτο το µυρον πραθηναι επανω τριακοσιων , , δηναριων τριακοσιων
και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριµωντο αυτη.
v.6 ο δε ιησους ειπεν αφετε αυτην τι αυτη κοπους
παρεχετε καλον εργον ηργασατο ειργασατο , , εν , εις , εµοι , εµε , .
v.7 παντοτε γαρ
τους πτωχους εχετε µεθ εαυτων και οταν ϑελητε δυνασθε αυτοις αυτους , , ευ ποιησαι εµε δε
ου παντοτε εχετε.
v.8 ο εσχεν , ειχεν , αυτη , , εποιησεν προελαβεν µυρισαι µου , , το
v.9 αµην δε [δε] λεγω υµιν οπου εαν , αν , κηρυχθη το
σωµα µου εις τον ενταφιασµον.
, ,
ευαγγελιον τουτο
εις ολον τον κοσµον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις µνηµοσυνον αυτης.
v.10 και ο , , ιουδας ισκαριωθ ο ισκαριωτης , , εις των δωδεκα απηλθεν προς τους αρχιερεις ινα
παραδω , , αυτον παραδοι αυτοις.
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λαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ.
καὶ τῇ πρώτῃ ἡµέρᾳ τῶν ἀζύµων ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ ποῦ ϑέλεις ἀπελθόντες ἑτοιµάσωµεν ἵνα ϕάγῃς τὸ πάσχα. καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν µαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς ὑπάγετε
εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσει ὑµῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος αστάζων
ἀκολουθήσατε αὐτῷ. καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι
ὁ διδάσκαλος λέγει ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυµά ὅπου τὸ πάσχα µετὰ τῶν
µαθητῶν µου ϕάγω. καὶ αὐτὸς ὑµῖν δείξει ἀνὼγεον µέγα ἐστρωµένον
ἕτοιµον ἐκεῖ ἑτοιµάσατε ἡµῖν. καὶ ἐξῆλθον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἦλθον
εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα.
καὶ ὀψίας γενοµένης ἔρχεται µετὰ τῶν δώδεκα. καὶ ἀνακειµένων αὐτῶν
καὶ ἐσθιόντων εἶπεν ὁ ἰησοῦς ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν παραδώσει
µε ὁ ἐσθίων µετ’ ἐµοῦ. οἵ δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς
καθ’ εἷς µήτι ἐγώ καὶ ἄλλος µήτι ἐγώ. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς εἷς
ἐκ τῶν δώδεκα ὁ ἐµβαπτόµενος µετ’ ἐµοῦ εἰς τὸ τρύβλιον. ὁ µὲν υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ
ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ
ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ὁ ἰησοῦς
ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν λάβετε ϕάγετε
τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου. καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτό ἐστιν τὸ
αἷµά µου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόµενον. ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ὅτι οὐκέτι οὐ µὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως τῆς
ἡµέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. καὶ

v.11 οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει πως
ευκαιρως , , αυτον ευκαιρως παραδοι παραδω , , .
v.14 και οπου εαν εισελθη ειπατε τω
οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστιν το καταλυµα µου οπου το πασχα µετα των µαθητων
µου ϕαγω.
v.15 και αυτος υµιν δειξει αναγαιον ανωγεον , , µεγα εστρωµενον ετοιµον και εκει
ετοιµασατε ηµιν.
v.16 και εξηλθον οι µαθηται αυτου , , και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως
ειπεν αυτοις και ητοιµασαν το πασχα.
v.18 και ανακειµενων αυτων και εσθιοντων ειπεν , , ο ιησους ειπεν αµην λεγω υµιν οτι εις εξ υµων παραδωσει µε ο εσθιων µετ εµου.
v.19 οι , , δε , ,
ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις κατα καθ , , εις µητι , , εγω , , και , , αλλος , ,
µητι εγω.
v.20 ο δε αποκριθεις , , ειπεν αυτοις εις εκ , , των δωδεκα ο εµβαπτοµενος µετ εµου
εις το τρυβλιον.
v.21 οτι ο µεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε
τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην , , αυτω ει ουκ εγεννηθη ο
ανθρωπος εκεινος.
v.22 και εσθιοντων αυτων λαβων ο , , ιησους , , αρτον ευλογησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβετε ϕαγετε , , τουτο εστιν το σωµα µου.
v.23 και λαβων
v.24 και ειπεν αυτοις
το , , ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες.
τουτο εστιν το αιµα µου το , , της καινης , , διαθηκης το εκχυννοµενον υπερ περι , , πολλων
εκχυνοµενον , , .
v.25 αµην λεγω υµιν οτι ουκετι ου µη πιω εκ του γενηµατος , γεννηµατος ,
της αµπελου εως της ηµερας εκεινης οταν αυτο πινω καινον εν τη ασιλεια του ϑεου.
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ὑµνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς
ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐµοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη ὅτι γέγραπται
πατάξω τὸν ποιµένα καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα. ἀλλὰ µετὰ τὸ
ἐγερθῆναί µε προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν. ὁ δὲ πέτρος ἔφη αὐτῷ
καὶ εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ’ οὐκ ἐγώ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἀµὴν λέγω σοι ὅτι σήµερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα
ϕωνῆσαι τρίς ἀπαρνήσῃ µε. ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ ἔλεγεν µᾶλλον ἐὰν µε
δέῃ συναποθανεῖν σοι οὐ µή σε ἀπαρνήσοµαι ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες
ἔλεγον. καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνοµα γεθσηµανῆ καὶ λέγει τοῖς
µαθηταῖς αὐτοῦ καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωµαι. καὶ παραλαµβάνει τὸν
πέτρον καὶ τὸν ἰάκωβον καὶ ἰωάννην µεθ’’ ἑαυτοῦ καὶ ἤρξατο ἐκθαµβεῖσθαι καὶ ἀδηµονεῖν. καὶ λέγει αὐτοῖς περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως
ϑανάτου µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. καὶ προελθὼν µικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ
τῆς γῆς καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα.
καὶ ἔλεγεν αββα ὁ πατήρ πάντα δυνατά σοι παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ’
ἐµοῦ τοῦτο ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ ϑέλω ἀλλὰ τί σύ. καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει
αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ λέγει τῷ πέτρῳ σίµων καθεύδεις οὐκ ἴσχυσας
µίαν ὥραν γρηγορῆσαι. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα µὴ εἰσέλθητε
εἰς πειρασµόν τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. καὶ πάλιν
ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. καὶ ὑποστρέψας εὗρεν
αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν εβαρήµενοι
καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριθῶσιν. καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα

v.27 και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε εν , , εµοι , , εν , , τη , ,
νυκτι , , ταυτη , , οτι γεγραπται παταξω τον ποιµενα και διασκορπισθησεται , , τα προβατα
διασκορπισθησονται .
v.29 ο δε πετρος εφη αυτω και , , ει και παντες σκανδαλισθησονται αλλ
ουκ εγω.
v.30 και λεγει αυτω ο ιησους αµην λεγω σοι οτι συ , σηµερον ταυτη εν , , τη νυκτι
, ,
ταυτη
πριν η δις αλεκτορα ϕωνησαι τρις απαρνηση , , µε απαρνηση . v.31 ο δε εκπερισσως
ελαλει εκ , , περισσου , , ελεγεν , , µαλλον , , εαν µε , , δεη µε συναποθανειν σοι ου µη
σε απαρνησωµαι απαρνησοµαι , , ωσαυτως δε και παντες ελεγον. v.32 και ερχονται εις χωριον ου
το ονοµα γεθσηµανι γεθσηµανη , , και λεγει τοις µαθηταις αυτου καθισατε ωδε εως προσευξωµαι.
v.33 και παραλαµβανει τον πετρον και [τον] τον , ιακωβον και [τον] ιωαννην µετ µεθ , , αυτου
εαυτου , , και ηρξατο εκθαµβεισθαι και αδηµονειν.
v.35 και προσελθων προελθων , , µικρον
επιπτεν επεσεν , , επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν παρελθη απ αυτου η ωρα.
v.36 και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε το ποτηριον τουτο απ εµου τουτο , ,
αλλ ου τι εγω ϑελω αλλα τι συ.
v.38 γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα µη ελθητε εισελθητε , , εις
πειρασµον το µεν πνευµα προθυµον η δε σαρξ ασθενης.
v.40 και παλιν ελθων υποστρεψας , ,
, ,
ευρεν αυτους παλιν
καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλµοι καταβαρυνοµενοι αυτων , ,
, ,
εβαρηµενοι
και ουκ ηδεισαν τι αυτω , , αποκριθωσιν αυτω .
v.41 και ερχεται το τριτον και
λεγει αυτοις καθευδετε το , , λοιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιος
του ανθρωπου εις τας χειρας των αµαρτωλων.
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ἰδού παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁµαρτωλῶν.
ἐγείρεσθε ἄγωµεν ἰδού ὁ παραδιδούς µε ἤγγικεν. καὶ εὐθὲως ἔτι αὐτοῦ
λαλοῦντος παραγίνεται ἰούδας εἷς ὢν τῶν δώδεκα καὶ µετ’ αὐτοῦ ὄχλος
πολὺς µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραµµατέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσηµον
αὐτοῖς λέγων ὃν ἂν ϕιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπαγάγετε
ἀσφαλῶς. καὶ ἐλθὼν εὐθὲως προσελθὼν αὐτῷ λέγει ῥαββί ῥαββί καὶ
κατεφίλησεν αὐτόν. οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτόν τὰς χεῖρας αὑτῶν καὶ
ἐκράτησαν αὐτὸν. εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάµενος τὴν µάχαιαν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. καὶ
ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε µετὰ µαχαιῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε. καθ’ ἡµέραν ἤµην πρὸς ὑµᾶς ἐν τῷ ἱερῷ
διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. καὶ
ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον. καὶ εἰς τις νεανίσκος ἠκολούθει αὐτῷ πειβεβληµένος σινδόνα ἐπὶ γυµνοῦ καὶ κρατοῦσιν αὐτόν οἱ νεανίσκοι. ὁ
δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυµνὸς ἔφυγεν ἀπ’ αὐτῶν. καὶ ἀπήγαγον τὸν
ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα καὶ συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραµµατεῖς. καὶ ὁ πέτρος ἀπὸ µακρόθεν ἠκολούϑησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν συγκαθήµενος
µετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ ϑερµαινόµενος πρὸς τὸ ϕῶς. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ἰησοῦ µαρτυρίαν εἰς τὸ ϑανατῶσαι αὐτόν καὶ οὐχ εὕρισκον. πολλοὶ γὰρ ἐψευδοµαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ
καὶ ἴσαι αἱ µαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. καί τινες ἀναστάντες ἐψευδοµαρτύουν κατ’ αὐτοῦ λέγοντες. ὅτι ἡµεῖς ἠκούσαµεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι
ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡµερῶν
ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδοµήσω. καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ µαρτυρία
v.43 και ευθυς ευθεως , , ετι αυτου λαλουντος παραγινεται ιουδας εις ων , , των δωδεκα και
µετ αυτου οχλος πολυς , , µετα µαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραµµατεων και
των πρεσβυτερων.
v.44 δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσσηµον αυτοις λεγων ον αν ϕιλησω αυτος
εστιν κρατησατε αυτον και απαγετε απαγαγετε , , ασφαλως.
v.45 και ελθων ευθυς ευθεως , ,
προσελθων αυτω λεγει αυτω αββι , , αββι και κατεφιλησεν αυτον.
v.46 οι δε επεβαλον επ , ,
αυτον , , τας χειρας αυτω αυτων , , και εκρατησαν αυτον.
v.47 εις δε [τις] τις , , των παρεστηκοτων σπασαµενος την µαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωταριον
ωτιον , , .
v.48 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ως επι ληστην εξηλθατε εξηλθετε , ,
µετα µαχαιρων και ξυλων συλλαβειν µε.
v.50 και αφεντες αυτον παντες , , εφυγον παντες .
v.51 και εις , , τις , , νεανισκος τις ηκολουθησεν συνηκολουθει ηκολουθει , αυτω περιβεληµενος σινδονα επι γυµνου και κρατουσιν αυτον οι , , νεανισκοι , , .
v.52 ο δε καταλιπων
v.53 και απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα
την σινδονα γυµνος εφυγεν απ , , αυτων , , .
και συνερχονται αυτω , , παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και οι γραµµατεις.
v.55 οι δε
αρχιερεις και ολον το συνεδριον εζητουν κατα του ιησου µαρτυριαν εις το ϑανατωσαι αυτον και ουχ
ηυρισκον ευρισκον , , .
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αὐτῶν. καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ µέσον ἐπηρώτησεν τὸν ἰησοῦν
λέγων οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί σου καταµαρτυροῦσιν. ὁ δὲ ἐσιώπα
καὶ οὐδέν ἀπεκρίνατο πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ
σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν ἐγώ εἰµι καὶ
ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήµενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως καὶ
ἐρχόµενον µετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας
τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων. ἠκούσατε
τῆς λασφηµίας τί ὑµῖν ϕαίνεται οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν εἶναι
ἔνοχον ϑανάτου. καὶ ἤρξαντό τινες ἐµπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ προφήτευσον
καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσµασιν αὐτὸν ἔβαλλον. καὶ ὄντος τοῦ πέτρου ἐν
τῇ αὐλῇ κάτω ἔρχεται µία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως. καὶ ἰδοῦσα
τὸν πέτρον ϑερµαινόµενον ἐµβλέψασα αὐτῷ λέγει καὶ σὺ µετὰ τοῦ νααρηνοῦ ἰησοῦ ἦσθα. ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων οὐκ οἶδα οὐδέ ἐπίσταµαι
τί σὺ λέγεις καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν ἤρξατο λέγειν τοῖς παρεστηκόσιν
ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ µετὰ µικρὸν πάλιν
οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ πέτρῳ ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ γαλιλαῖος
εἶ καὶ ἡ λαλιά σου ὁµοιάζει. ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεµατίζειν καὶ ὀµνύειν
ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. καὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ
ἐφώνησεν καὶ ἀνεµνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήµατος οὖ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς
ὅτι πρὶν ἀλέκτορα ϕωνῆσαι δὶς ἀπαρνήσῃ µε τρίς καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
καὶ εὐθὲως ἐπὶ τὸ πρωῒ συµβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς µετὰ
v.60 και αναστας ο αρχιερευς εις το , µεσον επηρωτησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι
ουτοι σου καταµαρτυρουσιν.
v.61 ο δε εσιωπα και ουκ ουδεν , , απεκρινατο ουδεν παλιν ο
αρχιερευς επηρωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει ο χριστος ο υιος του ευλογητου.
v.62 ο δε ιησους
ειπεν εγω ειµι και οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθηµενον , εκ δεξιων καθηµενον , της δυναµεως
και ερχοµενον µετα των νεφελων του ουρανου.
v.64 ηκουσατε της λασφηµιας τι υµιν ϕαινεται οι δε
παντες κατεκριναν αυτον ειναι , , ενοχον ειναι ϑανατου.
v.65 και ηρξαντο τινες εµπτυειν αυτω
και περικαλυπτειν αυτου το προσωπον αυτου , , και κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπηρεται απισµασιν αυτον ελαβον εβαλλον , , .
v.66 και οντος του πετρου κατω εν
τη αυλη κατω , , ερχεται µια των παιδισκων του αρχιερεως.
v.67 και ιδουσα τον πετρον ϑερµαινοµενον εµβλεψασα αυτω λεγει και συ µετα του ναζαρηνου ιησου , , ησθα του ιησου .
v.68 ο δε
ηρνησατο λεγων ουτε ουκ , , οιδα ουτε ουδε , , επισταµαι τι , , συ τι λεγεις και εξηλθεν εξω
εις το προαυλιον [και και , , αλεκτωρ εφωνησεν] εφωνησεν , , .
v.69 και η παιδισκη ιδουσα
αυτον παλιν , , ηρξατο παλιν λεγειν τοις παρεστωσιν παρεστηκοσιν , , οτι ουτος εξ αυτων εστιν.
v.70 ο δε παλιν ηρνειτο και µετα µικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και
γαρ γαλιλαιος ει και , , η , , λαλια , , σου , , οµοιαζει , , .
v.71 ο δε ηρξατο αναθεµαv.72 και ευθυς εκ
τιζειν και οµνυναι , οµνυειν , οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον τουτον ον λεγετε.
δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεµνησθη ο πετρος το , του , ηµα , ηµατος , ως ο ου ,
ειπεν αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι δις απαρνηση , , µε , , τρις µε απαρνηση και
επιβαλων εκλαιεν.
15








































































































































































































15:1–20

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

109

τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραµµατέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν
ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ πιλάτῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν
ὁ πιλᾶτος σὺ εἶ ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ
σὺ λέγεις. καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. ὁ δὲ πιλᾶτος
πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα σου καταµαρτυροῦσιν. ὁ δὲ ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε ϑαυµάζειν τὸν
πιλᾶτον. κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσµιον ὅνπερ ἠτοῦντο.
ἦν δὲ ὁ λεγόµενος αραββᾶς µετὰ τῶν συστασιαστῶν δεδεµένος οἵτινες
ἐν τῇ στάσει ϕόνον πεποιήκεισαν. καὶ ἀναβοήσας ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἀεί ἐποίει αὐτοῖς. ὁ δὲ πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων
ϑέλετε ἀπολύσω ὑµῖν τὸν ασιλέα τῶν ἰουδαίων. ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ
ϕθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν
τὸν ὄχλον ἵνα µᾶλλον τὸν αραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. ὁ δὲ πιλᾶτος ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς τί οὖν ϑέλετε ποιήσω ὃν λέγετε ασιλέα τῶν
ἰουδαίων. οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν σταύρωσον αὐτόν. ὁ δὲ πιλᾶτος ἔλεγεν
αὐτοῖς τί γὰρ κακόν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσοτέρως ἔκραξαν σταύρωσον
αὐτόν. ὁ δὲ πιλᾶτος ουλόµενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν αραββᾶν καὶ παρέδωκεν τὸν ἰησοῦν ϕραγελλώσας ἵνα
σταυρωθῇ. οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστιν
πραιτώριον καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν
πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον. καὶ
ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν χαῖρε ασιλεῦ τῶν ἰουδαίων. καὶ ἔτυπτον
αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάµῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ τιθέντες τὰ γόνατα
προσεκύνουν αὐτῷ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορϕύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱµάτια τὰ ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα
v.1 και ευθυς ευθεως , , επι , , το , , πρωι συµβουλιον ποιησαντες οι αρχιερεις µετα των
πρεσβυτερων και γραµµατεων και ολον το συνεδριον δησαντες τον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν
τω , , πιλατω.
v.2 και επηρωτησεν αυτον ο πιλατος συ ει ο ασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις ειπεν , , αυτω λεγει συ λεγεις.
v.3 και κατηγορουν αυτου οι αρχιερεις πολλα αυτος
δε ουδεν απεκρινατο .
v.4 ο δε πιλατος παλιν επηρωτα επηρωτησεν , , αυτον λεγων ουκ
αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου κατηγορουσιν καταµαρτυρουσιν , , .
v.6 κατα δε εορτην απελυεν
αυτοις ενα δεσµιον ον ονπερ , , παρητουντο ητουντο , , .
v.7 ην δε ο λεγοµενος αραβας µετα των στασιαστων συστασιαστων , , δεδεµενος οιτινες εν τη στασει ϕονον πεποιηκεισαν.
v.8 και αναβας αναβοησας , , ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως αει , , εποιει αυτοις.
v.12 ο
δε πιλατος αποκριθεις , , παλιν αποκριθεις ελεγεν ειπεν , , αυτοις τι ουν [ϑελετε] ϑελετε , ,
ποιησω [ον λεγετε] τον ον , , λεγετε , , ασιλεα των ιουδαιων.
v.14 ο δε πιλατος ελεγεν
αυτοις τι γαρ κακον , , εποιησεν κακον οι δε περισσως περισσοτερως , , εκραξαν σταυρωσον
αυτον.
v.17 και ενδιδυσκουσιν ενδυουσιν , , αυτον πορφυραν και περιτιθεασιν αυτω πλεξαντες
ακανθινον στεφανον.
v.18 και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτον χαιρε ο ασιλευς ασιλευ , , των
ιουδαιων.
v.20 και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιµατια
αυτου τα , , ιδια , , και εξαγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν αυτον.
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σταυρώσωσιν αὐτόν. καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα σίµωνα κυρηναῖον ἐρχόµενον ἀπ’ ἀγροῦ τὸν πατέρα ἀλεξάνδρου καὶ ῥούφου ἵνα ἄρῃ
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. καὶ ϕέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ γολγοθᾶ τόπον ὅ ἐστιν
µεθερµηνευόµενον κρανίου τόπος. καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσµυρνισµένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβεν. καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διεµερίζον τὰ
ἱµάτια αὐτοῦ άλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ
ἐσταύρωσαν αὐτόν. καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραµµένη
ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων. καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς ἕνα ἐκ
δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύµων αὐτοῦ. καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
καὶ µετὰ ἀνόµων ἐλογίσθη. καὶ οἱ παραπορευόµενοι ἐβλασφήµουν
αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες οὐὰ ὁ καταλύων τὸν
ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡµέραις οἰκοδοµῶν. σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ
τοῦ σταυροῦ. ὁµοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐµπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους
µετὰ τῶν γραµµατέων ἔλεγον ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.
ὁ χριστὸς ὁ ασιλεὺς τοῦ ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα
ἴδωµεν καὶ πιστεύσωµεν καὶ οἱ συνεσταυρωµένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.
γενοµένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐννάτης. καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὁ ἰησοῦς ϕωνῇ µεγάλῃ λέγων
ελωι ελωι λαµµᾶ σαβαχθανι ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον ὁ ϑεός µου ὁ
ϑεός µου εἰς τί µε ἐγκατέλιπές. καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ἰδού ἠλίαν ϕωνεῖ. δραµὼν δέ εἶς καὶ γεµίσας σπόγγον ὄξους
περιθεὶς τε καλάµῳ ἐπότιζεν αὐτόν λέγων ἄφετε ἴδωµεν εἰ ἔρχεται ἠλίας
καθελεῖν αὐτόν. ὁ δὲ ἰησοῦς ἀφεὶς ϕωνὴν µεγάλην ἐξέπνευσεν. καὶ τὸ
καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. ἰδὼν δὲ ὁ

v.22 και ϕερουσιν αυτον επι τον γολγοθαν γολγοθα , , τοπον ο εστιν µεθερµηνευοµενον κρανιου τοπος.
v.23 και εδιδουν αυτω πιειν , , εσµυρνισµενον οινον ος ο , , δε ουκ ελαβεν.
v.24 και σταυρουσιν σταυρωσαντες , , αυτον και διαµεριζονται , διεµεριζον , τα ιµατια αυτου
αλλοντες κληρον επ αυτα τις τι αρη.
v.28 και , , επληρωθη , , η , , γραφη , , η , ,
, ,
, ,
, ,
λεγουσα
και
µετα
ανοµων , , ελογισθη , , .
v.29 και οι παραπορευοµενοι εβλασφηµουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες ουα ο καταλυων τον ναον και οικοδοµων
εν τρισιν ηµεραις οικοδοµων , , .
v.30 σωσον σεαυτον καταβας και , , καταβα , , απο του
σταυρου.
v.31 οµοιως δε , και οι αρχιερεις εµπαιζοντες προς αλληλους µετα των γραµµατεων
ελεγον αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι.
v.32 ο χριστος ο ασιλευς του , , ισραηλ καταατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωµεν και πιστευσωµεν [αυτω] και οι συνεσταυρωµενοι συν αυτω
ωνειδιζον αυτον.
v.33 και γενοµενης δε , , ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως
ωρας ενατης , εννατης , .
v.34 και τη ενατη ωρα τη , , ενατη εννατη , εβοησεν ο ιησους
ϕωνη µεγαλη λεγων , , ελωι ελωι λεµα λιµα λαµµα , σαβαχθανι ο εστιν µεθερµηνευοµενον ο
v.35 και τινες των παρεστηκοτων ακουσαντες
ϑεος µου ο ϑεος µου εις τι µε , , εγκατελιπες µε .
ελεγον ιδε ιδου , , ηλιαν ϕωνει.
v.36 δραµων δε τις εις , , [και] και , , γεµισας σπογγον
οξους περιθεις τε , , καλαµω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωµεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον.
v.38 και το καταπετασµα του ναου εσχισθη εις δυο απ απο , , ανωθεν εως κατω.
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κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως κράξας ἐξέπνευσεν
εἶπεν ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἦν ϑεοῦ. ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες
ἀπὸ µακρόθεν ϑεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ µαρία ἡ µαγδαληνὴ καὶ µαρία
ἡ τοῦ ἰακώβου τοῦ µικροῦ καὶ ἰωσῆ µήτηρ καὶ σαλώµη. αἳ καὶ ὅτε ἦν
ἐν τῇ γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ
αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς ἱεροσόλυµα. καὶ ἤδη ὀψίας γενοµένης ἐπεὶ
ἦν παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον. ἦλθεν ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ἁριµαθαίας
εὐσχήµων ουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόµενος τὴν ασιλείαν τοῦ
ϑεοῦ τολµήσας εἰσῆλθεν πρὸς πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ ἰησοῦ.
ὁ δὲ πιλᾶτος ἐθαύµασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάµενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν. καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ
κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶµα τῷ ἰωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ
καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν µνηµείῳ
ὃ ἦν λελατοµηµένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν ϑύραν
τοῦ µνηµείου. ἡ δὲ µαρία ἡ µαγδαληνὴ καὶ µαρία ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ
τίθεται.
καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου µαρία ἡ µαγδαληνὴ καὶ µαρία ἡ
τοῦ ἰακώβου καὶ σαλώµη ἠγόρασαν ἀρώµατα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν
αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς µιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ µνηµεῖον
ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡµῖν
τὸν λίθον ἐκ τῆς ϑύρας τοῦ µνηµείου. καὶ ἀναβλέψασαι ϑεωροῦσιν
ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ µέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς
τὸ µνηµεῖον εἶδον νεανίσκον καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβληµένον
στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαµβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς µὴ ἐκθαµβεῖσθε
ἰησοῦν ητεῖτε τὸν ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωµένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ’ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς µαθηταῖς αὐv.39 ιδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκως εξ εναντιας αυτου οτι ουτως κραξας , , εξεπνευσεν ειπεν
αληθως ο , , ανθρωπος , , ουτος ο ανθρωπος υιος ην , , ϑεου ην .
v.40 ησαν δε και
γυναικες απο µακροθεν ϑεωρουσαι εν αις ην , , και µαρια η µαγδαληνη και µαρια η του , ,
ιακωβου του µικρου και ιωσητος ιωση , , µητηρ και σαλωµη.
v.41 αι και , , οτε ην εν τη
γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυµα.
v.43 ελθων ηλθεν , , ιωσηφ [ο] ο , , απο αριµαθαιας ευσχηµων ουλευτης ος και αυτος ην
προσδεχοµενος την ασιλειαν του ϑεου τολµησας εισηλθεν προς τον πιλατον και ητησατο το σωµα του
ιησου.
v.45 και γνους απο του κεντυριωνος εδωρησατο το πτωµα σωµα , , τω ιωσηφ.
v.46 και
αγορασας σινδονα και , , καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και εθηκεν κατεθηκεν , , αυτον εν
µνηµειω ο ην λελατοµηµενον εκ πετρας και προσεκυλισεν λιθον επι την ϑυραν του µνηµειου.
v.47 η
16
δε µαρια η µαγδαληνη και µαρια η ιωσητος ιωση , , εθεωρουν που τεθειται τιθεται , , .
v.1 και διαγενοµενου του σαββατου µαρια η µαγδαληνη και µαρια [η η , , του] [του] του ,
ιακωβου και σαλωµη ηγορασαν αρωµατα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αυτον.
v.2 και λιαν πρωι τη µια
των της , , µιας , , σαββατων ερχονται επι το µνηµειον ανατειλαντος του ηλιου.
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16:7–20

τοῦ καὶ τῷ πέτρῳ ὅτι προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε
καθὼς εἶπεν ὑµῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µνηµείου εἶχεν
δὲ αὐτὰς τρόµος καὶ ἔκστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον ἐφοβοῦντο γὰρ.
ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον µαρίᾳ τῇ µαγδαληνῇ
ἀφ’ ἡς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιµόνια. ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς
µετ’ αὐτοῦ γενοµένοις πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες
ὅτι ῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν. µετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ πορευοµένοις εἰς ἀγρόν.
κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
ὕστερον ἀνακειµένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν
ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς ϑεασαµένοις αὐτὸν ἐγηγερµένον οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἰς τὸν κόσµον
ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ απτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. σηµεῖα δὲ τοῖς
πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόµατί µου δαιµόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. ὄφεις ἀροῦσιν κἂν ϑανάσιµόν τι
πίωσιν οὐ µὴ αὐτοὺς λάψει ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. ὁ µὲν οὖν κύριος µετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήυξαν πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον εβαιοῦντος
διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σηµείων ἀµήν.

v.7 αλλα αλλ , , υπαγετε ειπατε τοις µαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υµας εις την
γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υµιν.
v.8 και εξελθουσαι ταχυ , εφυγον απο του µνη, ,
µειου ειχεν γαρ δε
αυτας τροµος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπαν ειπον , , εφοβουντο
γαρ [[παντα δε τα παρηγγελµενα τοις περι τον πετρον συντοµως εξηγγειλαν µετα δε
ταυτα και αυτος ο ιησους απο ανατολης και αχρι δυσεως εξαπεστειλεν δι αυτων το
ιερον και αφθαρτον κηρυγµα της αιωνιου σωτηριας αµην]] γαρ , , .
v.9 [[αναστας
αναστας , , δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη πρωτον µαρια τη µαγδαληνη παρ αφ , , ης εκβεληκει επτα δαιµονια.
v.10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν τοις µετ αυτου γενοµενοις πενθουσι
πενθουσιν , , και κλαιουσιν.
v.14 υστερον [δε] ανακειµενοις αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη
και ωνειδισεν την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις ϑεασαµενοις αυτον εγηγερµενον ουκ
επιστευσαν.
v.18 [και εν ταις χερσιν] οφεις αρουσιν καν ϑανασιµον τι πιωσιν ου µη αυτους
v.19 ο µεν ουν κυριος
λαψη , λαψει , επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν και καλως εξουσιν.
ιησους µετα το λαλησαι αυτοις ανεληµφθη ανεληφθη , , εις τον ουρανον και εκαθισεν εκ δεξιων
του ϑεου.
v.20 εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον
εβαιουντος δια των επακολουθουντων σηµειων]] σηµειων , , αµην , , .








































































































































































ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡµῖν πραγµάτων. καθὼς παρέδοσαν ἡµῖν οἱ ἀπ’
ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόµενοι τοῦ λόγου.
ἔδοξεν κἀµοὶ
παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι κράτιστε
ϑεόφιλε. ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. ἐγένετο
ἐν ταῖς ἡµέραις ἡρῴδου τοῦ ασιλέως τῆς ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόµατι
αχαρίας ἐξ ἐφηµερίας ἀβιά καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν ϑυγατέρων ἀαρών
καὶ τὸ ὄνοµα αὐτῆς ἐλισάβετ. ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀµφότεροι ἐνώπιον τοῦ
ϑεοῦ πορευόµενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώµασιν τοῦ κυρίου
ἄµεµπτοι. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι ἡ ἐλισάβετ ἦν στεῖρα καὶ
ἀµφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτῶν ἦσαν. ἐγένετο δὲ ἐν
τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφηµερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ ϑεοῦ.
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχεν τοῦ ϑυµιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν
τοῦ κυρίου. καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἦν προσευχόµενον ἔξω τῇ ὥρᾳ
τοῦ ϑυµιάµατος. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ
ϑυσιαστηρίου τοῦ ϑυµιάµατος. καὶ ἐταράχθη αχαρίας ἰδών καὶ ϕόβος
ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος µὴ ϕοβοῦ αχαία διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου καὶ ἡ γυνή σου ἐλισάβετ γεννήσει
υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἰωάννην. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ
ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. ἔσται γὰρ
µέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ µὴ πίῃ καὶ πνεύµατος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ. καὶ πολλοὺς τῶν
υἱῶν ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν ϑεὸν αὐτῶν. καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύµατι καὶ δυνάµει ἠλίου ἐπιστρέψαι καρδίας
1
v.3 εδοξε εδοξεν , , καµοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι γραψαι
κρατιστε ϑεοφιλε.
v.5 εγενετο εν ταις ηµεραις ηρωδου του , , ασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις
ονοµατι αχαριας εξ εφηµεριας αβια και η , , γυνη αυτω αυτου , , εκ των ϑυγατερων ααρων και το
ονοµα αυτης ελισαβετ.
v.6 ησαν δε δικαιοι αµφοτεροι εναντιον ενωπιον , , του ϑεου πορευοµενοι
εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωµασιν του κυριου αµεµπτοι.
v.7 και ουκ ην αυτοις τεκνον καθοτι
ην η ελισαβετ ην , , στειρα και αµφοτεροι προβεβηκοτες εν ταις ηµεραις αυτων ησαν.
v.9 κατα
το εθος της ιερατειας ελαχε ελαχεν , , του ϑυµιασαι εισελθων εις τον ναον του κυριου.
v.10 και
v.14 και εσται
παν το πληθος ην , του λαου ην , προσευχοµενον εξω τη ωρα του ϑυµιαµατος.
χαρα σοι και αγαλλιασις και πολλοι επι τη γενεσει γεννησει , , αυτου χαρησονται.
v.15 εσται
γαρ µεγας ενωπιον [του] , του , κυριου και οινον και σικερα ου µη πιη και πνευµατος αγιου
πλησθησεται ετι εκ κοιλιας µητρος αυτου.
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1:18–34

πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν ϕρονήσει δικαίων ἑτοιµάσαι κυρίῳ
λαὸν κατεσκευασµένον. καὶ εἶπεν αχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον κατὰ τί
γνώσοµαι τοῦτο ἐγὼ γάρ εἰµι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή µου προβεβηκυῖα
ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτῆς. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰµι
γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς
σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. καὶ ἰδού ἔσῃ σιωπῶν καὶ µὴ δυνάµενος λαλῆσαι ἄχρι ἡς ἡµέρας γένηται ταῦτα ἀνθ ὧν οὐκ ἐπίστευσας
τοῖς λόγοις µου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. καὶ ἦν
ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν αχαρίαν καὶ ἐθαύµαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτόν
ἐν τῷ ναῷ. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι
ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέµενεν
κωφός. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡµέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. µετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡµέρας συνέλαβεν
ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν µῆνας πέντε λέγουσα.
ὅτι οὕτως µοι πεποίηκεν ὁ κύριος ἐν ἡµέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ
ὄνειδός µου ἐν ἀνθρώποις. ἐν δὲ τῷ µηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος
γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς πόλιν τῆς γαλιλαίας ᾗ ὄνοµα ναζαρὲτ. πρὸς
παρθένον µεµνηστευµένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνοµα ἰωσὴφ ἐξ οἴκου δαβίδ καὶ τὸ
ὄνοµα τῆς παρθένου µαριάµ. καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπεν
χαῖρε κεχαριτωµένη ὁ κύριος µετὰ σοῦ εὐλογηµένη σὺ ἐν γυναιξίν. ἡ
δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη
ὁ ἀσπασµὸς οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ µὴ ϕοβοῦ µαριάµ εὗρες
γὰρ χάριν παρὰ τῷ ϑεῷ. καὶ ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν καὶ
καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἰησοῦν. οὗτος ἔσται µέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου
κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ ϑεὸς τὸν ϑρόνον δαβὶδ τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ. καὶ ασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς ασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. εἶπεν δὲ µαριὰµ πρὸς τὸν ἄγγελον πῶς
ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐv.21 και ην ο λαος προσδοκων τον αχαριαν και εθαυµαζον εν τω χρονιζειν αυτον , , εν τω ναω
αυτον .
v.22 εξελθων δε ουκ εδυνατο ηδυνατο , , λαλησαι αυτοις και επεγνωσαν οτι οπτασιαν
εωρακεν εν τω ναω και αυτος ην διανευων αυτοις και διεµενεν κωφος.
v.25 οτι ουτως µοι πεποιηκεν
ο , , κυριος εν ηµεραις αις επειδεν αφελειν το , , ονειδος µου εν ανθρωποις.
v.26 εν δε τω
µηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ απο υπο , , του ϑεου εις πολιν της γαλιλαιας η ονοµα
ναζαρεθ , ναζαρετ , .
v.27 προς παρθενον εµνηστευµενην µεµνηστευµενην , , ανδρι ω ονοµα
ιωσηφ εξ οικου δαυιδ , δαβιδ , και το ονοµα της παρθενου µαριαµ.
v.28 και εισελθων ο , ,
αγγελος , , προς αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωµενη ο κυριος µετα σου ευλογηµενη , , συ , ,
εν , , γυναιξιν , , . v.29 η δε ιδουσα , , διεταραχθη , , επι τω λογω διεταραχθη αυτου , ,
και διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασµος ουτος.
v.31 και ιδου συλληµψη συλληψη , , εν γαστρι
και τεξη υιον και καλεσεις το ονοµα αυτου ιησουν.
v.32 ουτος εσται µεγας και υιος υψιστου
κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο ϑεος τον ϑρονον δαυιδ , δαβιδ , του πατρος αυτου.
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τῇ πνεῦµα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναµις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι
διὸ καὶ τὸ γεννώµενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς ϑεοῦ. καὶ ἰδού ἐλισάβετ ἡ
συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνείληφυῖα υἱὸν ἐν γήρᾳ αὐτῆς καὶ οὗτος µὴν
ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουµένῃ στείρᾳ. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ
ϑεῷ πᾶν ῥῆµα. εἶπεν δὲ µαριάµ ἰδού ἡ δούλη κυρίου γένοιτό µοι κατὰ
τὸ ῥῆµά σου καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. ἀναστᾶσα δὲ µαριὰµ ἐν
ταῖς ἡµέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν µετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν
ἰούδα. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ἐλισάβετ.
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ἐλισάβετ τὸν ἀσπασµὸν τῆς µαρίας ἐσκίρτησεν
τὸ ρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη πνεύµατος ἁγίου ἡ ἐλισάβετ.
καὶ ἀνεφώνησεν ϕωνῇ µεγάλῃ καὶ εἶπεν εὐλογηµένη σὺ ἐν γυναιξίν καὶ
εὐλογηµένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. καὶ πόθεν µοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ
ἡ µήτηρ τοῦ κυρίου µου πρὸς µέ. ἰδού γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ ϕωνὴ τοῦ
ἀσπασµοῦ σου εἰς τὰ ὦτά µου ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ ρέφος ἐν τῇ
κοιλίᾳ µου. καὶ µακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαληµένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. καὶ εἶπεν µαριάµ µεγαλύνει ἥ ψυχή µου τόν
κύριόν. καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦµά µου ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρί µου. ὅτι
ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ ἰδού γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
µακαριοῦσίν µε πᾶσαι αἱ γενεαί. ὅτι ἐποίησέν µοι µεγάλεῖα ὁ δυνατός
καὶ ἅγιον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς
ϕοβουµένοις αὐτόν. ἐποίησεν κράτος ἐν ραχίονι αὐτοῦ διεσκόρπισεν
ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ ϑρόνων
καὶ ὕψωσεν ταπεινούς. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. ἀντελάβετο ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ µνησθῆναι
ἐλέους. καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡµῶν τῷ ἀβραὰµ καὶ τῷ
σπέρµατι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. ἔµεινεν δὲ µαριὰµ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ µῆνας
τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. τῇ δὲ ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ
v.35 και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτη πνευµα αγιον επελευσεται επι σε και δυναµις υψιστου
επισκιασει σοι διο και το γεννωµενον εκ σου αγιον κληθησεται υιος ϑεου.
v.36 και ιδου ελισαβετ
η συγγενις συγγενης , , σου και αυτη συνειληφεν συνειληφυια , , υιον εν γηρει , γηρα ,
αυτης και ουτος µην εκτος εστιν αυτη τη καλουµενη στειρα.
v.37 οτι ουκ αδυνατησει παρα του
τω , , ϑεου ϑεω , , παν ηµα. v.41 και εγενετο ως ηκουσεν η , , ελισαβετ , , τον ασπασµον
της µαριας η ελισαβετ εσκιρτησεν το ρεφος εν τη κοιλια αυτης και επλησθη πνευµατος αγιου η
ελισαβετ.
v.42 και ανεφωνησεν κραυγη ϕωνη , , µεγαλη και ειπεν ευλογηµενη συ εν γυναιξιν
και ευλογηµενος ο καρπος της κοιλιας σου.
v.43 και ποθεν µοι τουτο ινα ελθη η µητηρ του κυριου
µου προς εµε µε , , .
v.44 ιδου γαρ ως εγενετο η ϕωνη του ασπασµου σου εις τα ωτα µου
v.49 οτι εποιησεν
εσκιρτησεν εν , , αγαλλιασει , , το ρεφος εν αγαλλιασει εν τη κοιλια µου.
µοι µεγαλα µεγαλεια , , ο δυνατος και αγιον το ονοµα αυτου.
v.50 και το ελεος αυτου εις γενεας
και γενεας γενεων , , τοις ϕοβουµενοις αυτον.
v.56 εµεινεν δε µαριαµ συν αυτη ως ωσει , ,
µηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης.






















































































































36

37





38
39

40
41

42



43



44





45
46
47, 48

49
50



51



52
53
54
55
56
57



116
58

59


60
61
62



63





64
65

66

67





68
69
70





71
72
73
74
75



76





77
78


ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

1:58–78

χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν καὶ ἐγέννησεν υἱόν. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι
καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐµεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ µετ’ αὐτῆς
καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡµέρᾳ ἦλθον περιτεµεῖν
τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ αχαρίαν.
καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται ἰωάννης.
καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενεία σου ὃς καλεῖται
τῷ ὀνόµατι τούτῳ. ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν ϑέλοι καλεῖσθαι
αὐτόν. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων ἰωάννης ἐστὶν τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ καὶ ἐθαύµασαν πάντες. ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόµα αὐτοῦ παραχρῆµα
καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν ϑεόν. καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας ϕόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς ἰουδαίας
διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήµατα ταῦτα. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται καὶ χεὶρ κυρίου
ἦν µετ’ αὐτοῦ. καὶ αχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύµατος ἁγίου
καὶ προεφήτευσεν λέγων. εὐλογητὸς κύριος ὁ ϑεὸς τοῦ ἰσραήλ ὅτι
ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. καὶ ἤγειρεν κέρας
σωτηρίας ἡµῖν ἐν τῷ οἴκῳ δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. καθὼς ἐλάλησεν
διὰ στόµατος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ. σωτηρίαν ἐξ
ἐχθρῶν ἡµῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν µισούντων ἡµᾶς. ποιῆσαι ἔλεος
µετὰ τῶν πατέρων ἡµῶν καὶ µνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ. ὅρκον
ὃν ὤµοσεν πρὸς ἀβραὰµ τὸν πατέρα ἡµῶν. τοῦ δοῦναί ἡµῖν ἀφόβως
ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡµῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ. ἐν ὁσιότητι καὶ
δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡµέρας τὴς ωῆς ἡµῶν. καὶ σὺ
παιδίον προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου
κυρίου ἑτοιµάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ
αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁµαρτιῶν αὐτῶν. διὰ σπλάγχνα ἐλέους ϑεοῦ ἡµῶν ἐν

v.59 και εγενετο εν τη ογδοη , , ηµερα τη ογδοη ηλθον περιτεµειν το παιδιον και εκαλουν
αυτο επι τω ονοµατι του πατρος αυτου αχαριαν.
v.61 και ειπαν ειπον , , προς αυτην οτι ουδεις εστιν εκ εν , , της τη , , συγγενειας συγγενεια , , σου ος καλειται τω ονοµατι τουτω.
v.62 ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν ϑελοι καλεισθαι αυτο αυτον , , .
v.63 και αιτησας πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννης εστιν το , , ονοµα αυτου και εθαυµασαν παντες.
v.66 και εθεντο
παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και γαρ χειρ κυιου ην µετ αυτου.
v.67 και αχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη πνευµατος αγιου και επροφητευσεν
προεφητευσεν , , λεγων. v.69 και ηγειρεν κερας σωτηριας ηµιν εν τω , , οικω δαυιδ , δαβιδ ,
του , , παιδος αυτου.
v.70 καθως ελαλησεν δια στοµατος των αγιων των , , απ αιωνος προφητων
αυτου.
v.74 αφοβως εκ χειρος των , , εχθρων ηµων , , υσθεντας λατρευειν αυτω.
v.75 εν
οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασαις ταις ηµεραις πασας , , τας , , ηµερας , ,
της , , ωης , , ηµων.
v.76 και συ δε παιδιον προφητης υψιστου κληθηση προπορευση γαρ
ενωπιον προ , , προσωπου , , κυριου ετοιµασαι οδους αυτου.
v.78 δια σπλαγχνα ελεους ϑεου
ηµων εν οις επισκεψεται επεσκεψατο , , ηµας ανατολη εξ υψους.
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οἷς ἐπεσκέψατο ἡµᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους. ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ
σκιᾷ ϑανάτου καθηµένοις τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡµῶν εἰς ὁδὸν
εἰρήνης. τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµατι καὶ ἦν ἐν
ταῖς ἐρήµοις ἕως ἡµέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ἰσραήλ.
ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγµα παρὰ καίσαρος
αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουµένην. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ
πρώτη ἐγένετο ἡγεµονεύοντος τῆς συρίας κυρηνίου. καὶ ἐπορεύοντο
πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. ἀνέβη δὲ καὶ ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἐκ πόλεως ναζαρὲτ εἰς τὴν ἰουδαίαν εἰς πόλιν
δαβὶδ ἥτις καλεῖται ηθλέεµ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς
δαβίδ. ἀπογράψασθαι σὺν µαριὰµ τῇ µεµνηστευµένῃ αὐτῷ γυναικὶ
οὔσῃ ἐγκύῳ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡµέαι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ
ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ ϕάτνῃ διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύµατι. καὶ ποιµένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ
ἀγραυλοῦντες καὶ ϕυλάσσοντες ϕυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην
αὐτῶν. καὶ ἰδού ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου πειέλαµψεν αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν ϕόβον µέγαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
ἄγγελος µὴ ϕοβεῖσθε ἰδού γὰρ εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαρὰν µεγάλην ἥτις
ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς
κύριος ἐν πόλει δαβίδ. καὶ τοῦτο ὑµῖν τὸ σηµεῖον εὑρήσετε ρέφος
ἐσπαργανωµένον κείµενον ἐν τῇ ϕάτνῃ. καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ
ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν ϑεὸν καὶ λεγόντων.
δόξα ἐν ὑψίστοις ϑεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. καὶ
ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀνθρωποι οἱ ποιµένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους διέλθωµεν δὴ ἕως ηθλέεµ καὶ
ἴδωµεν τὸ ῥῆµα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡµῖν. καὶ ἦλθον
2
v.2 αυτη η , , απογραφη πρωτη εγενετο ηγεµονευοντος της συριας κυρηνιου.
v.3 και
επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την εαυτου ιδιαν , , πολιν.
v.4 ανεβη δε και ιωσηφ
απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρεθ , ναζαρετ , εις την ιουδαιαν εις πολιν δαυιδ , δαβιδ , ητις
καλειται ηθλεεµ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριας δαυιδ , δαβιδ , .
v.5 απογραψασθαι
συν µαριαµ τη εµνηστευµενη µεµνηστευµενη , , αυτω γυναικι , , ουση εγκυω.
v.7 και ετεκεν
τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν τη , , ϕατνη διοτι
ουκ ην αυτοις τοπος εν τω καταλυµατι.
v.9 και ιδου , , αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξα
κυριου περιελαµψεν αυτους και εφοβηθησαν ϕοβον µεγαν.
v.11 οτι ετεχθη υµιν σηµερον σωτηρ ος
εστιν χριστος κυριος εν πολει δαυιδ , δαβιδ , .
v.12 και τουτο υµιν το σηµειον ευρησετε ρεφος
v.14 δοξα εν υψιστοις ϑεω και επι γης ειρηνη εν
εσπαργανωµενον και κειµενον εν τη , ϕατνη.
ανθρωποις ευδοκιας ευδοκια , , .
v.15 και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι
αγγελοι και , , οι , , ανθρωποι , , οι ποιµενες ελαλουν ειπον , , προς αλληλους διελθωµεν
δη εως ηθλεεµ και ιδωµεν το ηµα τουτο το γεγονος ο ο κυριος εγνωρισεν ηµιν.
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σπεύσαντες καὶ ἀνεῦρον τήν τε µαριὰµ καὶ τὸν ἰωσὴφ καὶ τὸ ρέφος
κείµενον ἐν τῇ ϕάτνῃ. ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήµατος τοῦ
λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
ἐθαύµασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιµένων πρὸς αὐτούς. ἡ δὲ
µαριὰµ πάντα συνετήρει τὰ ῥήµατα ταῦτα συµβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτῆς. καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ποιµένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν ϑεὸν
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. καὶ
ὅτε ἐπλήσθησαν ἡµέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεµεῖν τὸ παιδίον καὶ ἐκλήθη τὸ
ὄνοµα αὐτοῦ ἰησοῦς τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι
αὐτόν ἐν τῇ κοιλίᾳ. καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡµέραι τοῦ καθαρισµοῦ
αὐτῶν κατὰ τὸν νόµον µωσέως ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ἱεροσόλυµα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ. καθὼς γέγραπται ἐν νόµῳ κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν
διανοῖγον µήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται. καὶ τοῦ δοῦναι ϑυσίαν
κατὰ τὸ εἰρηµένον ἐν νόµῳ κυρίου εῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς
περιστερῶν. καὶ ἰδού ἦν ἄνθρωπος ἐν ἰερουσαλὴµ ᾧ ὄνοµα συµεών καὶ
ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ
ἰσραήλ καὶ πνεῦµα ἅγιον ἦν ἐπ’ αὐτόν. καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηµατισµένον
ὑπὸ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου µὴ ἰδεῖν ϑάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν χριστὸν
κυρίου. καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύµατι εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς
γονεῖς τὸ παιδίον ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισµένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ
εὐλόγησεν τὸν ϑεὸν καὶ εἶπεν. νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου δέσποτα
κατὰ τὸ ῥῆµά σου ἐν εἰρήνῃ. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλµοί µου τὸ σωτήριόν
σου. ὃ ἡτοίµασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν. ϕῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ἰσραήλ. καὶ ἦν ἰωσὴφ καὶ ἡ µήτηρ
αὐτοῦ ϑαυµάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουµένοις περὶ αὐτοῦ. καὶ εὐλόγησεν
v.16 και ηλθαν ηλθον , , σπευσαντες και ανευρον την τε µαριαµ και τον ιωσηφ και το ρεφος κειµενον εν τη ϕατνη.
v.17 ιδοντες δε εγνωρισαν διεγνωρισαν , , περι του ηµατος του λαληθεντος
αυτοις περι του παιδιου τουτου.
v.20 και υπεστρεψαν , επεστρεψαν , οι ποιµενες δοξαζοντες
και αινουντες τον ϑεον επι πασιν οις ηκουσαν και ειδον καθως ελαληθη προς αυτους.
v.21 και
οτε επλησθησαν ηµεραι οκτω του περιτεµειν αυτον , το , παιδιον , και εκληθη το ονοµα αυτου
ιησους το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλληµφθηναι συλληφθηναι , , αυτον εν τη κοιλια.
v.22 και οτε επλησθησαν αι ηµεραι του καθαρισµου αυτης αυτων , , κατα τον νοµον µωυσεως
µωσεως , , ανηγαγον αυτον εις ιεροσολυµα παραστησαι τω κυριω.
v.24 και του δουναι ϑυσιαν
κατα το ειρηµενον εν τω νοµω κυριου ευγος τρυγονων η δυο νοσσους νεοσσους , , περιστερων.
v.25 και ιδου ην , , ανθρωπος ην εν ιερουσαληµ ω ονοµα σιµεων συµεων , , και ο ανθρωπος
ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχοµενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευµα αγιον , ην αγιον ,
επ αυτον.
v.26 και ην αυτω κεχρηµατισµενον υπο του πνευµατος του αγιου µη ιδειν ϑανατον πριν
[η] αν η , , ιδη τον χριστον κυριου. v.28 και αυτος εδεξατο αυτο εις τας αγκαλας αυτου , , και
ευλογησεν τον ϑεον και ειπεν.
v.33 και ην ο πατηρ αυτου ιωσηφ , , και η µητηρ αυτου , ,
ϑαυµαζοντες επι τοις λαλουµενοις περι αυτου.
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αὐτοὺς συµεὼν καὶ εἶπεν πρὸς µαριὰµ τὴν µητέρα αὐτοῦ ἰδού οὗτος
κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ἰσραὴλ καὶ εἰς σηµεῖον
ἀντιλεγόµενον. καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥοµφαία ὅπως
ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισµοί. καὶ ἦν ἅννα προϕῆτις ϑυγάτηρ ϕανουήλ ἐκ ϕυλῆς ἀσήρ αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡµέραις
πολλαῖς ήσασα ἔτη µετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. καὶ
αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ
νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡµέραν. καὶ αὐτῇ αὕτη
τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωµολογεῖτο τῷ κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν
τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν ἐν ἰερουσαλήµ. καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα
τὰ κατὰ τὸν νόµον κυρίου ὑπέστρεψαν εἰς τὴν γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν
αὑτῶν ναζαρέτ. τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµατι πληούµενον σοφίας καὶ χάρις ϑεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό. καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς
αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς ἰερουσαλὴµ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. καὶ ὅτε ἐγένετο
ἐτῶν δώδεκα ἀναβάντων αὐτῶν εἰς ἰεροσόλυµα κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς.
καὶ τελειωσάντων τὰς ἡµέρας ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέµεινεν ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν ἰερουσαλήµ καὶ οὐκ ἔγνω ἰωσὴφ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ.
νοµίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡµέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσιν καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς. καὶ µὴ εὑρόντες
αὐτόν ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴµ ητοῦντες αὐτὸν. καὶ ἐγένετο µεθ’’
ἡµέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόµενον ἐν µέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. ἐξίσταντο δὲ πάντες
οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. καὶ
v.34 και ευλογησεν αυτους σιµεων συµεων , , και ειπεν προς µαριαµ την µητερα αυτου ιδου
ουτος κειται εις πτωσιν και αναστασιν πολλων εν τω ισραηλ και εις σηµειον αντιλεγοµενον.
v.35 και
σου [δε] δε , , αυτης την ψυχην διελευσεται οµφαια οπως αν αποκαλυφθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλογισµοι.
v.36 και ην αννα προφητις ϑυγατηρ ϕανουηλ εκ ϕυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια
εν ηµεραις πολλαις ησασα ετη , , µετα ανδρος ετη επτα απο της παρθενιας αυτης.
v.37 και
αυτη χηρα εως ως , , ετων ογδοηκοντα , τεσσαρων , ογδοηκοντατεσσαρων , η ουκ αφιστατο
απο , , του ιερου νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ηµεραν.
v.38 και αυτη αυτη , ,
τη ωρα επιστασα ανθωµολογειτο τω ϑεω κυριω , , και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχοµενοις λυτρωσιν εν , , ιερουσαληµ.
v.39 και ως ετελεσαν παντα απαντα , , τα κατα τον νοµον κυριου επεστρεψαν υπεστρεψαν , , εις την γαλιλαιαν εις την , , πολιν εαυτων , αυτων ,
ναζαρεθ , ναζαρετ , .
v.40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευµατι , , πληρουµενον
σοφια σοφιας , , και χαρις ϑεου ην επ αυτο.
v.42 και οτε εγενετο ετων δωδεκα αναβαινοντων
αναβαντων , , αυτων εις , , ιεροσολυµα , , κατα το εθος της εορτης.
v.43 και τελειωσαντων τας ηµερας εν τω υποστρεφειν αυτους υπεµεινεν ιησους ο παις εν ιερουσαληµ και ουκ εγνωσαν
οι γονεις εγνω , , ιωσηφ , , και , , η , , µητηρ , , αυτου.
v.44 νοµισαντες δε αυτον ειναι εν τη συνοδια ειναι , , ηλθον ηµερας οδον και ανεζητουν αυτον εν τοις συγγενευσιν
συγγενεσιν , , και εν , , τοις γνωστοις.
v.45 και µη ευροντες αυτον , , υπεστρεψαν εις ιερου, ,
σαληµ αναζητουντες ητουντες
αυτον.
v.46 και εγενετο µετα µεθ , , ηµερας τρεις ευρον
αυτον εν τω ιερω καθεζοµενον εν µεσω των διδασκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτους.
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2:48–3:10

ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν τέκνον
τί ἐποίησας ἡµῖν οὕτως ἰδού ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώµενοι ἐζητοῦµέν
σε. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ
πατρός µου δεῖ εἶναί µε. καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆµα ὃ ἐλάλησεν
αὐτοῖς. καὶ κατέβη µετ’ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς ναζαρέτ καὶ ἦν ὑποτασσόµενος αὐτοῖς καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήµατα ταῦτα ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. καὶ ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι
παρὰ ϑεῷ καὶ ἀνθρώποις.
ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεµονίας τιβερίου καίσαρος ἡγεµονεύοντος ποντίου πιλάτου τῆς ἰουδαίας καὶ τετραρχοῦντος τῆς γαλιλαίας
ἡρῴδου ϕιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ἰτουραίας
καὶ τραχωνίτιδος χώρας καὶ λυσανίου τῆς ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος. ἐπ’
ἀρχιερέων ἅννα καὶ καϊάφα ἐγένετο ῥῆµα ϑεοῦ ἐπὶ ἰωάννην τὸν τοῦ
αχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήµῳ. καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ
ἰορδάνου κηρύσσων άπτισµα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. ὡς γέγραπται ἐν ίβλῳ λόγων ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος ϕωνὴ οῶντος
ἐν τῇ ἐρήµῳ ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
αὐτοῦ. πᾶσα ϕάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ ουνὸς ταπεινωϑήσεται καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας.
καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ. ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευοµένοις ὄχλοις απτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ γεννήµατα ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν
ὑµῖν ϕυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς. ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετανοίας καὶ µὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς πατέρα ἔχοµεν τὸν
ἀβραάµ λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι δύναται ὁ ϑεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
τέκνα τῷ ἀβραάµ. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ
άλλεται. καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες τί οὖν ποιήσοµεν.
v.48 και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και ειπεν προς αυτον η µητηρ αυτου ειπεν , , τεκνον τι
εποιησας ηµιν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωµενοι εζητουµεν σε.
v.51 και κατεβη µετ αυτων
και ηλθεν εις ναζαρεθ , ναζαρετ , και ην υποτασσοµενος αυτοις και η µητηρ αυτου διετηρει παντα
τα ηµατα ταυτα , , εν τη καρδια αυτης.
v.52 και ιησους προεκοπτεν [εν τη] σοφια και ηλικια
και χαριτι παρα ϑεω και ανθρωποις.
3
v.1 εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεµονιας τιβεριου
καισαρος ηγεµονευοντος ποντιου πιλατου της ιουδαιας και τετρααρχουντος τετραρχουντος , , της
γαλιλαιας ηρωδου ϕιλιππου δε του αδελφου αυτου τετρααρχουντος τετραρχουντος , , της ιτουραιας
και τραχωνιτιδος χωρας και λυσανιου της αβιληνης τετρααρχουντος τετραρχουντος , , . v.2 επι ,
επ , αρχιερεως , αρχιερεων , αννα και καιαφα εγενετο ηµα ϑεου επι ιωαννην τον του , αχαριου
υιον εν τη ερηµω.
v.3 και ηλθεν εις πασαν [την] την , , περιχωρον του ιορδανου κηρυσσων
απτισµα µετανοιας εις αφεσιν αµαρτιων.
v.4 ως γεγραπται εν ιβλω λογων ησαιου του προφητου
λεγοντος , , ϕωνη οωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους
αυτου.
v.10 και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησωµεν ποιησοµεν , , .
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ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς ὁ ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ µὴ ἔχοντι
καὶ ὁ ἔχων ρώµατα ὁµοίως ποιείτω. ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι απτισθῆναι καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν διδάσκαλε τί ποιήσοµεν. ὁ δὲ εἶπεν πρὸς
αὐτούς µηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγµένον ὑµῖν πράσσετε. ἐπηρώτων
δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι λέγοντες καὶ ἡµεῖς τί ποιήσοµεν καὶ εἶπεν
πρὸς αὐτούς µηδένα διασείσητε µηδὲ συκοφαντήσητε καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς
ὀψωνίοις ὑµῶν. προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζοµένων πάντων
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ἰωάννου µήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός.
ἀπεκρίνατο ὁ ἰωάννης ἅπασιν λέγων ἐγὼ µὲν ὕδατι απτίζω ὑµᾶς ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός µου οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱµάντα τῶν
ὑποδηµάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑµᾶς απτίσει ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί.
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθᾶριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναξεῖ τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ
ἀσβέστῳ. πολλὰ µὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.
ὁ δὲ ἡρῴδης ὁ τετράρχης ἐλεγχόµενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ ἡρῳδιάδος τῆς
γυναικὸς ϕιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν
πονηρῶν ὁ ἡρῴδης. προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν καὶ κατέκλεισεν
τὸν ἰωάννην ἐν τῇ ϕυλακῇ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ απτισθῆναι ἅπαντα τὸν
λαὸν καὶ ἰησοῦ απτισθέντος καὶ προσευχοµένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν. καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον σωµατικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν
ἐπ’ αὐτόν καὶ ϕωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ
ἀγαπητός ἐν σοὶ ἠυδόκησα. καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα
ἀρχόµενος ὢν ὡς ἐνοµίζετο υἱός ἰωσὴφ τοῦ ἠλὶ. τοῦ µατθὰτ τοῦ λευὶ
τοῦ µελχὶ τοῦ ἰαννὰ τοῦ ἰωσὴφ. τοῦ µατταθίου τοῦ ἀµὼς τοῦ ναοὺµ

v.11 αποκριθεις δε ελεγεν λεγει , , αυτοις ο εχων δυο χιτωνας µεταδοτω τω µη εχοντι και ο εχων
ρωµατα οµοιως ποιειτω.
v.12 ηλθον δε και τελωναι απτισθηναι και ειπαν ειπον , , προς αυτον
διδασκαλε τι ποιησωµεν ποιησοµεν , , .
v.14 επηρωτων δε αυτον και στρατευοµενοι λεγοντες
τι ποιησωµεν και ηµεις τι , , ποιησοµεν , , και ειπεν αυτοις προς , , αυτους , , µηδενα
διασεισητε µηδε συκοφαντησητε και αρκεισθε τοις οψωνιοις υµων.
v.16 απεκρινατο λεγων πασιν
ο ιωαννης απασιν , , λεγων , , εγω µεν υδατι απτιζω υµας ερχεται δε ο ισχυροτερος µου ου ουκ
ειµι ικανος λυσαι τον ιµαντα των υποδηµατων αυτου αυτος υµας απτισει εν πνευµατι αγιω και πυρι.
v.17 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου διακαθαραι και , , διακαθαριει , , την αλωνα αυτου και
συναγαγειν συναξει , , τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω.
v.19 ο δε ηρωδης ο τετρααρχης τετραρχης , , ελεγχοµενος υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος
ϕιλιππου , του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδης.
v.20 προσεθηκεν
και τουτο επι πασιν [και] και , , κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη , , ϕυλακη.
v.22 και καταβηναι
το πνευµα το αγιον σωµατικω ειδει ως ωσει , , περιστεραν επ αυτον και ϕωνην εξ ουρανου γενεσθαι
λεγουσαν , , συ ει ο υιος µου ο αγαπητος εν σοι ευδοκησα , ηυδοκησα , .
v.23 και αυτος
ην ο , , ιησους αρχοµενος ωσει ετων τριακοντα αρχοµενος , , ων υιος ως ενοµιζετο υιος , ,
ιωσηφ του ηλι.
v.24 του µαθθατ µατθατ , , του λευι του µελχι του ιανναι ιαννα , , του ιωσηφ.
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3:26–4:7

τοῦ ἐσλὶ τοῦ ναγγαὶ. τοῦ µάαθ τοῦ µατταθίου τοῦ σεµεῒ τοῦ ἰωσὴφ τοῦ
ἰουδὰ. τοῦ ἰωὰννα τοῦ ῥησὰ τοῦ οροβαβὲλ τοῦ σαλαθιὴλ τοῦ νηρὶ. τοῦ
µελχὶ τοῦ ἀδδὶ τοῦ κωσὰµ τοῦ ἐλµωδὰµ τοῦ ἢρ. τοῦ ἰωσὴ τοῦ ἐλιέζερ
τοῦ ἰωρεὶµ τοῦ µατθὰτ τοῦ λευὶ. τοῦ συµεὼν τοῦ ἰούδα τοῦ ἰωσὴφ τοῦ
ἰωνὰν τοῦ ἐλιακεὶµ. τοῦ µελεὰ τοῦ µαϊνάν τοῦ µατταθὰ τοῦ ναθὰν τοῦ
δαβὶδ. τοῦ ἰεσσαὶ τοῦ ὠβήδ τοῦ όοζ τοῦ σαλµών τοῦ ναασσὼν. τοῦ
ἀµιναδὰβ τοῦ ἀράµ τοῦ ἐσρὼµ τοῦ ϕαρὲς τοῦ ἰούδα. τοῦ ἰακὼβ τοῦ
ἰσαὰκ τοῦ ἀβραὰµ τοῦ ϑάρα τοῦ ναχὼρ. τοῦ σαρούχ τοῦ ῥαγαὺ τοῦ ϕαλὲκ τοῦ ἔβερ τοῦ σαλὰ. τοῦ καϊνάν τοῦ ἀρφαξὰδ τοῦ σὴµ τοῦ νῶε τοῦ
λάµεχ. τοῦ µαθουσαλὰ τοῦ ἐνὼχ τοῦ ἰαρέδ τοῦ µαλελεὴλ τοῦ καϊνὰν.
τοῦ ἐνὼς τοῦ σὴθ τοῦ ἀδὰµ τοῦ ϑεοῦ.
ἰησοῦς δὲ πνεύµατος ἁγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ἰορδάνου
καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύµατι εἰς τήν ἐρήµονι. ἡµέρας τεσσαράκοντα πειαζόµενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡµέραις
ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ὕστερον ἐπείνασεν. καὶ εἶπεν αὐτῷ
ὁ διάβολος εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. καὶ
ἀπεκρίθη ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν λέγων γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ µόνῳ
ήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήµατι ϑεοῦ. καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν
ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψη`λον ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς ασιλείας τῆς οἰκουµένης ἐν στιγµῇ χρόνου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος σοὶ δώσω τὴν
ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ
ᾧ ἐὰν ϑέλω δίδωµι αὐτήν. σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον µοῦ ἔσται

v.26 του µααθ του µατταθιου του σεµειν σεµει , , του ιωσηχ ιωσηφ , , του ιωδα ιουδα , , .
v.27 του ιωαναν , ιωαννα , του ησα του οροβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι.
v.28 του µελχι
του αδδι του κωσαµ του ελµαδαµ ελµωδαµ , , του ηρ.
v.29 του ιησου ιωση , , του ελιεζερ
του ιωριµ ιωρειµ , , του µαθθατ µατθατ , , του λευι.
v.30 του σιµεων συµεων , , του
, ,
, ,
ιουδα του ιωσηφ του ιωναµ ιωναν
του ελιακιµ ελιακειµ
.
v.31 του µελεα του µεννα
µεναµ µαιναν , του µατταθα του ναθαµ ναθαν , , του δαυιδ , δαβιδ , .
v.32 του ιεσσαι του
ιωβηδ ωβηδ , , του οος οοζ , , του σαλα σαλµων , , του ναασσων.
v.33 του αµιναδαβ
του αδµιν του αρνι αραµ , , του εσρωµ του ϕαρες του ιουδα.
v.35 του σερουχ , σαρουχ ,
του αγαυ του ϕαλεγ ϕαλεκ , , του εβερ του σαλα.
v.36 του καιναµ καιναν , , του αρφαξαδ
του σηµ του νωε του λαµεχ.
v.37 του µαθουσαλα του ενωχ του ιαρετ ιαρεδ , , του µαλελεηλ του
καιναµ καιναν , , .
4
v.1 ιησους δε πληρης πνευµατος αγιου πληρης , , υπεστρεψεν απο
του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευµατι εν εις , , τη την , , ερηµω ερηµον , , .
v.2 ηµεας τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , πειραζοµενος υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις
ηµεραις εκειναις και συντελεσθεισων αυτων υστερον , , επεινασεν.
v.3 και , , ειπεν δε αυτω ο
διαβολος ει υιος ει του ϑεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος. v.4 και απεκριθη ιησους , , προς
αυτον ο ιησους λεγων , , γεγραπται οτι ουκ επ αρτω µονω ησεται [ο] ο , , ανθρωπος αλλ , ,
επι , , παντι , , ηµατι , , ϑεου , , .
v.5 και αναγαγων αυτον ο , , διαβολος , , εις , ,
, ,
, ,
ορος
υψηλον
εδειξεν αυτω πασας τας ασιλειας της οικουµενης εν στιγµη χρονου.
v.7 συ
ουν εαν προσκυνησης ενωπιον εµου , µου , εσται σου πασα , παντα , .
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σοῦ πάντα. καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ἰησοῦς ὑπαγε ὀπίσω µου σατανᾶ γέγραπται γὰρ προσκυνήσεις κύριον τὸν ϑεόν σου καὶ αὐτῷ µόνῳ
λατρεύσεις. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ἰερουσαλὴµ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ εἰ ὁ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ άλε σεαυτὸν
ἐντεῦθεν κάτω. γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ
σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε. καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὅτι
εἴρηται οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν ϑεόν σου. καὶ συντελέσας πάντα
πειρασµὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. καὶ ὑπέστρεψεν
ὁ ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάµει τοῦ πνεύµατος εἰς τὴν γαλιλαίαν καὶ ϕήµη ἐξῆλϑεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς
συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόµενος ὑπὸ πάντων. καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ναζαέτ οὗ ἦν τεθραµµένος καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡµέρᾳ
τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. καὶ ἐπεδόθη
αὐτῷ ιβλίον ἠσαΐου τοῦ προφήτου καὶ ἀναπτύξας τὸ ιβλίον εὗρεν τὸν
τόπον οὗ ἦν γεγραµµένον. πνεῦµα κυρίου ἐπ’ ἐµέ οὗ ἕνεκεν ἔχρισέν
µε εὐαγγελίζεσθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν µε ἰὰσασθαι τοὺς συντετριµµένους τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχµαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν
ἀποστεῖλαι τεθραυσµένους ἐν ἀφέσει. κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. καὶ πτύξας τὸ ιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν καὶ πάντων
ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλµοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. ἤρξατο δὲ λέγειν
πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήµερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑµῶν.
καὶ πάντες ἐµαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύµαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
τοῖς ἐκπορευοµένοις ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον οὐχ οὗτος ἐστιν
ὁ υἱός ἰωσὴφ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς πάντως ἐρεῖτέ µοι τὴν παραβολὴν

v.8 και αποκριθεις αυτω , , ειπεν , , ο ιησους ειπεν αυτω υπαγε , , οπισω , , µου , ,
σατανα , , γεγραπται γαρ , προσκυνησεις , , κυριον τον ϑεον σου προσκυνησεις και αυτω µονω
λατρευσεις.
v.9 και , , ηγαγεν δε αυτον εις ιερουσαληµ και εστησεν αυτον , , επι το πτερυγιον
του ιερου και ειπεν αυτω ει ο , υιος ει του ϑεου αλε σεαυτον εντευθεν κατω.
v.11 και οτι , , επι
χειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου. v.16 και ηλθεν εις την , , ναζαρα
ναζαρεθ ναζαρετ , ου ην τεθραµµενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ηµερα των σαββατων
εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι.
v.17 και επεδοθη αυτω ιβλιον ησαιου , , του προφητου ησαιου και αναπτυξας το ιβλιον ευρεν τον τοπον ου ην γεγραµµενον.
v.18 πνευµα κυριου επ
εµε ου εινεκεν , ενεκεν , εχρισεν µε ευαγγελισασθαι , ευαγγελιζεσθαι , πτωχοις απεσταλκεν µε
ιασασθαι , , τους , , συντετριµµενους , , την , , καρδιαν , , κηρυξαι αιχµαλωτοις αφεσιν
και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσµενους εν αφεσει.
v.20 και πτυξας το ιβλιον αποδους τω
υπηρετη εκαθισεν και παντων οι οφθαλµοι εν τη συναγωγη οι , , οφθαλµοι , , ησαν ατενιζοντες
αυτω.
v.22 και παντες εµαρτυρουν αυτω και εθαυµαζον επι τοις λογοις της χαριτος τοις εκπορευοµενοις εκ του στοµατος αυτου και ελεγον ουχι ουχ , , ουτος , , εστιν , , ο , , υιος εστιν
ιωσηφ ουτος .
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ταύτην ἰατρέ ϑεράπευσον σεαυτόν ὅσα ἠκούσαµεν γενόµενα ἐν τῇ καπερναούµ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. εἶπεν δέ ἀµὴν λέγω ὑµῖν
ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. ἐπ’ ἀληθείας δὲ
λέγω ὑµῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις ἠλίου ἐν τῷ ἰσραήλ ὅτε
ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ µῆνας ἕξ ὡς ἐγένετο λιµὸς µέγας
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ πρὸς οὐδεµίαν αὐτῶν ἐπέµφθη ἠλίας εἰ µὴ εἰς
σάρεπτα τῆς σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν. καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ
ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ ἰσραὴλ καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ
µὴ νεεµὰν ὁ σύρος. καὶ ἐπλήσθησαν πάντες ϑυµοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ
ἀκούοντες ταῦτα. καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ
ἤγαγον αὐτὸν ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόµητο εἰς τὸ κατακρηµνίσαι αὐτόν. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν
ἐπορεύετο. καὶ κατῆλθεν εἰς καπερναοὺµ πόλιν τῆς γαλιλαίας καὶ ἦν
διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦµα δαιµονίου ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν ϕωνῇ µεγάλῃ.
λέγων ἔα τί ἡµῖν καὶ σοί ἰησοῦ ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡµᾶς οἶδά σε
τίς εἶ ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς λέγων ϕιµώθητι
καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον εἰς τὸ µέσον ἐξῆλθεν
ἀπ’ αὐτοῦ µηδὲν λάψαν αὐτόν. καὶ ἐγένετο ϑάµβος ἐπὶ πάντας καὶ
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ
καὶ δυνάµει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύµασιν καὶ ἐξέρχονται. καὶ
ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. ἀναστὰς
δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν σίµωνος ἡ πενθερὰ δὲ
τοῦ σίµωνος ἦν συνεχοµένη πυρετῷ µεγάλῳ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ
αὐτῆς. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίµησεν τῷ πυρετῷ καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆµα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου
v.23 και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε µοι την παραβολην ταυτην ιατρε ϑεραπευσον σεαυτον οσα
ηκουσαµεν γενοµενα εις εν , , την τη , , καφαρναουµ καπερναουµ , , ποιησον και ωδε εν
τη πατριδι σου.
v.26 και προς ουδεµιαν αυτων επεµφθη ηλιας ει µη εις σαρεπτα της σιδωνιας
σιδωνος , , προς γυναικα χηραν.
v.27 και πολλοι λεπροι ησαν επι , , ελισσαιου , , του , ,
προφητου , , εν τω ισραηλ επι ελισαιου του προφητου και ουδεις αυτων εκαθαρισθη ει µη
ναιµαν νεεµαν , , ο συρος.
v.29 και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον
αυτον εως της , οφρυος του ορους εφ ου η πολις αυτων , , ωκοδοµητο αυτων εις , , ωστε
το , , κατακρηµνισαι αυτον.
v.31 και κατηλθεν εις καφαρναουµ καπερναουµ , , πολιν της
γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν.
v.34 λεγων , , εα τι ηµιν και σοι ιησου
ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ηµας οιδα σε τις ει ο αγιος του ϑεου.
v.35 και επετιµησεν αυτω ο ιησους
λεγων ϕιµωθητι και εξελθε απ εξ , , αυτου και ιψαν αυτον το δαιµονιον εις το , , µεσον εξηλθεν
απ αυτου µηδεν λαψαν αυτον.
v.38 αναστας δε απο εκ , , της συναγωγης εισηλθεν εις την
,
οικιαν σιµωνος η
πενθερα δε του σιµωνος ην συνεχοµενη πυρετω µεγαλω και ηρωτησαν αυτον περι
αυτης.
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πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς
αὐτόν ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν αὐτούς.
ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιµόνια ἀπὸ πολλῶν κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ
ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐπιτιµῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι. γενοµένης δὲ ἡµέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη
εἰς ἔρηµον τόπον καὶ οἱ ὄχλοι ἐζήτουν αὐτόν καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ
κατεῖχον αὐτὸν τοῦ µὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς
ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν ασιλείαν τοῦ
ϑεοῦ ὅτι εἲς τοῦτο ἀπεστάλµαι. καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς
τῆς γαλιλαίας.
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον
τοῦ ϑεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίµνην γεννησαρέτ. καὶ εἶδεν
δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίµνην οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν
ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ἐµβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων ὃ ἦν τοῦ σίµωνος
ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς
τὸν σίµωνα ἐπανάγαγε εἰς τὸ άθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑµῶν εἰς
ἄγραν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ σίµων εἶπεν αὐτῷ ἐπιστάτα δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς
κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβοµεν ἐπὶ δὲ τῷ ῥήµατί σου χαλάσω τὸ δίκτυον.
καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν ἰχθύων πλῆθος πολύ διερρήγνυτο δὲ
τὸ δίκτυον αὐτῶν. καὶ κατένευσαν τοῖς µετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ
τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀµφότερα τὰ
πλοῖα ὥστε υθίζεσθαι αὐτά. ἰδὼν δὲ σίµων πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόv.40 δυνοντος δε του ηλιου απαντες
παντες , ,
οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις ποικιλαις ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιτιθεις επιθεις , ,
εθεραπευεν εθεραπευσεν , , αυτους.
v.41 εξηρχετο δε και δαιµονια απο πολλων ᾿κραυγαζοντα῎
κραζοντα , , και λεγοντα οτι συ ει ο χριστος , , ο , , υιος του ϑεου και επιτιµων ουκ εια αυτα
λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι.
v.42 γενοµενης δε ηµερας εξελθων επορευθη εις ερηµον
τοπον και οι οχλοι επεζητουν , εζητουν , αυτον και ηλθον εως αυτου και κατειχον αυτον του µη
πορευεσθαι απ αυτων.
v.43 ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι
µε δει την ασιλειαν του ϑεου οτι επι εις , , τουτο απεσταλην απεσταλµαι , , .
v.44 και ην
κηρυσσων εις εν , , τας ταις , , συναγωγας συναγωγαις , , της ιουδαιας γαλιλαιας , , .
5
v.1 εγενετο δε εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω και του , , ακουειν τον λογον του ϑεου και
αυτος ην εστως παρα την λιµνην γεννησαρετ.
v.2 και ειδεν δυο πλοια εστωτα παρα την λιµνην οι
δε αλιεις αποβαντες , , απ αυτων αποβαντες επλυνον απεπλυναν , , τα δικτυα.
v.3 εµβας δε
εις εν των πλοιων ο ην του , , σιµωνος ηρωτησεν αυτον απο της γης επαναγαγειν ολιγον και , ,
καθισας δε εδιδασκεν , , εκ του πλοιου εδιδασκεν τους οχλους.
v.5 και αποκριθεις ο , ,
σιµων ειπεν αυτω , , επιστατα δι ολης της , , νυκτος κοπιασαντες ουδεν ελαβοµεν επι δε τω ηµατι
v.6 και τουτο ποιησαντες συνεκλεισαν ιχθυων ,
σου χαλασω τα το , , δικτυα δικτυον , , .
,
πληθος ιχθυων
πολυ διερρησσετο διερρηγνυτο , , δε τα το , , δικτυα δικτυον , , αυτων.
v.7 και κατενευσαν τοις µετοχοις τοις , , εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας συλλαβεσθαι αυτοις και
ηλθον και επλησαν αµφοτερα τα πλοια ωστε υθιζεσθαι αυτα.
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νασιν τοῦ ἰησοῦ λέγων ἔξελθε ἀπ’ ἐµοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁµαρτωλός εἰµι κύριε.
ϑάµβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν
ἰχθύων ἥ συνέλαβον. ὁµοίως δὲ καὶ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην υἱοὺς εβεδαίου οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ σίµωνι καὶ εἶπεν πρὸς τὸν σίµωνα ὁ ἰησοῦς
µὴ ϕοβοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ωγρῶν. καὶ καταγαγόντες τὰ
πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἐγένετο ἐν
τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν µιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδού ἀνὴρ πλήρης λέπρας καὶ
ἰδὼν τὸν ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων κύριε ἐὰν
ϑέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπὼν ϑέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ
αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ µηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ
ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισµοῦ σου καθὼς προσέταξεν µωσῆς εἰς µαρτύριον αὐτοῖς. διήρχετο δὲ µᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ καὶ
συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ ϑεραπεύεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
ἀσθενειῶν αὐτῶν. αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήµοις καὶ προσευχόµενος. καὶ ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν
καθήµενοι ϕαρισαῖοι καὶ νοµοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης
κώµης τῆς γαλιλαίας καὶ ἰουδαίας καὶ ἰερουσαλήµ καὶ δύναµις κυρίου
ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς. καὶ ἰδού ἄνδρες ϕέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον
ὃς ἦν παραλελυµένος καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ ϑεῖναι ἐνώπιον
αὐτοῦ. καὶ µὴ εὑρόντες διὰ ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον
ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶµα διὰ τῶν κεράµων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ
εἰς τὸ µέσον ἔµπροσθεν τοῦ ἰησοῦ. καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν αὐτῷ ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου. καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι

v.8 ιδων δε σιµων πετρος προσεπεσεν τοις γονασιν του , ιησου λεγων εξελθε απ εµου οτι ανηρ
αµαρτωλος ειµι κυριε.
v.9 ϑαµβος γαρ περιεσχεν αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα
των ιχθυων ων η , , συνελαβον.
v.11 και καταγαγοντες τα πλοια επι την γην αφεντες παντα
απαντα , , ηκολουθησαν αυτω.
v.12 και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν µια των πολεων και ιδου
ανηρ πληρης λεπρας και , , ιδων δε τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε
εαν ϑελης δυνασαι µε καθαρισαι.
v.13 και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου λεγων ειπων , ,
ϑελω καθαρισθητι και ευθεως η λεπρα απηλθεν απ αυτου.
v.14 και αυτος παρηγγειλεν αυτω
µηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισµου σου καθως
προσεταξεν µωυσης µωσης , , εις µαρτυριον αυτοις.
v.15 διηρχετο δε µαλλον ο λογος περι
αυτου και συνηρχοντο οχλοι πολλοι ακουειν και ϑεραπευεσθαι υπ , , αυτου , , απο των ασθενειων
αυτων.
v.17 και εγενετο εν µια των ηµερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθηµενοι ϕαρισαιοι
και νοµοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωµης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαληµ
και δυναµις κυριου ην εις το ιασθαι αυτον αυτους , , .
v.18 και ιδου ανδρες ϕεροντες επι κλινης
ανθρωπον ος ην παραλελυµενος και εζητουν αυτον εισενεγκειν και ϑειναι [αυτον] ενωπιον αυτου.
v.19 και µη ευροντες δια , ποιας εισενεγκωσιν αυτον δια τον οχλον αναβαντες επι το δωµα δια των
κεραµων καθηκαν αυτον συν τω κλινιδιω εις το µεσον εµπροσθεν του ιησου.
v.20 και ιδων την πιστιν
αυτων ειπεν αυτω , , ανθρωπε αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου.
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οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι λέγοντες τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ λασφηµίας τίς δύναται ἀφιέναι ἁµαρτίας εἰ µὴ µόνος ὁ ϑεός. ἐπιγνοὺς δὲ
ὁ ἰησοῦς τοὺς διαλογισµοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν. τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν ἀφέωνταί
σοι αἱ ἁµαρτίαι σου ἢ εἰπεῖν ἔγειραι καὶ περιπάτει. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι
ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁµαρτίας εἶπεν
τῷ παραλελυµένῳ σοὶ λέγω ἔγειραι καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου
εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ παραχρῆµα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν ἄρας ἐφ’ ᾧ
κατέκειτο ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν ϑεόν. καὶ ἔκστασις
ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεόν καὶ ἐπλήσθησαν ϕόβου λέγοντες
ὅτι εἴδοµεν παράδοξα σήµερον. καὶ µετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο
τελώνην ὀνόµατι λευὶν καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀκολούθει µοι. καὶ καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. καὶ
ἐποίησεν δοχὴν µεγάλην ὁ λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ ἦν ὄχλος
τελωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν µετ’ αὐτῶν κατακείµενοι. καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραµµατεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ϕαρισαῖοι πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ
λέγοντες διατί µετὰ τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε. καὶ
ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλ᾽λ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν. οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν διατί οἱ µαθηταὶ
ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται ὁµοίως καὶ οἱ τῶν
ϕαρισαίων οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς
µὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυµφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυµφίος µετ’ αὐτῶν ἐστιν
ποιῆσαι νηστεύειν. ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν
ὁ νυµφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις. ἔλεγεν δὲ καὶ
v.21 και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραµµατεις και οι ϕαρισαιοι λεγοντες τις εστιν ουτος ος λαλει λασφηµιας τις δυναται αφιεναι , , αµαρτιας αφειναι ει µη µονος ο ϑεος.
v.23 τι εστιν ευκοπωτερον
ειπειν αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου η ειπειν εγειρε εγειραι , , και περιπατει.
v.24 ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν , , εχει , , ο υιος του ανθρωπου εξουσιαν εχει επι της γης αφιεναι αµαρτιας
ειπεν τω παραλελυµενω σοι λεγω εγειρε εγειραι , , και αρας το κλινιδιον σου πορευου εις τον οικον σου.
v.25 και παραχρηµα αναστας ενωπιον αυτων αρας εφ ο , ω , κατεκειτο απηλθεν εις
τον οικον αυτου δοξαζων τον ϑεον.
v.28 και καταλιπων παντα απαντα , , αναστας ηκολουθει
ηκολουθησεν , , αυτω.
v.29 και εποιησεν δοχην µεγαλην ο , λευις αυτω εν τη οικια αυτου και
ην οχλος τελωνων , , πολυς τελωνων και αλλων οι ησαν µετ αυτων κατακειµενοι.
v.30 και εγογγυζον οι ϕαρισαιοι γραµµατεις , , αυτων , , και οι γραµµατεις αυτων ϕαρισαιοι , , προς
τους µαθητας αυτου λεγοντες δια , τι , διατι , µετα των , τελωνων και αµαρτωλων εσθιετε και
πινετε.
v.31 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτους ου χρειαν εχουσιν οι υγιαινοντες ιατρου
v.33 οι δε ειπαν ειπον , , προς αυτον δια τι διατι ,
αλλα αλλ , , οι κακως εχοντες.
οι µαθηται ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησεις ποιουνται οµοιως και οι των ϕαρισαιων οι δε σοι
εσθιουσιν και πινουσιν.
v.34 ο δε ιησους ειπεν προς αυτους µη δυνασθε τους υιους του νυµφωνος
εν ω ο νυµφιος µετ αυτων εστιν ποιησαι νηστευσαι νηστευειν , , .
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5:36–6:8

παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶς ἐπίβληµα ἱµατίου καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱµάτιον παλαιόν εἰ δὲ µήγε καὶ τὸ καινὸν σχίζει καὶ τῷ παλαιῷ
οὐ συµφωνει ἐπίβληµα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. καὶ οὐδεὶς άλλει οἶνον
νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µήγε ῥήξει ὁ νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς
καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς
ἀσκοὺς καινοὺς λητέον καὶ ἀµφότεροι συντηροῦνται. καὶ οὐδεὶς πιὼν
παλαιὸν εὐθέως ϑέλει νέον λέγει γάρ ὁ παλαιὸς χρηστότερός ἐστιν.
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ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν
σπορίµων καὶ ἔτιλλον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσίν. τινὲς δὲ τῶν ϕαρισαίων εἶπον αὐτοῖς τί ποιεῖτε ὃ
οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν τοῖς σάββασιν. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν
ὁ ἰησοῦς οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν δαβὶδ ὅποτε ἐπείνασεν αὐτὸς
καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ ὄντες. ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ καὶ τοὺς
ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβεν καὶ ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς µετ’ αὐτοῦ
οὓς οὐκ ἔξεστιν ϕαγεῖν εἰ µὴ µόνους τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι
κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. ἐγένετο δὲ καὶ
ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν καὶ
ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. παρετήρουν δὲ
αὐτὸν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ ϑεραπεύσει ἵνα
εὕρωσιν κατηγορίαν αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισµοὺς αὐτῶν
καὶ εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα ἔγειραι καὶ στῆθι εἰς τὸ
µέσον ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη. εἶπεν οὖν ὁ ἰησοῦς πρὸς αὐτούς ἐπερωτήσω
v.36 ελεγεν δε και παραβολην προς αυτους οτι ουδεις επιβληµα απο ιµατιου καινου σχισας επιαλλει επι ιµατιον παλαιον ει δε µη γε µηγε , , και το καινον σχισει σχιζει , , και τω παλαιω
ου συµφωνησει συµφωνει , , το επιβληµα , , το απο του καινου.
v.37 και ουδεις αλλει
οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε µη γε µηγε , , ηξει ο νεος , , οινος ο νεος τους
ασκους και αυτος εκχυθησεται και οι ασκοι απολουνται.
v.38 αλλα οινον νεον εις ασκους καινους
λητεον και , , αµφοτεροι , , συντηρουνται , , .
v.39 [και] και , , ουδεις πιων παλαιον
ευθεως , , ϑελει νεον λεγει γαρ ο παλαιος χρηστος χρηστοτερος , , εστιν.
6
v.1 εγενετο δε
εν σαββατω δευτεροπρωτω , , διαπορευεσθαι αυτον δια των , , σποριµων και ετιλλον οι µαθηται
αυτου τους , , σταχυας , , και ησθιον τους σταχυας ψωχοντες ταις χερσιν.
v.2 τινες δε των
ϕαρισαιων ειπαν ειπον , , αυτοις , , τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν ποιειν , , εν , , τοις σαββασιν.
v.3 και αποκριθεις προς αυτους ειπεν ο ιησους ουδε τουτο ανεγνωτε ο εποιησεν δαυιδ , δαβιδ ,
οτε οποτε , , επεινασεν αυτος και οι µετ αυτου [οντες] οντες , , .
v.4 [ως] ως , , εισηλϑεν εις τον οικον του ϑεου και τους αρτους της προθεσεως λαβων ελαβεν , , και , , εφαγεν και
εδωκεν και , , τοις µετ αυτου ους ουκ εξεστιν ϕαγειν ει µη µονους τους ιερεις.
v.5 και ελεγεν
αυτοις οτι , , κυριος εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου και , , του , , σαββατου , , .
v.6 εγενετο δε και , , εν ετερω σαββατω εισελθειν αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν και ην
εκει , , ανθρωπος εκει και η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα.
v.7 παρετηρουντο παρετηρουν , ,
, ,
δε αυτον
οι γραµµατεις και οι ϕαρισαιοι ει εν τω σαββατω ϑεραπευει ϑεραπευσει , , ινα ευρωσιν
κατηγορειν κατηγοριαν , , αυτου.
v.8 αυτος δε ηδει τους διαλογισµους αυτων και , , ειπεν
, ,
δε τω ανδρι ανθρωπω
τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειρε εγειραι , , και στηθι εις το µεσον
, ,
, ,
και ο
δε
αναστας εστη.
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ὑµᾶς τί ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι. καὶ περιβλεψάµενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ
ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτως καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ
αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας καὶ διελάλουν
πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσειαν τῷ ἰησοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις
ταύταις ἐξηλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ
προσευχῇ τοῦ ϑεοῦ. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡµέρα προσεφώνησεν τοὺς µαϑητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάµενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους
ὠνόµασεν. σίµωνα ὃν καὶ ὠνόµασεν πέτρον καὶ ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην ϕίλιππον καὶ αρθολοµαῖον. µατθαῖον καὶ
ϑωµᾶν ἰάκωβον τὸν τοῦ ἁλφαίου καὶ σίµωνα τὸν καλούµενον ηλωτὴν.
ἰούδαν ἰακώβου καὶ ἰούδαν ἰσκαριώτην ὃς καὶ ἐγένετο προδότης. καὶ
καταβὰς µετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ καὶ ὄχλος µαθητῶν αὐτοῦ
καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ἰουδαίας καὶ ἰερουσαλὴµ καὶ
τῆς παραλίου τύρου καὶ σιδῶνος οἵ ἦλθον ἀκοῦσαί αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι
ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν. καὶ οἳ ὀχλούµενοι ὑπὸ πνευµάτων ἀκαθάρτων
καὶ ἐθεραπεύοντο. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ ὅτι δύναµις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς
ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν µακάριοι οἱ πτωχοί
ὅτι ὑµετέρα ἐστὶν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. µακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι
χορτασθήσεσθε µακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσετε. µακάριοί ἐστε
ὅταν µισήσωσιν ὑµᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑµᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνοµα ὑµῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου. χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ καὶ σκιρτήσατε ἰδού γὰρ ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις
v.9 ειπεν δε ουν , , ο ιησους προς αυτους επερωτω επερωτησω , , υµας ει τι , , εξεστιν
τω τοις , , σαββατω σαββασιν , , αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι
απολεσαι , , .
v.10 και περιβλεψαµενος παντας αυτους ειπεν αυτω , τω , ανθρωπω , εκτεινον
την χειρα σου ο δε εποιησεν ουτως , και απεκατεσταθη αποκατεσταθη , , η χειρ αυτου υγιης , ,
ως , , η , , αλλη , , .
v.11 αυτοι δε επλησθησαν ανοιας και διελαλουν προς αλληλους τι αν
ποιησαιεν ποιησειαν , , τω ιησου.
v.12 εγενετο δε εν ταις ηµεραις ταυταις εξελθειν αυτον
εξηλθεν , , εις το ορος προσευξασθαι και ην διανυκτερευων εν τη προσευχη του ϑεου.
v.14 σιµωνα
ον και ωνοµασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου και ιακωβον και ιωαννην και ϕιλιππον και
αρθολοµαιον.
v.15 και µαθθαιον µατθαιον , , και ϑωµαν και ιακωβον τον , , του , ,
αλφαιου και σιµωνα τον καλουµενον ηλωτην.
v.16 και ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωθ
ισκαριωτην , , ος και , , εγενετο προδοτης.
v.17 και καταβας µετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου
και οχλος πολυς µαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαληµ
και της παραλιου τυρου και σιδωνος.
v.19 και πας ο οχλος εζητουν εζητει , , απτεσθαι αυτου
οτι δυναµις παρ αυτου εξηρχετο και ιατο παντας.
v.23 χαρητε , χαιρετε , εν εκεινη τη ηµερα
και σκιρτησατε ιδου γαρ ο µισθος υµων πολυς εν τω ουρανω κατα τα αυτα ταυτα , , γαρ εποιουν
τοις προφηταις οι πατερες αυτων.
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οἱ πατέρες αὐτῶν. πλὴν οὐαὶ ὑµῖν τοῖς πλουσίοις ὅτι ἀπέχετε τὴν παάκλησιν ὑµῶν. οὐαὶ ὑµῖν οἱ ἐµπεπλησµένοι ὅτι πεινάσετε οὐαί ὑµῖν
οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. οὐαὶ ὑµῖν ὅταν καλῶς
ὑµᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. ἀλλ’ ὑµῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε
τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν καλῶς ποιεῖτε τοῖς µισοῦσιν ὑµᾶς. εὐλογεῖτε τοὺς
καταρωµένους ὑµῖν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς. τῷ
τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός
σου τὸ ἱµάτιον καὶ τὸν χιτῶνα µὴ κωλύσῃς. παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε
δίδου καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ µὴ ἀπαίτει. καὶ καθὼς ϑέλετε ἵνα
ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁµοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑµᾶς ποία ὑµῖν χάρις ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁµαρτωλοὶ
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑµᾶς ποία ὑµῖν χάρις ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁµαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ
ποιοῦσιν. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν ποία ὑµῖν χάις ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁµαρτωλοὶ ἁµαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν
τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείετε µηδὲν ἀπελπίζοντες καὶ ἔσται ὁ µισθὸς ὑµῶν πολύς καὶ ἔσεσθε υἱοὶ
τοῦ ὑψίστου ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
γίνεσθε οὖν οἰκτίρµονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν οἰκτίρµων ἐστίν. καὶ
µὴ κρίνετε καὶ οὐ µὴ κριθῆτε µὴ καταδικάζετε καὶ οὐ µὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε καὶ ἀπολυθήσεσθε. δίδοτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν µέτρον
καλὸν πεπιεσµένον καὶ σεσαλευµένον καὶ ὑπερεκχυνόµενον δώσουσιν

v.25 ουαι υµιν οι εµπεπλησµενοι νυν οτι πεινασετε ουαι υµιν , , οι γελωντες νυν οτι πενθησετε
και κλαυσετε.
v.26 ουαι υµιν , οταν καλως , , υµας καλως ειπωσιν παντες , , οι ανθρωποι κατα τα αυτα ταυτα , , γαρ εποιουν τοις ψευδοπροφηταις οι πατερες αυτων.
v.27 αλλα
αλλ , , υµιν λεγω τοις ακουουσιν αγαπατε τους εχθρους υµων καλως ποιειτε τοις µισουσιν υµας.
v.28 ευλογειτε τους καταρωµενους υµας υµιν , , και , προσευχεσθε περι υπερ , , των επηεαζοντων υµας.
v.30 παντι δε , , τω , , αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα µη
απαιτει.
v.31 και καθως ϑελετε ινα ποιωσιν υµιν οι ανθρωποι και , , υµεις , , ποιειτε αυτοις οµοιως.
v.33 και [γαρ] εαν αγαθοποιητε τους αγαθοποιουντας υµας ποια υµιν χαρις εστιν
και γαρ , , οι αµαρτωλοι το αυτο ποιουσιν.
v.34 και εαν δανισητε δανειζητε , , παρ ων
ελπιζετε λαβειν απολαβειν , , ποια υµιν χαρις [εστιν] εστιν , , και γαρ , , οι , αµαρτωλοι αµαρτωλοις δανιζουσιν δανειζουσιν , , ινα απολαβωσιν τα ισα.
v.35 πλην αγαπατε τους
εχθρους υµων και αγαθοποιειτε και δανιζετε δανειζετε , , µηδεν απελπιζοντες και εσται ο µισθος υµων πολυς και εσεσθε υιοι του , υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν επι τους αχαριστους και
πονηρους.
v.36 γινεσθε ουν , , οικτιρµονες καθως [και] και , , ο πατηρ υµων οικτιρµων εστιν.
, ,
µη κρινετε και ου µη κριθητε και µη καταδικαζετε και ου µη καταδικασθητε απολυετε
v.37 και
και απολυθησεσθε.
v.38 διδοτε και δοθησεται υµιν µετρον καλον πεπιεσµενον και , , σεσαλευµενον υπερεκχυννοµενον και , , υπερεκχυνοµενον , , δωσουσιν εις τον κολπον υµων τω , ,
γαρ , , αυτω , , µετρω , , ω γαρ µετρω µετρειτε αντιµετρηθησεται υµιν.
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εἰς τὸν κόλπον ὑµῶν τᾧ γὰρ αὐτῷ µέτρῳ ᾧ µετρεῖτε ἀντιµετρηθήσεται
ὑµῖν. εἶπεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς µήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν
οὐχὶ ἀµφότεροι εἰς όθυνον πεσοῦνται. οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν
διδάσκαλον αὐτοῦ κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
τί δὲ λέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν δὲ δοκὸν
τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλµῷ οὐ κατανοεῖς. ἤ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελϕῷ σου ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ σου αὐτὸς
τὴν ἐν τῷ ὀφθαλµῷ σοῦ δοκὸν οὐ λέπων ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον τὴν
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σοῦ καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ
ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν
καρπὸν σαπρόν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. ἕκαστον
γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα οὐδὲ ἐκ άτου τρυγῶσιν σταφυλὴν. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ ϑησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν καὶ ὁ
πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ ϑησαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῦ προϕέρει τὸ πονηρόν ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόµα
αὑτοῦ. τί δέ µε καλεῖτε κύριε κύριε καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω. πᾶς ὁ ἐρχόµενος πρός µε καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς ὑποδείξω
ὑµῖν τίνι ἐστὶν ὅµοιος. ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδοµοῦντι οἰκίαν ὃς
ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν ϑεµέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν πληµµύρας
δὲ γενοµένης προσέρρηξεν ὁ ποταµὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἴσχυσεν
σαλεῦσαι αὐτὴν τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ µὴ
ποιήσας ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδοµήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς
ϑεµελίου ᾗ προσέρρηξεν ὁ ποταµός καὶ εὐθὲως ἔπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ
v.39 ειπεν δε και παραβολην αυτοις µητι δυναται τυφλος τυφλον οδηγειν ουχι αµφοτεροι εις οϑυνον εµπεσουνται πεσουνται , , .
v.40 ουκ εστιν µαθητης υπερ τον διδασκαλον αυτου , ,
κατηρτισµενος δε πας εσται ως ο διδασκαλος αυτου.
v.42 η , , πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου
αδελφε αφες εκβαλω το καρφος το εν τω οφθαλµω σου αυτος την εν τω οφθαλµω σου δοκον ου λεπων
υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλµου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν , , το καρφος
το εν τω οφθαλµω του αδελφου σου εκβαλειν .
v.43 ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν καρπον
σαπρον ουδε παλιν δενδρον σαπρον ποιουν καρπον καλον.
v.44 εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου
καρπου γινωσκεται ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ ατου τρυγωσιν , , σταφυλην
τρυγωσιν .
v.45 ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου ϑησαυρου της καρδιας αυτου , , προφεει το αγαθον και ο πονηρος ανθρωπος , , εκ του πονηρου ϑησαυρου , , της , , καρδιας , ,
αυτου , , προφερει το πονηρον εκ γαρ του , , περισσευµατος της , , καρδιας λαλει το στοµα
αυτου.
v.48 οµοιος εστιν ανθρωπω οικοδοµουντι οικιαν ος εσκαψεν και εβαθυνεν και εθηκεν ϑεµελιον επι την πετραν πληµµυρης πληµµυρας , , δε γενοµενης προσερηξεν προσερρηξεν , , ο
ποταµος τη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην δια τεθεµελιωτο , , το γαρ , , καλως
επι , , οικοδοµησθαι την , , αυτην πετραν , , .
v.49 ο δε ακουσας και µη ποιησας οµοιος
εστιν ανθρωπω οικοδοµησαντι οικιαν επι την γην χωρις ϑεµελιου η προσερηξεν προσερρηξεν , , ο
ποταµος και ευθυς ευθεως , , συνεπεσεν επεσεν , , και εγενετο το ηγµα της οικιας εκεινης
µεγα.








































































































































































39
40





41
42

43



44



45





46, 47

48

49




132

ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

7:1–15

ῥῆγµα τῆς οἰκίας ἐκείνης µέγα.
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ἐπει δὲ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήµατα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ
εἰσῆλθεν εἰς καπερναούµ. ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων
ἤµελλεν τελευτᾶν ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιµος. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ἰησοῦ
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως
ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. οἱ δὲ παραγενόµενοι πρὸς τὸν ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει
τοῦτο. ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡµῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόµησεν ἡµῖν. ὁ δὲ ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ µακρὰν
ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεµψεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος ϕίλους
λέγων αὐτω῀ι κύριε µὴ σκύλλου οὐ γὰρ εἰµι ἱκανός ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην
µου εἰσέλθῃς. διὸ οὐδὲ ἐµαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ
καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰµι ὑπὸ ἐξουσίαν
τασσόµενος ἔχων ὑπ’ ἐµαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι καὶ
πορεύεται καὶ ἄλλῳ ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ µου ποίησον τοῦτο
καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἰησοῦς ἐθαύµασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς
τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν λέγω ὑµῖν οὐδὲ ἐν τῷ ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεµφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον
τὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς ἐπορεύετο
εἰς πόλιν καλουµένην ναΐν καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ
ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἰδού ἐξεκοµίζετο τεθνηκὼς υἱὸς µονογενὴς τῇ µητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα καὶ
ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ µὴ κλαῖε. καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς
σοροῦ οἱ δὲ αστάζοντες ἔστησαν καὶ εἶπεν νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι.
καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ µητρὶ
7
v.1 επειδη επει , , δε , , επληρωσεν παντα τα ηµατα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλϑεν εις καφαρναουµ καπερναουµ , , .
v.2 εκατονταρχου δε τινος δουλος κακως εχων εµελλεν
ηµελλεν , , τελευταν ος ην αυτω εντιµος.
v.4 οι δε παραγενοµενοι προς τον ιησουν παρεκαλουν
αυτον σπουδαιως λεγοντες οτι αξιος εστιν ω παρεξη παρεξει , , τουτο.
v.6 ο δε ιησους επορευετο
συν αυτοις ηδη δε αυτου ου µακραν απεχοντος απο της οικιας επεµψεν προς , , αυτον , , ο , ,
εκατονταρχος , , ϕιλους ο εκατονταρχης λεγων αυτω κυριε µη σκυλλου ου γαρ ειµι , , ικανος
ειµι ινα υπο την στεγην µου εισελθης.
v.7 διο ουδε εµαυτον ηξιωσα προς σε ελθειν αλλ αλλα , ,
ειπε λογω και ιαθητω ιαθησεται , , ο παις µου.
v.9 ακουσας δε ταυτα ο ιησους εθαυµασεν
αυτον και στραφεις τω ακολουθουντι αυτω οχλω ειπεν λεγω υµιν ουτε ουδε , , εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον.
v.10 και υποστρεψαντες οι , , πεµφθεντες , , εις τον οικον οι πεµφθεντες
ευρον τον ασθενουντα , , δουλον υγιαινοντα.
v.11 και εγενετο εν τω , τη , εξης επορευθη
, ,
επορευετο
εις πολιν καλουµενην ναιν και συνεπορευοντο αυτω οι µαθηται αυτου ικανοι , , και
οχλος πολυς.
v.12 ως δε ηγγισεν τη πυλη της πολεως και ιδου εξεκοµιζετο τεθνηκως υιος , ,
µονογενης υιος τη µητρι αυτου και αυτη [ην] ην , , χηρα και οχλος της πολεως ικανος ην , συν
αυτη.
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αὐτοῦ. ἔλαβεν δὲ ϕόβος ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν λέγοντες ὅτι
προφήτης µέγας ἐγήγερται ἐν ἡµῖν καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν
αὐτοῦ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ
ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. καὶ ἀπήγγειλαν ἰωάννῃ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ περὶ
πάντων τούτων. καί προσκαλεσάµενος δύο τινάς τῶν µαθητῶν αὐτοῦ
ὁ ἰωάννης ἔπεµψεν πρὸς τὸν ἰησοῦν λέγων σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἄλλον
προσδοκῶµεν. παραγενόµενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον ἰωάννης
ὁ απτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡµᾶς πρὸς σὲ λέγων σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἄλλον
προσδοκῶµεν. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων
καὶ µαστίγων καὶ πνευµάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο
τὸ λέπειν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἀπαγγείλατε ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ
περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ σκανδαλισθῇ ἐν
ἐµοί. ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς
ὄχλους περὶ ἰωάννου τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρηµον ϑεάσασθαι κάλαµον ὑπὸ ἀνέµου σαλευόµενον. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν
µαλακοῖς ἱµατίοις ἠµφιεσµένον ἰδού οἱ ἐν ἱµατισµῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ
ὑπάρχοντες ἐν τοῖς ασιλείοις εἰσίν. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν προφήτην ναί λέγω ὑµῖν καὶ περισσότερον προφήτου. οὗτός ἐστιν περὶ οὗ
γέγραπται ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου ὃς
κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου. λέγω γὰρ ὑµῖν µείζων ἐν
γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης ἰωάννου τοῦ απτιστοῦ οὐδείς ἐστιν ὁ δὲ
v.16 ελαβεν δε ϕοβος παντας , απαντας , και εδοξαζον τον ϑεον λεγοντες οτι προφητης µεγας
ηγερθη εγηγερται , , εν ηµιν και οτι επεσκεψατο ο ϑεος τον λαον αυτου.
v.17 και εξηλθεν
ο λογος ουτος εν ολη τη ιουδαια περι αυτου και εν , , παση τη περιχωρω.
v.19 και προσκαλεσαµενος δυο τινας των µαθητων αυτου ο ιωαννης επεµψεν προς τον κυριον ιησουν , , λεγων
συ ει ο ερχοµενος η αλλον προσδοκωµεν.
v.20 παραγενοµενοι δε προς αυτον οι ανδρες ειπαν
ειπον , , ιωαννης ο απτιστης απεστειλεν απεσταλκεν , , ηµας προς σε λεγων συ ει ο ερχοµενος
η αλλον προσδοκωµεν.
v.21 εν εκεινη αυτη , , δε , , τη ωρα εθεραπευσεν πολλους απο νοσων
και µαστιγων και πνευµατων πονηρων και τυφλοις πολλοις εχαρισατο το , , λεπειν.
v.22 και
αποκριθεις ο , , ιησους , , ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε
οτι , , τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι
εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται.
v.24 απελθοντων δε των αγγελων ιωαννου ηρξατο λεγειν τοις
οχλοις προς , , τους , , οχλους , , περι ιωαννου τι εξηλθατε εξεληλυθατε , , εις την ερηµον
ϑεασασθαι καλαµον υπο ανεµου σαλευοµενον.
v.25 αλλα τι εξηλθατε εξεληλυθατε , , ιδειν ανϑρωπον εν µαλακοις ιµατιοις ηµφιεσµενον ιδου οι εν ιµατισµω ενδοξω και τρυφη υπαρχοντες εν τοις
ασιλειοις εισιν.
v.26 αλλα τι εξηλθατε εξεληλυθατε , , ιδειν προφητην ναι λεγω υµιν και περισσοτερον προφητου.
v.27 ουτος εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω , , αποστελλω τον αγγελον µου
προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εµπροσθεν σου.
v.28 λεγω γαρ , , υµιν µειζων
, ,
, ,
, ,
εν γεννητοις γυναικων προφητης
ιωαννου του
απτιστου
ουδεις εστιν ο δε µικροτερος
εν τη ασιλεια του ϑεου µειζων αυτου εστιν.
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7:29–42

µικρότερος ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ µείζων αὐτοῦ ἐστιν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς
ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν ϑεόν απτισθέντες τὸ άπτισµα
ἰωάννου. οἱ δὲ ϕαρισαῖοι καὶ οἱ νοµικοὶ τὴν ουλὴν τοῦ ϑεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς µὴ απτισθέντες ὑπ’ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ ὁ κύριος τίνι οὖν
ὁµοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ τίνι εἰσὶν ὅµοιοι. ὅµοιοί
εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις καὶ
λέγουσιν ηὐλήσαµεν ὑµῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαµεν ὑµῖν καὶ
οὐκ ἐκλαύσατε. ἐλήλυθεν γὰρ ἰωάννης ὁ απτιστὴς µήτε ἄρτον ἐσθίων
µὴτὲ οἶνον πίνων καὶ λέγετε δαιµόνιον ἔχει. ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγετε ἰδού ἄνθρωπος ϕάγος καὶ οἰνοπότης
τελωνῶν ϕίλος καὶ ἁµαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων
αὐτῆς πάντων. ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν ϕαρισαίων ἵνα ϕάγῃ µετ’ αὐτοῦ
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἶκὶαν τοῦ ϕαρισαίου ἀνεκλίθη. καὶ ἰδού γυνὴ
ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν ἁµαρτωλός ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ
ϕαρισαίου κοµίσασα ἀλάβαστρον µύρου. καὶ στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας
αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα ἤρξατο ρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσιν
καὶ ταῖς ϑριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέµασσεν καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας
αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ µύρῳ. ἰδὼν δὲ ὁ ϕαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν
ἐν ἑαυτῷ λέγων οὗτος εἰ ἦν προφήτης ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ
γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ ὅτι ἁµαρτωλός ἐστιν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς
εἶπεν πρὸς αὐτόν σίµων ἔχω σοί τι εἰπεῖν ὁ δέ ϕησίν διδάσκαλε εἰπέ.
δύο χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινι ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια
ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. µὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀµφοτέροις
ἐχαρίσατο τίς οὖν αὐτῶν εἶπὲ πλεῖον αὐτόν ἀγαπήσει. ἀποκριθεὶς δὲ

v.31 ειπεν , δε , ο , κυριος , τινι ουν οµοιωσω τους ανθρωπους της γενεας ταυτης και τινι
εισιν οµοιοι.
v.32 οµοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθηµενοις και προσφωνουσιν αλληλοις
α και , , λεγει λεγουσιν , , ηυλησαµεν υµιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαµεν υµιν , , και
ουκ εκλαυσατε.
v.33 εληλυθεν γαρ ιωαννης ο απτιστης µη µητε , , αρτον , , εσθιων αρτον
, ,
µητε οινον
πινων οινον και λεγετε δαιµονιον εχει.
v.34 εληλυθεν ο υιος του ανθρωπου
εσθιων και πινων και λεγετε ιδου ανθρωπος ϕαγος και οινοποτης τελωνων , ϕιλος τελωνων , και
αµαρτωλων. v.35 και εδικαιωθη η σοφια απο παντων των τεκνων αυτης παντων , , . v.36 ηρωτα
δε τις αυτον των ϕαρισαιων ινα ϕαγη µετ αυτου και εισελθων εις τον την , , οικον οικιαν , , του
ϕαρισαιου κατεκλιθη ανεκλιθη , , .
v.37 και ιδου γυνη ητις ην εν τη πολει ητις , , ην , ,
αµαρτωλος και [και] επιγνουσα οτι κατακειται ανακειται , , εν τη οικια του ϕαρισαιου κοµισασα
αλαβαστρον µυρου.
v.38 και στασα οπισω παρα τους ποδας αυτου οπισω , , κλαιουσα τοις
δακρυσιν ηρξατο ρεχειν τους ποδας αυτου τοις , , δακρυσιν , , και ταις ϑριξιν της κεφαλης
αυτης εξεµασσεν και κατεφιλει τους ποδας αυτου και ηλειφεν τω µυρω.
v.40 και αποκριθεις ο
v.41 δυο
ιησους ειπεν προς αυτον σιµων εχω σοι τι ειπειν ο δε ϕησιν , , διδασκαλε ειπε ϕησιν .
χρεοφειλεται χρεωφειλεται , , ησαν δανιστη δανειστη , , τινι ο εις ωφειλεν δηναρια πεντακοσια
ο δε ετερος πεντηκοντα.
v.42 µη εχοντων δε , , αυτων αποδουναι αµφοτεροις εχαρισατο τις ουν
, ,
αυτων ειπε
πλειον αυτον , , αγαπησει αυτον .
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ὁ σίµων εἶπεν ὑπολαµβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ
ὀρθῶς ἔκρινας. καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ σίµωνι ἔφη λέπεις
ταύτην τὴν γυναῖκα εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας
µου οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν µου τοὺς πόδας καὶ
ταῖς ϑριξὶν τὴς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέµαξεν. ϕίληµά µοι οὐκ ἔδωκας αὕτη
δὲ ἀφ’ ἡς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά µου τοὺς πόδας. ἐλαίῳ
τὴν κεφαλήν µου οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ µύρῳ ἤλειψεν µου τοὺς πόδας.
οὗ χάριν λέγω σοι ἀφέωνται αἱ ἁµαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί ὅτι ἠγάπησεν
πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ. εἶπεν δὲ αὐτῇ ἀφέωνταί σου
αἱ ἁµαρτίαι. καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς τίς οὗτός
ἐστιν ὃς καὶ ἁµαρτίας ἀφίησιν. εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα ἡ πίστις σου
σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην.
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώµην
κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόµενος τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ οἱ δώδεκα
σὺν αὐτῷ. καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευµέναι ἀπὸ πνευµάτων
πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν µαρία ἡ καλουµένη µαγδαληνή ἀφ’ ἡς δαιµόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει.
καὶ ἰωάννα γυνὴ χουζᾶ ἐπιτρόπου ἡρῴδου καὶ
σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιποευοµένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς. ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ
σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ µὲν ἔπεσεν παρὰ
τὴν ὁδόν καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ ϕυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ µὴ
ἔχειν ἰκµάδα. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν καὶ συµφυεῖσαι
αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἀγαϑήν καὶ ϕυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα ταῦτα λέγων ἐφώνει
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ
λέγοντες τίς εἴη ἡ παραβολή αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν ὑµῖν δέδοται γνῶναι
τὰ µυστήρια τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα
v.43 αποκριθεις δε , , ο , , σιµων ειπεν υπολαµβανω οτι ω το πλειον εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω
ορθως εκρινας.
v.44 και στραφεις προς την γυναικα τω σιµωνι εφη λεπεις ταυτην την γυναικα
εισηλθον σου εις την οικιαν υδωρ µοι επι τους , , ποδας µου , , ουκ εδωκας αυτη δε τοις δακρυσιν
εβρεξεν µου τους ποδας και ταις ϑριξιν της , , κεφαλης , , αυτης εξεµαξεν.
v.46 ελαιω την
κεφαλην µου ουκ ηλειψας αυτη δε µυρω ηλειψεν µου , , τους ποδας µου .
8
v.3 και ιωαννα
γυνη χουζα επιτροπου ηρωδου και σουσαννα και ετεραι πολλαι αιτινες διηκονουν αυτοις εκ αυτοις
αυτω , απο , , των υπαρχοντων αυταις.
v.6 και ετερον κατεπεσεν επεσεν , , επι την πετραν
και ϕυεν εξηρανθη δια το µη εχειν ικµαδα.
v.8 και ετερον επεσεν εις , επι , την γην την
αγαθην και ϕυεν εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα ακουειν ακουετω.
v.9 επηρωτων δε αυτον οι µαθηται αυτου λεγοντες , , τις αυτη ειη η παραβολη αυτη , , .
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λέποντες µὴ λέπωσιν καὶ ἀκούοντες µὴ συνιῶσιν. ἔστιν δὲ αὕτη ἡ
παραβολή ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν
οἱ ἀκούοντες εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα µὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν
ἀκούσωσιν µετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν
οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασµοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ
εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ µεριµνῶν καὶ
πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ ίου πορευόµενοι συµπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ
ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑποµονῇ. οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης
τίθησιν ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν ἵνα οἱ εἰσπορευόµενοι λέπωσιν τὸ
ϕῶς. οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ ϕανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ
οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς ϕανερὸν ἔλθῃ. λέπετε οὖν πῶς ἀκούετε ὃς γὰρ
ἂν ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς ἂν µὴ ἔχῃ καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται
ἀπ’ αὐτοῦ. παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ
λέγοντων ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε ϑέλοντές. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς µήτηρ µου καὶ ἀδελφοί µου
οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτὸν. καὶ
ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ µαθηταὶ
αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς διέλθωµεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίµνης καὶ
ἀνήχθησαν. πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέµου
εἰς τὴν λίµνην καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. προσελθόντες δὲ
διήγειραν αὐτὸν λέγοντες ἐπιστάτα ἐπιστάτα ἀπολλύµεθα ὁ δὲ ἐγερθεὶς
ἐπετίµησεν τῷ ἀνέµῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο καὶ

v.12 οι δε παρα την οδον εισιν οι ακουσαντες ακουοντες , , ειτα ερχεται ο διαβολος και αιρει τον
λογον απο της καρδιας αυτων ινα µη πιστευσαντες σωθωσιν.
v.16 ουδεις δε λυχνον αψας καλυπτει
αυτον σκευει η υποκατω κλινης τιθησιν αλλ επι λυχνιας τιθησιν επιτιθησιν , , ινα οι εισπορευοµενοι λεπωσιν το ϕως.
v.17 ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου ϕανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου
µη γνωσθη γνωσθησεται , , και εις ϕανερον ελθη.
v.18 λεπετε ουν πως ακουετε ος αν γαρ
εαν αν , εχη δοθησεται αυτω και ος εαν αν , , µη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου.
v.19 παρεγενετο παρεγενοντο , , δε προς αυτον η µητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο
συντυχειν αυτω δια τον οχλον.
v.20 και , , απηγγελη δε αυτω λεγοντων , , η µητηρ σου και
οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω ιδειν σε , , ϑελοντες σε .
v.21 ο δε αποκριθεις ειπεν προς αυτους
µητηρ µου και αδελφοι µου ουτοι εισιν οι τον λογον του ϑεου ακουοντες και ποιουντες αυτον , , .
v.22 και , , εγενετο δε εν µια των ηµερων και αυτος ενεβη εις πλοιον και οι µαθηται αυτου και ειπεν
προς αυτους διελθωµεν εις το περαν της λιµνης και ανηχθησαν.
v.24 προσελθοντες δε διηγειραν
αυτον λεγοντες επιστατα επιστατα απολλυµεθα ο δε διεγερθεις εγερθεις , , επετιµησεν τω ανεµω
και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο και εγενετο γαληνη.
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ἐγένετο γαλήνη. εἶπεν δὲ αὐτοῖς ποῦ ἐστιν ἡ πίστις ὑµῶν ϕοβηθέντες
δὲ ἐθαύµασαν λέγοντες πρὸς ἀλλήλους τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς
ἀνέµοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν γαδαρηνῶν ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς γαλιλαίας.
ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως
ὅς εἶχέν δαιµόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν καὶ ἱµάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ
ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔµενεν ἀλλ’ ἐν τοῖς µνήµασιν. ἰδὼν δὲ τὸν ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ ϕωνῇ µεγάλῃ εἶπεν τί ἐµοὶ καὶ σοί ἰησοῦ
υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου δέοµαί σου µή µε ασανίσῃς. παρήγγελλεν
γὰρ τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ
χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν καὶ ἐδεσµεῖτο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις ϕυλασσόµενος καὶ διαρρήσσων τὰ δεσµὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίµονος εἰς τὰς
ἐρήµους. ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ἰησοῦς λέγων τί σοι ἐστιν ὄνοµά ὁ
δὲ εἶπεν λεγεών ὅτι δαιµόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν. καὶ παρεκάλει
αὐτὸν ἵνα µὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη
χοίρων ἱκανῶν οσκοµένων ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ἐξελθόντα
δὲ τὰ δαιµόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρµησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν λίµνην καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες
δὲ οἱ όσκοντες τὸ γεγενηµένον ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν εἰς
τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον

v.25 ειπεν δε αυτοις που εστιν , , η πιστις υµων ϕοβηθεντες δε εθαυµασαν λεγοντες προς αλληλους
τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεµοις επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω.
v.26 και
κατεπλευσαν εις την χωραν των γερασηνων γαδαρηνων , , ητις εστιν αντιπερα αντιπεραν , , της
γαλιλαιας.
v.27 εξελθοντι δε αυτω επι την γην υπηντησεν αυτω , , ανηρ τις εκ της πολεως εχων
, ,
ος
ειχεν , , δαιµονια εκ , , χρονων , , ικανων , , και χρονω ικανω ιµατιον , , ουκ
ενεδυσατο ιµατιον ενεδιδυσκετο , , και εν οικια ουκ εµενεν αλλ εν τοις µνηµασιν.
v.28 ιδων
δε τον ιησουν και , , ανακραξας προσεπεσεν αυτω και ϕωνη µεγαλη ειπεν τι εµοι και σοι ιησου
υιε του ϑεου του υψιστου δεοµαι σου µη µε ασανισης.
v.29 παρηγγειλεν , , παρηγγελλεν
γαρ τω πνευµατι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον
και εδεσµευετο εδεσµειτο , , αλυσεσιν και πεδαις ϕυλασσοµενος και διαρρησσων τα δεσµα ηλαυνετο υπο του δαιµονιου δαιµονος , , εις τας ερηµους.
v.30 επηρωτησεν δε αυτον ο ιησους
λεγων , , τι σοι εστιν , , ονοµα εστιν ο δε ειπεν λεγιων λεγεων , , οτι εισηλθεν δαιµονια
πολλα εισηλθεν , , εις αυτον.
v.31 και παρεκαλουν , παρεκαλει , αυτον ινα µη επιταξη αυτοις εις την αβυσσον απελθειν.
v.32 ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων οσκοµενη οσκοµενων , ,
εν τω ορει και παρεκαλεσαν παρεκαλουν , , αυτον ινα επιτρεψη αυτοις εις εκεινους εισελθειν και
επετρεψεν αυτοις.
v.33 εξελθοντα δε τα δαιµονια απο του ανθρωπου εισηλθον , εισηλθεν , εις
τους χοιρους και ωρµησεν η αγελη κατα του κρηµνου εις την λιµνην και απεπνιγη.
v.34 ιδοντες δε
οι οσκοντες το γεγονος γεγενηµενον , , εφυγον και απελθοντες , απηγγειλαν εις την πολιν και
εις τους αγρους.
v.35 εξηλθον δε ιδειν το γεγονος και ηλθον προς τον ιησουν και ευρον καθηµενον
τον ανθρωπον αφ ου τα δαιµονια εξηλθεν εξεληλυθει , , ιµατισµενον και σωφρονουντα παρα τους
ποδας του ιησου και εφοβηθησαν.
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8:36–47

πρὸς τὸν ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήµενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιµόνια
ἐξεληλύθει ἱµατισµένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἰησοῦ
καὶ ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ
δαιµονισθείς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν
γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν ὅτι ϕόβῳ µεγάλῳ συνείχοντο αὐτὸς δὲ
ἐµβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιµόνια εἶναι σὺν αὐτῷ ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν ὁ ἰησοῦς λέγων.
ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησεν σοι ὁ ϑεός καὶ
ἀπῆλθεν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς.
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος ἦσαν
γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. καὶ ἰδού ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνοµα ἰάειρος
καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας
τοῦ ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ὅτι ϑυγάτηρ
µονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵµατος
ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα ἥτις εἰς ἰατρούς προσαναλώσασα ὅλον τὸν ίον οὐκ
ἴσχυσεν ὑπ’ οὐδενὸς ϑεραπευθῆναι. προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ
κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ καὶ παραχρῆµα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵµατος
αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς τίς ὁ ἁψάµενός µου ἀρνουµένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ πέτρος καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε
καὶ ἀποθλίβουσιν καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάµενός µου. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν
ἥψατό µού τις ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναµιν ἐξελθοῦσαν ἀπ’ ἐµοῦ. ἰδοῦσα
δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέµουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι’
ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ

v.36 απηγγειλαν δε αυτοις και , , οι ιδοντες πως εσωθη ο δαιµονισθεις.
v.37 και ηρωτησεν
ηρωτησαν , , αυτον απαν το πληθος της περιχωρου των γερασηνων γαδαρηνων , , απελθειν απ
αυτων οτι ϕοβω µεγαλω συνειχοντο αυτος δε εµβας εις το , , πλοιον υπεστρεψεν.
v.38 εδειτο
εδεετο , , δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει τα δαιµονια ειναι συν αυτω απελυσεν δε αυτον ο , ,
ιησους , , λεγων.
v.39 υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν , , σοι εποιησεν
ο ϑεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους.
v.40 εγενετο , ,
δε , , εν δε τω υποστρεφειν υποστρεψαι , , τον ιησουν απεδεξατο αυτον ο οχλος ησαν γαρ παντες
προσδοκωντες αυτον. v.41 και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονοµα ιαιρος ιαειρος , , και ουτος αυτος , ,
αρχων της συναγωγης υπηρχεν και πεσων παρα τους ποδας [του] του , , ιησου παρεκαλει αυτον
εισελθειν εις τον οικον αυτου.
v.43 και γυνη ουσα εν υσει αιµατος απο ετων δωδεκα ητις [ιατροις
ιατροις εις , ιατρους , προσαναλωσασα ολον τον ιον] ιον , , ουκ ισχυσεν απ υπ , , ουδενος ϑεραπευθηναι.
v.45 και ειπεν ο ιησους τις ο αψαµενος µου αρνουµενων δε παντων ειπεν
ο πετρος και , , οι , , µετ , , αυτου , , επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν
v.46 ο δε ιησους ειπεν ηψατο µου
και , , λεγεις , , τις , , ο , , αψαµενος , , µου , , .
τις εγω γαρ εγνων δυναµιν εξεληλυθυιαν εξελθουσαν , , απ εµου.
v.47 ιδουσα δε η γυνη οτι
ουκ ελαθεν τρεµουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν αυτω , ,
ενωπιον παντος του λαου και ως ιαθη παραχρηµα.
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ὡς ἰάθη παραχρῆµα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ ϑάρσει ϑύγατερ ἡ πίστις σου
σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην. ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ
τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ ϑυγάτηρ σου µὴ σκύλλε
τὸν διδάσκαλον. ὁ δὲ ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων µὴ ϕοβοῦ
µόνον πίστευε καὶ σωθήσεται. εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν
εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ µὴ πέτρον καὶ ἰάκωβον καὶ ἰωάννην καὶ τὸν πατέρα
τῆς παιδὸς καὶ τὴν µητέρα. ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν ὁ
δὲ εἶπεν µὴ κλαίετε οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας
τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων ἡ παῖς ἔγειρου. καὶ ἐπέστρεψεν τὸ
πνεῦµα αὐτῆς καὶ ἀνέστη παραχρῆµα καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι ϕαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς µηδενὶ
εἰπεῖν τὸ γεγονός.
συγκαλεσάµενος δὲ τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὑτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναµιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιµόνια καὶ νόσους ϑεραπεύειν. καὶ
ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς
ἀσθενοῦντας. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς µηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν µήτε
ῥάβδους µήτε πήραν µήτε ἄρτον µήτε ἀργύριον µήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας
ἔχειν. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ µένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. καὶ ὅσοι ἂν µὴ δέξωνταί ὑµᾶς ἐξερχόµενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης
καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑµῶν ἀποτινάξατε εἰς µαρτύριον ἐπ’
αὐτούς. ἐξερχόµενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώµας εὐαγγελιζόµενοι
καὶ ϑεραπεύοντες πανταχοῦ. ἤκουσεν δὲ ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὰ γινόµενα ὑπ’ αὐτοῦ πάντα καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι
v.48 ο δε ειπεν αυτη ϑυγατηρ ϑαρσει , , ϑυγατερ , , η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις
ειρηνην.
v.49 ετι αυτου λαλουντος ερχεται τις παρα του αρχισυναγωγου λεγων αυτω , , οτι τεϑνηκεν η ϑυγατηρ σου µηκετι µη , , σκυλλε τον διδασκαλον.
v.50 ο δε ιησους ακουσας απεκριθη αυτω λεγων , , µη ϕοβου µονον πιστευσον πιστευε , , και σωθησεται.
v.51 ελθων ,
,
, ,
εισελθων
δε εις την οικιαν ουκ αφηκεν εισελθειν τινα συν αυτω ουδενα
ει µη πετρον
και ιακωβον , και , ιωαννην και , ιακωβον , και τον πατερα της παιδος και την µητερα.
v.52 εκλαιον δε παντες και εκοπτοντο αυτην ο δε ειπεν µη κλαιετε ου γαρ ουκ , , απεθανεν αλλα καθευδει.
v.54 αυτος δε εκβαλων , , εξω , , παντας , , και , , κρατησας της
χειρος αυτης εφωνησεν λεγων η παις εγειρε εγειρου , , .
9
v.1 συγκαλεσαµενος δε τους
δωδεκα µαθητας , αυτου , εδωκεν αυτοις δυναµιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιµονια και νοσους ϑεραπευειν.
v.2 και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την ασιλειαν του ϑεου και ιασθαι [τους
τους , , ασθενεις] ασθενουντας , , .
v.3 και ειπεν προς αυτους µηδεν αιρετε εις την οδον
µητε αβδον αβδους , , µητε πηραν µητε αρτον µητε αργυριον µητε [ανα] ανα , , δυο χιτωνας
εχειν.
v.5 και οσοι εαν αν , , µη δεχωνται δεξωνται , , υµας εξερχοµενοι απο της πολεως
εκεινης και , , τον κονιορτον απο των ποδων υµων αποτινασσετε αποτιναξατε , , εις µαρτυριον
επ αυτους.
v.7 ηκουσεν δε ηρωδης ο τετρααρχης τετραρχης , , τα γινοµενα υπ , , αυτου , ,
παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννης ηγερθη εγηγερται , , εκ νεκρων.
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ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν. ὑπό τινων δὲ ὅτι ἠλίας ἐφάνη ἄλλων δὲ
ὅτι προφήτης εἷς τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. καὶ εἶπεν ὁ ἡρῴδης ἰωάννην ἐγὼ
ἀπεκεφάλισα τίς δὲ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα καὶ ἐζήτει
ἰδεῖν αὐτόν. καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα
ἐποίησαν καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρηµον πόλεως καλουµένης ηθσαϊδά. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν
αὐτῷ καὶ δεξάµενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ
καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας ϑεραπείας ἰᾶτο. ἡ δὲ ἡµέρα ἤρξατο κλίνειν
προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ ἀπόλυσον τὸν ὄχλον ἵνα ἀπελϑόντες εἰς τὰς κύκλῳ κώµας καὶ τοῦς ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν
ἐπισιτισµόν ὅτι ὧδε ἐν ἐρήµῳ τόπῳ ἐσµέν. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς δότε
αὐτοῖς ὑµεῖς ϕαγεῖν οἱ δὲ εἶπον οὐκ εἰσὶν ἡµῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ
δύο ἰχθύες εἰ µήτι πορευθέντες ἡµεῖς ἀγοράσωµεν εἰς πάντα τὸν λαὸν
τοῦτον ρώµατα. ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι εἶπεν δὲ πρὸς
τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα. καὶ
ἐποίησαν οὕτως καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας. λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ
κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ. καὶ ἔφαγον
καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασµάτων
κόφινοι δώδεκα. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόµενον κατὰµόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ µαθηταί καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων τίνα
µε λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι. οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον ἰωάννην τὸν απτιστήν ἄλλοι δὲ ἠλίαν ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
v.8 υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη αλλων δε οτι προφητης τις εις , , των αρχαιων ανεστη.
v.9 και , , ειπεν δε ο , ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα τις δε εστιν ουτος περι ου εγω , ,
ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον.
v.10 και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω
οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολιν καλουµενην τοπον , ,
ερηµον , , πολεως , , καλουµενης , , ηθσαιδαν ηθσαιδα , , .
v.11 οι δε οχλοι γνοντες ηκολουθησαν αυτω και αποδεξαµενος δεξαµενος , , αυτους ελαλει αυτοις περι της ασιλειας
του ϑεου και τους χρειαν εχοντας ϑεραπειας ιατο.
v.12 η δε ηµερα ηρξατο κλινειν προσελθοντες δε
οι δωδεκα ειπαν ειπον , , αυτω απολυσον τον οχλον ινα πορευθεντες απελθοντες , , εις τας κυκλω κωµας και τους , , αγρους καταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισµον οτι ωδε εν ερηµω τοπω εσµεν.
v.13 ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υµεις ϕαγειν οι δε ειπαν ειπον , , ουκ εισιν ηµιν πλειον η
πεντε , , αρτοι πεντε και δυο , ιχθυες δυο , ει µητι πορευθεντες ηµεις αγορασωµεν εις παντα τον
λαον τουτον ρωµατα.
v.14 ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχιλιοι ειπεν δε προς τους µαθητας αυτου
κατακλινατε αυτους κλισιας [ωσει] ανα πεντηκοντα.
v.15 και εποιησαν ουτως και κατεκλιναν
ανεκλιναν , , απαντας.
v.16 λαβων δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον
ουρανον ευλογησεν αυτους και κατεκλασεν και εδιδου τοις µαθηταις παραθειναι παρατιθεναι , , τω
οχλω.
v.18 και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχοµενον κατα µονας καταµονας , , συνησαν
αυτω οι µαθηται και επηρωτησεν αυτους λεγων τινα µε λεγουσιν οι οχλοι ειναι.
v.19 οι δε αποκριϑεντες ειπαν ειπον , , ιωαννην τον απτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων
ανεστη.
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εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὑµεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος
εἶπεν τὸν χριστὸν τοῦ ϑεοῦ. ὁ δὲ ἐπιτιµήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν µηδενὶ εἰπεῖν τοῦτο. εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν
καὶ ἀποδοκιµασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθῆναι. ἔλεγεν δὲ
πρὸς πάντας εἴ τις ϑέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡµέραν καὶ ἀκολουθείτω µοι. ὃς γὰρ
ἂν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσµον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ηµιωθείς. ὃς
γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐµοὺς λόγους τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ
τῶν ἁγίων ἀγγέλων. λέγω δὲ ὑµῖν ἀληθῶς εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἳ οὐ µὴ γεύσονται ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ.
ἐγένετο δὲ µετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡµέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν
τὸν πέτρον καὶ ἰωάννην καὶ ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
ἕτερον καὶ ὁ ἱµατισµὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. καὶ ἰδού ἄνδρες
δύο συνελάλουν αὐτῷ οἵτινες ἦσαν µωσῆς καὶ ἠλίας. οἳ ὀφθέντες ἐν
δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔµελλεν πληροῦν ἐν ἰερουσαλήµ. ὁ
δὲ πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν εβαρηµένοι ὕπνῳ διαγρηγορήσαντες
δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ πέτρος πρὸς
τὸν ἰησοῦν ἐπιστάτα καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωµεν σκηνὰς
τρεῖς µίαν σοὶ καὶ µωσεῖ µίαν καὶ µίαν ἠλίᾳ µὴ εἰδὼς ὃ λέγει. ταῦτα δὲ
v.20 ειπεν δε αυτοις υµεις δε τινα µε λεγετε ειναι αποκριθεις , , δε , , ο , , πετρος δε
αποκριθεις ειπεν τον χριστον του ϑεου.
v.21 ο δε επιτιµησας αυτοις παρηγγειλεν µηδενι λεγειν
ειπειν , , τουτο.
v.22 ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιµασθηναι
απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραµµατεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ηµερα αναστηναι
εγερθηναι , , .
v.23 ελεγεν δε προς παντας ει τις ϑελει οπισω µου ερχεσθαι ελθειν , ,
αρνησασθω απαρνησασθω , , εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ , , ηµεραν , , και ακολουθειτω µοι.
v.24 ος γαρ εαν αν , , ϑελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν
απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εµου ουτος σωσει αυτην.
v.27 λεγω δε υµιν αληθως εισιν τινες των
αυτου ωδε , , εστωτων εστηκοτων , , οι ου µη γευσωνται , γευσονται , ϑανατου εως αν ιδωσιν
την ασιλειαν του ϑεου.
v.28 εγενετο δε µετα τους λογους τουτους ωσει ηµεραι οκτω [και] και , ,
παραλαβων τον , πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εις το ορος προσευξασθαι.
v.30 και ιδου
ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν µωυσης µωσης , , και ηλιας.
v.31 οι οφθεντες εν δοξη
v.33 και εγενετο εν τω
ελεγον την εξοδον αυτου ην ηµελλεν εµελλεν , , πληρουν εν ιερουσαληµ.
διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο , , πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ηµας ωδε
ειναι και ποιησωµεν σκηνας τρεις µιαν σοι και µωσει , µιαν µωυσει µωσει και µιαν ηλια µη ειδως
ο λεγει.
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9:34–48

αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς ἐφοβήθησαν δὲ
ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην. καὶ ϕωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεϕέλης λέγουσα οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητὸς αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ
ἐν τῷ γενέσθαι τὴν ϕωνὴν εὑρέθη ὁ ἰησοῦς µόνος καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν
καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακασιν.
ἐγένετο δὲ ἕν τῇ ἑξῆς ἡµέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. καὶ ἰδού ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεν λέγων
διδάσκαλε δέοµαί σου ἐπιβλέψον ἐπὶ τὸν υἱόν µου ὅτι µονογενής ἐστιν
µοί. καὶ ἰδού πνεῦµα λαµβάνει αὐτόν καὶ ἐξαίφνης κράζει καὶ σπαράσσει αὐτὸν µετὰ ἀφροῦ καὶ µόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν.
καὶ ἐδεήθην τῶν µαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλλωσιν αὐτό καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραµµένη
ἕως πότε ἔσοµαι πρὸς ὑµᾶς καὶ ἀνέξοµαι ὑµῶν προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν
σου. ἔτι δὲ προσερχοµένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον καὶ
συνεσπάραξεν ἐπετίµησεν δὲ ὁ ἰησοῦς τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. ἐξεπλήσσοντο δὲ
πάντες ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι τοῦ ϑεοῦ πάντων δὲ ϑαυµαζόντων ἐπὶ πᾶσιν
οἷς ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ. ϑέσθε ὑµεῖς
εἰς τὰ ὦτα ὑµῶν τοὺς λόγους τούτους ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου µέλλει
παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆµα τοῦτο καὶ
ἦν παρακεκαλυµµένον ἀπ’ αὐτῶν ἵνα µὴ αἴσθωνται αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο
ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήµατος τούτου. εἰσῆλθεν δὲ διαλογισµὸς ἐν
αὐτοῖς τὸ τίς ἂν εἴη µείζων αὐτῶν. ὁ δὲ ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισµὸν τῆς
καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόµενος παιδίου ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου ἐµὲ
v.34 ταυτα δε αυτου λεγοντος εγενετο νεφελη και επεσκιαζεν επεσκιασεν , , αυτους εφοβηθησαν
δε εν τω εκεινους , , εισελθειν αυτους εις την νεφελην.
v.35 και ϕωνη εγενετο εκ της νεφελης
λεγουσα ουτος εστιν ο υιος µου ο εκλελεγµενος αγαπητος , , αυτου ακουετε.
v.36 και εν τω γενεσθαι την ϕωνην ευρεθη ο , , ιησους µονος και αυτοι εσιγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναις ταις
ηµεραις ουδεν ων εωρακαν εωρακασιν , , .
v.37 εγενετο δε εν , , τη εξης ηµερα κατελθοντων
αυτων απο του ορους συνηντησεν αυτω οχλος πολυς.
v.38 και ιδου ανηρ απο του οχλου εβοησεν
ανεβοησεν , , λεγων διδασκαλε δεοµαι σου επιβλεψαι , επιβλεψον , επι τον υιον µου οτι µονογενης εστιν , , µοι εστιν .
v.40 και εδεηθην των µαθητων σου ινα εκβαλωσιν , εκβαλλωσιν , αυτο
και ουκ ηδυνηθησαν.
v.41 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραµµενη εως ποτε
εσοµαι προς υµας και ανεξοµαι υµων προσαγαγε ωδε , , τον υιον σου ωδε .
v.43 εξεπλησσοντο
δε παντες επι τη µεγαλειοτητι του ϑεου παντων δε ϑαυµαζοντων επι πασιν οις εποιει εποιησεν , ,
ο , , ιησους , , ειπεν προς τους µαθητας αυτου.
v.47 ο δε ιησους ειδως ιδων , , τον διαλοv.48 και
γισµον της καρδιας αυτων επιλαβοµενος παιδιον παιδιου , , εστησεν αυτο παρ εαυτω.
ειπεν αυτοις ος εαν δεξηται τουτο το παιδιον επι τω ονοµατι µου εµε δεχεται και ος αν εαν , , εµε
δεξηται δεχεται τον αποστειλαντα µε ο γαρ µικροτερος εν πασιν υµιν υπαρχων ουτος εστιν εσται , ,
µεγας.
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δέχεται καὶ ὃς ἐὰν ἐµὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε ὁ γὰρ µικρότερος ἐν πᾶσιν ὑµῖν ὑπάρχων οὗτός ἐσται µέγας. ἀποκριθεὶς δὲ
ὁ ἰωάννης εἶπεν ἐπιστάτα εἴδοµέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόµατί σου ἐκβάλλοντα
τά δαιµόνια καὶ ἐκωλύσαµεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ µεθ’ ἡµῶν. καὶ
εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἰησοῦς µὴ κωλύετε ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡµῶν ὑπὲρ
ἡµῶν ἐστιν. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὰς ἡµέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι
εἰς ἰερουσαλήµ. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ
πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώµην σαµαρειτῶν ὡστε ἑτοιµάσαι αὐτῷ. καὶ
οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόµενον εἰς ἰερουσαλήµ. ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης εἶπον κύριε
ϑέλεις εἴπωµεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς
ὡς καὶ ἠλίας ἐποίησεν. στραφεὶς δὲ ἐπετίµησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν οὐκ
οἰδατε οἵου πνεύµατός ἐστε ὑµεῖς. ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλϑεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα σῶσαι καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν
κώµην. ἐγένετο δὲ πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν
ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ κύριε. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς αἱ
ἀλώπεκες ϕωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. εἶπεν δὲ πρὸς
ἕτερον ἀκολούθει µοι ὁ δὲ εἶπεν κύριε ἐπίτρεψόν µοι ἀπελθόντι πρῶτον
ϑάψαι τὸν πατέρα µου. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἄφες τοὺς νεκροὺς ϑάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν ασιλείαν τοῦ
ϑεοῦ. εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος ἀκολουθήσω σοι κύριε πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν
µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν µου. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἰησοῦς

v.49 αποκριθεις δε ο , , ιωαννης ειπεν επιστατα ειδοµεν τινα εν επι , , τω ονοµατι σου εκαλλοντα τα , δαιµονια και εκωλυοµεν εκωλυσαµεν , , αυτον οτι ουκ ακολουθει µεθ ηµων.
v.50 και , , ειπεν δε προς αυτον ο ιησους µη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ υµων ηµων , ,
υπερ υµων ηµων , , εστιν.
v.51 εγενετο δε εν τω συµπληρουσθαι τας ηµερας της αναληµψεως
αναληψεως , , αυτου και αυτος το προσωπον εστηρισεν αυτου , , εστηριξεν , , του πορευεσθαι
εις ιερουσαληµ.
v.52 και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου αυτου και πορευθεντες εισηλθον
εις κωµην σαµαριτων σαµαρειτων , , ως ωστε , , ετοιµασαι αυτω.
v.54 ιδοντες δε οι µαϑηται αυτου , , ιακωβος και ιωαννης ειπαν ειπον , , κυριε ϑελεις ειπωµεν πυρ καταβηναι απο
του ουρανου και αναλωσαι αυτους ως , , και , , ηλιας , , εποιησεν , , .
v.55 στραφεις δε
επετιµησεν αυτοις [και και , ειπεν , , ουκ , , οιδατε , , οιου , , πνευµατος , , εστε , ,
υµεις] υµεις , . v.56 [ο ο , γαρ , , υιος , , του , , ανθρωπου , , ουκ , , ηλθεν , ,
ψυχας , , ανθρωπων , , απολεσαι , , αλλα , , σωσαι] σωσαι , και επορευθησαν εις ετεραν
κωµην.
v.57 και εγενετο , , δε , , πορευοµενων αυτων εν τη οδω ειπεν τις προς αυτον ακοv.59 ειπεν δε προς ετερον ακολουθει µοι ο δε
λουθησω σοι οπου εαν αν , , απερχη κυριε , , .
ειπεν [κυριε] κυριε , , επιτρεψον µοι απελθοντι πρωτον ϑαψαι τον πατερα µου.
v.60 ειπεν δε
αυτω ο , , ιησους , , αφες τους νεκρους ϑαψαι τους εαυτων νεκρους συ δε απελθων διαγγελλε την
ασιλειαν του ϑεου.
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οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ λέπων εἰς τὰ ὀπίσω
εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ.
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µετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδοµήκοντα καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον
οὗ ἔµελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς ὁ µὲν ϑερισµὸς
πολύς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ ϑερισµοῦ ὅπως
ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν ϑερισµὸν αὐτοῦ. ὑπάγετε ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω
ὑµᾶς ὡς ἄρνας ἐν µέσῳ λύκων. µὴ αστάζετε αλάντιον µὴ πήραν µηδὲ
ὑποδήµατα καὶ µηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν
εἰσέρχησθε πρῶτον λέγετε εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. καὶ ἐὰν µέν ᾖ ἐκεῖ
υἱὸς εἰρήνης ἐπαναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑµῶν εἰ δὲ µήγε ἐφ’
ὑµᾶς ἀνακάµψει. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ
παρ’ αὐτῶν ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ ἐστιν µὴ µεταβαίνετε
ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. καὶ εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται
ὑµᾶς ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑµῖν. καὶ ϑεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ λέγετε αὐτοῖς ἤγγικεν ἐφ’ ὑµᾶς ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. εἰς ἣν δ’
ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ µὴ δέχωνται ὑµᾶς ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας
αὐτῆς εἴπατε. καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡµῖν ἐκ τῆς πόλεως
ὑµῶν ἀποµασσόµεθα ὑµῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑµᾶς
ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι σοδόµοις ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ
ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. οὐαί σοι χωραζίν οὐαί σοι ηθσαϊδά ὅτι εἰ ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγε΄νοντο αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν ὑµῖν
v.62 ειπεν δε [προς προς , αυτον] αυτον , ο ιησους προς αυτον ουδεις επιβαλων την χειρα
αυτου , , επ αροτρον και λεπων εις τα οπισω ευθετος εστιν τη ασιλεια εις , , την , ,
ασιλειαν , , του ϑεου.
10
v.1 µετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και , , ετερους εβδοµηκοντα [δυο] και απεστειλεν αυτους ανα δυο [δυο] προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον
ου ηµελλεν εµελλεν , , αυτος ερχεσθαι.
v.2 ελεγεν δε ουν , , προς αυτους ο µεν ϑερισµος
πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του ϑερισµου οπως εκβαλη εκβαλλη , εργατας
εκβαλη εις τον ϑερισµον αυτου.
v.3 υπαγετε ιδου εγω , , αποστελλω υµας ως αρνας εν µεσω
λυκων.
v.4 µη ασταζετε αλλαντιον αλαντιον , , µη πηραν µη µηδε , , υποδηµατα και
µηδενα κατα την οδον ασπασησθε.
v.5 εις ην δ αν εισελθητε οικιαν εισερχησθε , , πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω.
v.6 και εαν µεν , η , , εκει η ο υιος ειρηνης επαναπαησεται
επαναπαυσεται , , επ αυτον η ειρηνη υµων ει δε µη γε µηγε , , εφ υµας ανακαµψει.
v.7 εν
αυτη δε τη οικια µενετε εσθιοντες και πινοντες τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του µισθου αυτου
εστιν , , µη µεταβαινετε εξ οικιας εις οικιαν.
v.8 και εις ην δ , αν πολιν εισερχησθε και δεχωνται
υµας εσθιετε τα παρατιθεµενα υµιν.
v.10 εις ην δ αν πολιν εισελθητε εισερχησθε , , και µη
δεχωνται υµας εξελθοντες εις τας πλατειας αυτης ειπατε.
v.11 και τον κονιορτον τον κολληθεντα
ηµιν εκ της πολεως υµων εις τους ποδας αποµασσοµεθα υµιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν
v.12 λεγω δε , υµιν οτι σοδοµοις εν τη ηµερα εκεινη
εφ , , υµας , , η ασιλεια του ϑεου.
ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη.
v.13 ουαι σοι χοραζιν , χωραζιν , ουαι σοι ηθσαιδα οτι ει
εν τυρω και σιδωνι εγενηθησαν εγενοντο , , αι δυναµεις αι γενοµεναι εν υµιν παλαι αν εν σακκω
και σποδω καθηµενοι καθηµεναι , , µετενοησαν.
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πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήµεναι µετενόησαν. πλὴν τύρῳ καὶ
σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑµῖν. καὶ σύ καπερναούµ ἡ
ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ. ὁ ἀκούων ὑµῶν
ἐµοῦ ἀκούει καὶ ὁ ἀθετῶν ὑµᾶς ἐµὲ ἀθετεῖ ὁ δὲ ἐµὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν
ἀποστείλαντά µε. ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα µετὰ χαρᾶς λέγοντες
κύριε καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου. εἶπεν δὲ
αὐτοῖς ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
ἰδού δίδωµι ὑµῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναµιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑµᾶς οὐ µὴ ἀδικήσῃ.
πλὴν ἐν τούτῳ µὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύµατα ὑµῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ
µᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόµατα ὑµῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύµατι ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν ἐξοµολογοῦµαί σοι πάτερ
κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ
συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως ἐγένετο
εὐδοκία ἔµπροσθέν σου. καὶ στραφείς πρός τούς µαθητάς εἶπεν πάντα
παρεδόθη µοι ὑπὸ τοῦ πατρός µου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς
εἰ µὴ ὁ πατήρ καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ µὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν ούληται
ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς µαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν µακάριοι οἱ ὀφθαλµοὶ οἱ λέποντες ἃ λέπετε. λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι
πολλοὶ προφῆται καὶ ασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑµεῖς λέπετε καὶ οὐκ
εἶδον καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. καὶ ἰδού νοµικός τις
ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων διδάσκαλε τί ποιήσας ωὴν αἰώνιον
κληρονοµήσω. ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν ἐν τῷ νόµῳ τί γέγραπται πῶς
ἀναγινώσκεις. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἀγαπήσεις κύριον τὸν ϑεόν σου ἐξ

v.15 και συ καφαρναουµ µη εως ουρανου υψωθηση καπερναουµ , , η , , εως του
ουρανου , , υψωθεισα , , εως , , αδου καταβηση καταβιβασθηση , , .
v.17 υπεστρεψαν δε
οι εβδοµηκοντα [δυο] µετα χαρας λεγοντες κυριε και τα δαιµονια υποτασσεται ηµιν εν τω ονοµατι σου.
v.19 ιδου δεδωκα διδωµι , , υµιν την εξουσιαν του πατειν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν
την δυναµιν του εχθρου και ουδεν υµας ου µη αδικησει αδικηση , , .
v.20 πλην εν τουτω µη
χαιρετε οτι τα πνευµατα υµιν υποτασσεται χαιρετε δε µαλλον , οτι τα ονοµατα υµων εγγεγραπται
εγραφη , , εν τοις ουρανοις.
v.21 εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο [εν] τω πνευµατι τω ο , , αγιω
ιησους , , και ειπεν εξοµολογουµαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα
απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο , , ευδοκια
εγενετο εµπροσθεν σου.
v.22 και , στραφεις , προς , τους , µαθητας , ειπεν , παντα
παρεδοθη , µοι παρεδοθη , υπο του πατρος µου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει µη ο πατηρ
και τις εστιν ο πατηρ ει µη ο υιος και ω εαν ουληται ο υιος αποκαλυψαι.
v.24 λεγω γαρ υµιν οτι
πολλοι προφηται και ασιλεις ηθελησαν ιδειν α υµεις λεπετε και ουκ ειδαν ειδον , , και ακουσαι
α ακουετε και ουκ ηκουσαν.
v.25 και ιδου νοµικος τις ανεστη εκπειραζων αυτον και , , λεγων
διδασκαλε τι ποιησας ωην αιωνιον κληρονοµησω.
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ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. εἶπεν
δὲ αὐτῷ ὀρθῶς ἀπεκρίθης τοῦτο ποίει καὶ ήσῃ. ὁ δὲ ϑέλων δικαιοῦν
ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν ἰησοῦν καὶ τίς ἐστίν µου πλησίον. ὑπολαβὼν
δέ ὁ ἰησοῦς εἶπεν ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ἰερουσαλὴµ εἰς ἰεριχὼ
καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες
ἀπῆλθον ἀφέντες ἡµιθανῆ τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁµοίως δὲ
καὶ λευίτης γενόµενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
σαµαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτὸν καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη. καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύµατα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ
οἶνον ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεµελήθη αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν ἐκβαλὼν δύο
δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐπιµελήθητι αὐτοῦ καὶ ὅ
τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι. τίς
οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι τοῦ ἐµπεσόντος εἰς
τοὺς λῃστάς. ὁ δὲ εἶπεν ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος µετ’ αὐτοῦ εἶπεν οὖν αὐτῷ
ὁ ἰησοῦς πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁµοίως. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι
αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώµην τινά γυνὴ δέ τις ὀνόµατι µάρθα
ὑπεδέξατο αὐτόν εἰς τὸν οἶκον αὑτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουµένη
µαριά ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἰησοῦ ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ µάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ
εἶπεν κύριε οὐ µέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε κατέλιπεν διακοv.27 ο δε αποκριθεις ειπεν αγαπησεις κυριον τον ϑεον σου εξ ολης [της] της , , καρδιας σου και
εν εξ , , ολη ολης , , τη της , , ψυχη ψυχης , , σου και εν εξ , , ολη ολης , , τη
της , , ισχυι ισχυος , , σου και εν εξ , , ολη ολης , , τη της , , διανοια διανοιας , ,
σου και τον πλησιον σου ως σεαυτον.
v.29 ο δε ϑελων δικαιωσαι δικαιουν , , εαυτον ειπεν
προς τον ιησουν και τις εστιν µου πλησιον.
v.30 υπολαβων δε , , ο ιησους ειπεν ανθρωπος τις
κατεβαινεν απο ιερουσαληµ εις ιεριχω και λησταις περιεπεσεν οι και εκδυσαντες αυτον και πληγας
επιθεντες απηλθον αφεντες ηµιθανη τυγχανοντα , , .
v.32 οµοιως δε και λευιτης [γενοµενος]
γενοµενος , , κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν.
v.33 σαµαριτης σαµαρειτης , , δε
τις οδευων ηλθεν κατ αυτον και ιδων αυτον , , εσπλαγχνισθη. v.35 και επι την αυριον εξελθων , ,
εκβαλων εδωκεν δυο δηναρια εδωκεν , , τω πανδοχει και ειπεν αυτω , , επιµεληθητι αυτου και
ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι µε αποδωσω σοι.
v.36 τις ουν , , τουτων των
τριων πλησιον , δοκει σοι πλησιον , γεγονεναι του εµπεσοντος εις τους ληστας.
v.37 ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος µετ αυτου ειπεν δε ουν , , αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει οµοιως.
v.38 εγενετο , , δε , , εν δε τω πορευεσθαι αυτους και , , αυτος εισηλθεν εις κωµην τινα γυνη
δε τις ονοµατι µαρθα υπεδεξατο αυτον εις , , τον , , οικον , , αυτης , , .
v.39 και τηδε
ην αδελφη καλουµενη µαριαµ µαρια , , [η] η , , και παρακαθεσθεισα παρακαθισασα , ,
προς παρα , , τους ποδας του κυριου ιησου , , ηκουεν τον λογον αυτου.
v.40 η δε µαρθα
περιεσπατο περι πολλην διακονιαν επιστασα δε ειπεν κυριε ου µελει σοι οτι η αδελφη µου µονην µε
κατελειπεν κατελιπεν , , διακονειν ειπε ουν αυτη ινα µοι συναντιλαβηται.
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νεῖν εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα µοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ
ἰησοῦς µάρθα µάρθα µεριµνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά. ἑνὸς δέ ἐστιν
χρεία µαριά δέ τὴν ἀγαθὴν µερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται
ἀπ’ αὐτῆς.

41

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόµενον ὡς ἐπαύσατο εἶπέν τις τῶν µαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν κύριε δίδαξον ἡµᾶς προσεύχεσθαι καθὼς καὶ ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ
αὐτοῖς ὅταν προσεύχησθε λέγετε πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοις ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου ἐλθέτω ἡ ασιλεία σου γενηθήτω τὸ ϑέληµά σου ὡς
ἐν οὐρανῳ καὶ ἐπὶ τὴς γὴς. τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ
καθ’ ἡµέραν. καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεµεν
παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν ἀλλὰ ῥῦσαι
ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς τίς ἐξ ὑµῶν ἕξει ϕίλον
καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν µεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ ϕίλε χρῆσόν
µοι τρεῖς ἄρτους. ἐπειδὴ ϕίλος µου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός µε καὶ
οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ µή µοι
κόπους πάρεχε ἤδη ἡ ϑύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία µου µετ’ ἐµοῦ εἰς
τὴν κοίτην εἰσίν οὐ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. λέγω ὑµῖν εἰ καὶ οὐ
δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ ϕίλον διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ
ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. κἀγὼ ὑµῖν λέγω αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν ητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑµῖν. πᾶς γὰρ ὁ
αἰτῶν λαµβάνει καὶ ὁ ητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. τίνα
δὲ ὑµῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον µὴ λὶθον ἐπιδώσει αὐτῷ εἰ καὶ
ἰχθύν µὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ. ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ᾠόν µὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον. εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ

11

v.41 αποκριθεις δε ειπεν αυτη ο κυριος ιησους , , µαρθα µαρθα µεριµνας και ϑορυβαζη
τυρβαζη , , περι πολλα.
v.42 ενος δε εστιν χρεια µαριαµ µαρια , , γαρ δε , , την αγαθην
µεριδα εξελεξατο ητις ουκ αφαιρεθησεται απ , , αυτης.
11
v.2 ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ ηµων , , ο , , εν , , τοις , , ουρανοις , , αγιασθητω το ονοµα σου
ελθετω η ασιλεια σου γενηθητω , , το , , ϑεληµα , , σου , , ως , , εν , , ουρανω , ,
και , , επι , , της , , γης , , .
v.4 και αφες ηµιν τας αµαρτιας ηµων και γαρ αυτοι αφιοµεν
αφιεµεν , , παντι οφειλοντι ηµιν και µη εισενεγκης ηµας εις πειρασµον αλλα , , υσαι , ,
ηµας , , απο , , του , , πονηρου , , . v.6 επειδη ϕιλος µου , , παρεγενετο εξ οδου προς µε
και ουκ εχω ο παραθησω αυτω.
v.8 λεγω υµιν ει και ου δωσει αυτω αναστας δια το ειναι αυτου , ,
ϕιλον αυτου δια γε την αναιδειαν αυτου εγερθεις δωσει αυτω οσον οσων , , χρηζει.
v.10 πας γαρ
ο αιτων λαµβανει και ο ητων ευρισκει και τω κρουοντι ἁνοιγησεται῎ ανοιγησεται , , .
v.11 τινα δε
εξ υµων τον πατερα αιτησει ο υιος αρτον , , µη , , λιθον , , επιδωσει , , αυτω , , η ει ,
και , , ιχθυν και µη , , αντι ιχθυος οφιν επιδωσει , , αυτω επιδωσει .
v.12 η και αιτησει
εαν , , αιτηση , , ωον µη , , επιδωσει αυτω σκορπιον.
v.13 ει ουν υµεις πονηροι υπαρχοντες
οιδατε αγαθα , δοµατα αγαθα , διδοναι τοις τεκνοις υµων ποσω µαλλον ο πατηρ [ο] ο , , εξ
ουρανου δωσει πνευµα αγιον τοις αιτουσιν αυτον.
















































































































































































































































































































42



2




3
4


5

6


7

8


9
10
11



12



13




148

14

15



16





17

18

19
20





21
22


23
24


25
26

27



28



29




ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

11:14–28

δόµατα διδόναι τοῖς τέκνοις ὑµῶν πόσῳ µᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ
δώσει πνεῦµα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον καὶ
αὐτὸ ἦν κωφόν ἐγένετο δὲ τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός
καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον ἐν εελζεβοὺλ ἄρχοντι
τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια. ἕτεροι δὲ πειράζοντες σηµεῖον
παρ’ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ. αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήµατα
εἶπεν αὐτοῖς πᾶσα ασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν διαµερισθεῖσα ἐρηµοῦται καὶ
οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεµερίσθη πῶς
σταθήσεται ἡ ασιλεία αὐτοῦ ὅτι λέγετε ἐν εελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ
δαιµόνια. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν εελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια οἱ υἱοὶ ὑµῶν ἐν
τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο κριταὶ ὑµῶν αὐτοὶ ἔσονται. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ
ϑεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑµᾶς ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ.
ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισµένος ϕυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν ἐν εἰρήνῃ
ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ’ ᾗ ἐπεποίθει καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ
διαδίδωσιν. ὁ µὴ ὢν µετ’ ἐµοῦ κατ’ ἐµοῦ ἐστιν καὶ ὁ µὴ συνάγων µετ’
ἐµοῦ σκορπίζει. ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦµα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου
διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ µὴ εὑρίσκον λέγει
ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαωµένον καὶ κεκοσµηµένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαµβάνει ἑπτά
ἕτερα πνεύµατα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ
γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. ἐγένετο
δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ ϕωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ µακαρία ἡ κοιλία ἡ αστάσασά σε καὶ µαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
αὐτὸς δὲ εἶπεν µενοῦνγε µακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ
ϕυλάσσοντες αὐτὸν. τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζοµένων ἤρξατο λέγειν ἡ

v.14 και ην εκβαλλων δαιµονιον [και και , , αυτο ην] ην , , κωφον εγενετο δε του δαιµονιου
εξελθοντος ελαλησεν ο κωφος και εθαυµασαν οι οχλοι.
v.15 τινες δε εξ αυτων ειπον εν εελζεβουλ
τω αρχοντι των δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια.
v.16 ετεροι δε πειραζοντες σηµειον παρ , ,
αυτου , , εζητουν , , εξ ουρανου εζητουν παρ αυτου .
v.19 ει δε εγω εν εελζεβουλ εκβαλλω
τα δαιµονια οι υιοι υµων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο κριται , , υµων , , αυτοι υµων κριται
εσονται. v.20 ει δε εν δακτυλω ϑεου [εγω] εκβαλλω τα δαιµονια αρα εφθασεν εφ υµας η ασιλεια του
ϑεου.
v.22 επαν δε ο , , ισχυροτερος αυτου επελθων νικηση αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει εφ η
επεποιθει και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν. v.24 οταν το ακαθαρτον πνευµα εξελθη απο του ανθρωπου
διερχεται δι ανυδρων τοπων ητουν αναπαυσιν και µη ευρισκον [τοτε] λεγει υποστρεψω εις τον οικον
µου οθεν εξηλθον.
v.26 τοτε πορευεται και παραλαµβανει επτα , , ετερα πνευµατα πονηροτερα
εαυτου επτα και ελθοντα εισελθοντα , , κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου
χειρονα των πρωτων.
v.27 εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις γυνη , , ϕωνην γυνη
εκ του οχλου ειπεν αυτω µακαρια η κοιλια η αστασασα σε και µαστοι ους εθηλασας.
v.28 αυτος δε
ειπεν µενουν µενουνγε , , µακαριοι οι ακουοντες τον λογον του ϑεου και ϕυλασσοντες αυτον , , .
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γενεὰ αὕτη πονηρά ἐστιν σηµεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται
αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. καθὼς γὰρ ἐγένετο ἰωνᾶς
σηµεῖον τοῖς νινευίταις οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ
ταύτῃ. ασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῶν ἀνδρῶν
τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς
γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν σολοµῶντος καὶ ἰδού πλεῖον σολοµῶντος ὧδε.
ἄνδρες νινευῒ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγµα ἰωνᾶ καὶ ἰδού πλεῖον
ἰωνᾶ ὧδε. οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς κρυπτόν τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν
µόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἵνα οἱ εἰσπορευόµενοι τὸ ϕέγγος λέπωσιν. ὁ λύχνος τοῦ σώµατός ἐστιν ὁ ὀφθαλµός ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλµός
σου ἁπλοῦς ᾖ καὶ ὅλον τὸ σῶµά σου ϕωτεινόν ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς
ᾖ καὶ τὸ σῶµά σου σκοτεινόν. σκόπει οὖν µὴ τὸ ϕῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος
ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶµά σου ὅλον ϕωτεινόν µὴ ἔχον τι µέρος σκοτεινόν
ἔσται ϕωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ ϕωτίζῃ σε. ἐν δὲ τῷ
λαλῆσαι ἠρωτᾷ αὐτὸν ϕαρισαῖος τις ὅπως ἀριστήσῃ παρ’ αὐτῷ εἰσελθὼν
δὲ ἀνέπεσεν. ὁ δὲ ϕαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύµασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη
πρὸ τοῦ ἀρίστου. εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν νῦν ὑµεῖς οἱ ϕαρισαῖοι
τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε τὸ δὲ ἔσωθεν ὑµῶν
γέµει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. ἄφρονες οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ
τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν. πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεηµοσύνην καὶ ἰδού πάντα
καθαρὰ ὑµῖν ἐστιν. ἀλλ’ οὐαὶ ὑµῖν τοῖς ϕαρισαίοις ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ
ἡδύοσµον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν
καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ ἀφιέναι. οὐαὶ
ὑµῖν τοῖς ϕαρισαίοις ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωv.29 των δε οχλων επαθροιζοµενων ηρξατο λεγειν η γενεα αυτη γενεα πονηρα εστιν σηµειον
ητει επιζητει , , και σηµειον ου δοθησεται αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του , , προφητου , , .
v.30 καθως γαρ εγενετο ιωνας σηµειον , , τοις νινευιταις σηµειον ουτως εσται και ο υιος του
ανθρωπου τη γενεα ταυτη.
v.31 ασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει µετα των ανδρων
της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν
σολοµωνος , σολοµωντος , και ιδου πλειον σολοµωνος , σολοµωντος , ωδε.
v.32 ανδρες
νινευιται νινευι , , αναστησονται εν τη κρισει µετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι
µετενοησαν εις το κηρυγµα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε.
v.33 ουδεις δε , , λυχνον αψας εις
κρυπτην , κρυπτον , τιθησιν [ουδε ουδε , , υπο τον µοδιον] µοδιον , , αλλ επι την λυχνιαν
ινα οι εισπορευοµενοι το ϕως ϕεγγος , , λεπωσιν.
v.34 ο λυχνος του σωµατος εστιν ο οφθαλµος
σου οταν ουν , , ο οφθαλµος σου απλους η και ολον το σωµα σου ϕωτεινον εστιν επαν δε πονηρος
η και το σωµα σου σκοτεινον.
v.36 ει ουν το σωµα σου ολον ϕωτεινον µη εχον τι , , µερος τι
σκοτεινον εσται ϕωτεινον ολον ως οταν ο λυχνος τη αστραπη ϕωτιζη σε.
v.37 εν δε τω λαλησαι ερωτα
ηρωτα , , αυτον ϕαρισαιος τις , , οπως αριστηση παρ αυτω εισελθων δε ανεπεσεν.
v.42 αλλα
αλλ , , ουαι υµιν τοις ϕαρισαιοις οτι αποδεκατουτε το ηδυοσµον και το πηγανον και παν λαχανον
και παρερχεσθε την κρισιν και την αγαπην του ϑεου ταυτα δε εδει ποιησαι κακεινα µη παρειναι
αφιεναι , , .
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11:44–12:3

γαῖς καὶ τοὺς ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. οὐαὶ ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ
ϕαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ µνηµεῖα τὰ ἄδηλα καὶ οἱ ἄνθρωποι
οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νοµικῶν
λέγει αὐτῷ διδάσκαλε ταῦτα λέγων καὶ ἡµᾶς ὑβρίζεις. ὁ δὲ εἶπεν καὶ
ὑµῖν τοῖς νοµικοῖς οὐαί ὅτι ϕορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους ϕορτία δυσβάστακτα καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑµῶν οὐ προσψαύετε τοῖς ϕορτίοις.
οὐαὶ ὑµῖν ὅτι οἰκοδοµεῖτε τὰ µνηµεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑµῶν
ἀπέκτειναν αὐτούς. ἄρα µάρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν
πατέρων ὑµῶν ὅτι αὐτοὶ µὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑµεῖς δὲ οἰκοδοµεῖτε
αὐτῶν τὰ µνηµεῖα. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ ϑεοῦ εἶπεν ἀποστελῶ
εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ
ἐκδιώξουσιν. ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷµα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόµενον ἀπὸ καταβολῆς κόσµου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. ἀπὸ τοῦ αἵµατος
ἅβελ ἕως τοῦ αἵµατος αχαρίου τοῦ ἀπολοµένου µεταξὺ τοῦ ϑυσιαστηίου καὶ τοῦ οἴκου ναί λέγω ὑµῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
οὐαὶ ὑµῖν τοῖς νοµικοῖς ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως αὐτοὶ οὐκ
εἰσήλθετε καὶ τοὺς εἰσερχοµένους ἐκωλύσατε. λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα
πρὸς αὐτοὺς ἤρξαντο οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ
ἀποστοµατίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων. ἐνεδρεύοντες αὐτὸν καὶ ητοὺντες
ϑηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν µυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν
ἀλλήλους ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον προσέχετε
ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ύµης τῶν ϕαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. οὐδὲν δὲ
συγκεκαλυµµένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. ἀνθ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ ϕωτὶ ἀκουσθήσεται καὶ
v.44 ουαι υµιν γραµµατεις , , και , , ϕαρισαιοι , , υποκριται , , οτι εστε ως τα µνηµεια
τα αδηλα και οι ανθρωποι [οι] οι , περιπατουντες επανω ουκ οιδασιν.
v.48 αρα µαρτυρες
εστε µαρτυρειτε , , και συνευδοκειτε τοις εργοις των πατερων υµων οτι αυτοι µεν απεκτειναν
αυτους υµεις δε οικοδοµειτε αυτων , , τα , , µνηµεια , , .
v.49 δια τουτο και η σοφια
του ϑεου ειπεν αποστελω εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν και
διωξουσιν εκδιωξουσιν , , .
v.50 ινα εκζητηθη το αιµα παντων των προφητων το εκκεχυµενον
εκχυνοµενον , , απο καταβολης κοσµου απο της γενεας ταυτης.
v.51 απο του , , αιµατος αβελ
εως του , , αιµατος αχαριου του απολοµενου µεταξυ του ϑυσιαστηριου και του οικου ναι λεγω
υµιν εκζητηθησεται απο της γενεας ταυτης.
v.52 ουαι υµιν τοις νοµικοις οτι ηρατε την κλειδα της
γνωσεως αυτοι ουκ εισηλθατε εισηλθετε , , και τους εισερχοµενους εκωλυσατε.
v.53 κακειθεν
λεγοντος , , εξελθοντος δε , , αυτου ταυτα , , προς , , αυτους , , ηρξαντο οι γραµµατεις
και οι ϕαρισαιοι δεινως ενεχειν και αποστοµατιζειν αυτον περι πλειονων.
v.54 ενεδρευοντες αυτον
και , ητουντες , , ϑηρευσαι τι εκ του στοµατος αυτου , , ινα , , κατηγορησωσιν , , αυτου.
12
v.1 εν οις επισυναχθεισων των µυριαδων του οχλου ωστε καταπατειν αλληλους ηρξατο λεγειν
προς τους µαθητας αυτου πρωτον προσεχετε εαυτοις απο της υµης των , , ϕαρισαιων , , ητις εστιν
υποκρισις των ϕαρισαιων .
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ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταµείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. λέγω δὲ ὑµῖν τοῖς ϕίλοις µου µὴ ϕοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων
τὸ σῶµα καὶ µετὰ ταῦτα µὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω
δὲ ὑµῖν τίνα ϕοβηθῆτε ϕοβήθητε τὸν µετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα
ἐµβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν ναί λέγω ὑµῖν τοῦτον ϕοβήθητε. οὐχὶ πέντε
στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων δύο καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησµένον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑµῶν πᾶσαι
ἠρίθµηνται µὴ οὖν ϕοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. λέγω δὲ
ὑµῖν πᾶς ὃς ἂν ὁµολογήσῃ ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ὁµολογήσει ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ. ὁ
δὲ ἀρνησάµενός µε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν
ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦµα λασφηµήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑµᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ
τὰς ἐξουσίας µὴ µεριµνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε. τὸ γὰρ
ἅγιον πνεῦµα διδάξει ὑµᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. εἶπεν δέ τις
αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου διδάσκαλε εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου µερίσασθαι µετ’ ἐµοῦ
τὴν κληρονοµίαν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ἄνθρωπε τίς µε κατέστησεν δικαστὴν
ἢ µεριστὴν ἐφ’ ὑµᾶς. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς ὁρᾶτε καὶ ϕυλάσσεσθε
ἀπὸ τῆς πλεονεξίας ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ωὴ αὐτοῦ ἐστιν
ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων
ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ
λέγων τί ποιήσω ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς µου. καὶ εἶπεν
τοῦτο ποιήσω καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας καὶ µείζονας οἰκοδοµήσω καὶ
συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήµατά µου καὶ τὰ ἀγαθά µου. καὶ ἐρῶ τῇ
ψυχῇ µου ψυχή ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείµενα εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου
ϕάγε πίε εὐφραίνου. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ϑεός ἄφρων ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν
v.4 λεγω δε υµιν τοις ϕιλοις µου µη ϕοβηθητε απο των αποκτενοντων αποκτεινοντων , , το σωµα
και µετα ταυτα µη εχοντων περισσοτερον τι ποιησαι.
v.5 υποδειξω δε υµιν τινα ϕοβηθητε ϕοβηθητε
τον µετα το αποκτειναι εξουσιαν , , εχοντα εξουσιαν εµβαλειν εις την γεενναν ναι λεγω υµιν τουτον
ϕοβηθητε.
v.6 ουχι πεντε στρουθια πωλουνται πωλειται , , ασσαριων δυο και εν εξ αυτων ουκ
εστιν επιλελησµενον ενωπιον του ϑεου.
v.7 αλλα και αι τριχες της κεφαλης υµων πασαι ηριθµηνται
µη ουν , , ϕοβεισθε πολλων στρουθιων διαφερετε.
v.11 οταν δε εισφερωσιν προσφερωσιν , ,
υµας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας µη µεριµνησητε µεριµνατε , , πως η τι
απολογησησθε η τι ειπητε. v.13 ειπεν δε τις αυτω , , εκ του οχλου αυτω διδασκαλε ειπε τω αδελφω
µου µερισασθαι µετ εµου την κληρονοµιαν.
v.14 ο δε ειπεν αυτω ανθρωπε τις µε κατεστησεν κριτην
δικαστην , , η µεριστην εφ υµας.
v.15 ειπεν δε προς αυτους ορατε και ϕυλασσεσθε απο πασης
της , , πλεονεξιας οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι η ωη αυτω αυτου , , εστιν εκ των υπαρχοντων
αυτω αυτου , , . v.18 και ειπεν τουτο ποιησω καθελω µου τας αποθηκας και µειζονας οικοδοµησω
και συναξω εκει παντα τον σιτον τα , , γενηµατα , , µου , , και τα αγαθα µου.
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ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ἃ δὲ ἡτοίµασας τίνι ἔσται. οὕτως ὁ
ϑησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ µὴ εἰς ϑεὸν πλουτῶν. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς αὐτοῦ διὰ τοῦτο ὑµῖν λέγω µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν τί ϕάγητε
µηδὲ τῷ σώµατι τί ἐνδύσησθε. ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ
σῶµα τοῦ ἐνδύµατος. κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν
οὐδὲ ϑερίζουσιν οἷς οὐκ ἔστιν ταµεῖον οὐδὲ ἀποθήκη καὶ ὁ ϑεὸς τρέφει
αὐτούς πόσῳ µᾶλλον ὑµεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. τίς δὲ ἐξ ὑµῶν
µεριµνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα. εἰ οὖν
οὐτὲ ἐλάχιστον δύνασθε τί περὶ τῶν λοιπῶν µεριµνᾶτε. κατανοήσατε τὰ
κρίνα πῶς αὐξάνει οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει λέγω δὲ ὑµῖν οὐδὲ σολοµὼν ἐν
πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ
ἀγρῷ σήµερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον αλλόµενον ὁ ϑεὸς οὕτως
ἀµφιέννυσιν πόσῳ µᾶλλον ὑµᾶς ὀλιγόπιστοι. καὶ ὑµεῖς µὴ ητεῖτε τί
ϕάγητε ἢ τί πίητε καὶ µὴ µετεωρίζεσθε. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ
κόσµου ἐπιζητεῖ ὑµῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. πλὴν ητεῖτε τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν. µὴ
ϕοβοῦ τὸ µικρὸν ποίµνιον ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑµῶν δοῦναι ὑµῖν
τὴν ασιλείαν. πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑµῶν καὶ δότε ἐλεηµοσύνην
ποιήσατε ἑαυτοῖς αλάντια µὴ παλαιούµενα ϑησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν
τοῖς οὐρανοῖς ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει. ὅπου γάρ
ἐστιν ὁ ϑησαυρὸς ὑµῶν ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑµῶν ἔσται. ἔστωσαν ὑµῶν
αἱ ὀσφύες περιεζωσµέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόµενοι. καὶ ὑµεῖς ὅµοιοι
ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν
γάµων ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. µακάριοι
οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας ἀµὴν λέγω
ὑµῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει
v.20 ειπεν δε αυτω ο ϑεος αφρον , Ααφρων ταυτη τη νυκτι την ψυχην σου απαιτουσιν απο σου α
δε ητοιµασας τινι εσται.
v.22 ειπεν δε προς τους µαθητας [αυτου] αυτου , , δια τουτο υµιν , ,
λεγω υµιν µη µεριµνατε τη ψυχη υµων , , τι ϕαγητε µηδε τω σωµατι τι ενδυσησθε.
v.23 η
γαρ ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωµα του ενδυµατος.
v.25 τις δε εξ υµων µεριµνων
δυναται προσθειναι , , επι την ηλικιαν αυτου προσθειναι πηχυν ενα , , .
v.26 ει ουν ουδε
ουτε , , ελαχιστον δυνασθε τι περι των λοιπων µεριµνατε.
v.28 ει δε τον , , χορτον , , εν
τω , , αγρω τον χορτον σηµερον , , οντα σηµερον και αυριον εις κλιβανον αλλοµενον ο ϑεος
ουτως αµφιεζει αµφιεννυσιν , , ποσω µαλλον υµας ολιγοπιστοι.
v.29 και υµεις µη ητειτε τι
ϕαγητε και η , , τι πιητε και µη µετεωριζεσθε.
v.30 ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσµου
επιζητουσιν επιζητει , , υµων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων. v.31 πλην ητειτε την ασιλειαν
αυτου του , , ϑεου , , και ταυτα παντα , , προστεθησεται υµιν. v.33 πωλησατε τα υπαρχοντα
υµων και δοτε ελεηµοσυνην ποιησατε εαυτοις αλλαντια αλαντια , , µη παλαιουµενα ϑησαυρον
ανεκλειπτον εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει ουδε σης διαφθειρει.
v.36 και υµεις οµοιοι
ανθρωποις προσδεχοµενοις τον κυριον εαυτων ποτε αναλυση , αναλυσει , εκ των γαµων ινα ελθοντος
και κρουσαντος ευθεως ανοιξωσιν αυτω.
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αὐτοῖς. καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ ϕυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ϕυλακῇ ἔλϑῃ καὶ εὕρῃ οὕτως µακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι. τοῦτο δὲ γινώσκετε
ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν
καὶ οὐκ ἄν ἀφῆκεν διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ὑµεῖς οὖν γίνεσθε
ἕτοιµοι ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. εἶπεν δὲ
αὐτῷ ὁ πέτρος κύριε πρὸς ἡµᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ
πρὸς πάντας. εἶπεν δὲ ὁ κύριος τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόµος καὶ
ϕρόνιµος ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς ϑεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι
ἐν καιρῷ τὸ σιτοµέτριον. µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος
αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. ἀληθῶς λέγω ὑµῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς
ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ χρονίζει ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν
τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ µεθύσκεσθαι.
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ
οὐ γινώσκει καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ µετὰ τῶν ἀπίστων
ϑήσει. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ ϑέληµα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ
µὴ ἑτοιµάσας µηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ ϑέληµα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς.
ὁ δὲ µὴ γνούς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας παντὶ δὲ ᾧ
ἐδόθη πολύ πολὺ ητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. πῦρ ἦλθον αλεῖν εἰς τὴν γῆν καὶ τί ϑέλω εἰ
ἤδη ἀνήφθη. άπτισµα δὲ ἔχω απτισθῆναι καὶ πῶς συνέχοµαι ἕως οὖ
τελεσθῇ. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόµην δοῦναι ἐν τῇ γῇ οὐχί λέγω
ὑµῖν ἀλλ’ ἢ διαµερισµόν. ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ
διαµεµερισµένοι τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν. διαµερισθήσεται
πατὴρ ἐφ’ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί µήτηρ ἐπὶ ϑυγατρί καὶ ϑυγάτηρ ἐπὶ
µητρί πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύµφην αὐτῆς καὶ νύµφη ἐπὶ τὴν πενθεράν αὐv.38 καν και , , εαν , , ελθη , , εν τη δευτερα καν ϕυλακη , , και , , εν τη τριτη ϕυλακη ελθη και ευρη ουτως µακαριοι εισιν οι , , δουλοι , , εκεινοι.
v.39 τουτο δε γινωσκετε
οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν , , αν , , και , , ουκ αν
αφηκεν διορυχθηναι διορυγηναι , , τον οικον αυτου.
v.40 και υµεις ουν , , γινεσθε ετοιµοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται.
v.41 ειπεν δε αυτω , , ο πετρος κυριε
προς ηµας την παραβολην ταυτην λεγεις η και προς παντας.
v.42 και ειπεν δε , , ο κυριος
τις αρα εστιν ο πιστος οικονοµος ο και , , ϕρονιµος ον καταστησει ο κυριος επι της ϑεραπειας
αυτου του διδοναι εν καιρω [το] το , , σιτοµετριον.
v.47 εκεινος δε ο δουλος ο γνους το ϑεληµα του κυριου αυτου εαυτου , , και µη ετοιµασας η µηδε , , ποιησας προς το ϑεληµα αυτου
δαρησεται πολλας.
v.49 πυρ ηλθον αλειν επι εις , , την γην και τι ϑελω ει ηδη ανηφθη.
v.50 απτισµα δε εχω απτισθηναι και πως συνεχοµαι εως οτου ου , , τελεσθη.
v.52 εσονται
γαρ απο του νυν πεντε εν οικω , , ενι οικω διαµεµερισµενοι τρεις επι δυσιν και δυο επι τρισιν.
v.53 διαµερισθησονται διαµερισθησεται , , πατηρ επι , εφ , υιω και υιος επι πατρι µητηρ επι
την ϑυγατερα ϑυγατρι , , και ϑυγατηρ επι την µητερα µητρι , , πενθερα επι την νυµφην
αυτης και νυµφη επι την πενθεραν αυτης , , .
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τῆς. ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν
ἀπὸ δυσµῶν εὐθέως λέγετε ὄµβρος ἔρχεται καὶ γίνεται οὕτως. καὶ ὅταν
νότον πνέοντα λέγετε ὅτι καύσων ἔσται καὶ γίνεται. ὑποκριταί τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον
πῶς οὐ δοκιµάζετε. τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον. ὡς
γὰρ ὑπάγεις µετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ µήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν καὶ ὁ
κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι καὶ ὁ πράκτωρ σε άλλῃ εἰς ϕυλακήν.
λέγω σοι οὐ µὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὐ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.
παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν
γαλιλαίων ὧν τὸ αἷµα πιλᾶτος ἔµιξεν µετὰ τῶν ϑυσιῶν αὐτῶν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς δοκεῖτε ὅτι οἱ γαλιλαῖοι οὗτοι ἁµαρτωλοὶ
παρὰ πάντας τοὺς γαλιλαίους ἐγένοντο ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν. οὐχί
λέγω ὑµῖν ἀλλ’ ἐὰν µὴ µετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. ἢ ἐκεῖνοι
οἱ δεκα καὶ οκτὼ ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ σιλωὰµ καὶ ἀπέκτεινεν
αὐτούς δοκεῖτε ὅτι οὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας ἀνθρώπους
τοὺς κατοικοῦντας ἐν ἰερουσαλήµ. οὐχί λέγω ὑµῖν ἀλλ’ ἐὰν µὴ µετανοῆτε πάντες ὁµοίως ἀπολεῖσθε. ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν
συκῆν εἶχέν τις ἐν τῷ ἀµπελῶνι αὐτοῦ πεφυτευµένην καὶ ἦλθεν καρπὸν
ητῶν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀµπελουργόν ἰδού τρία
ἔτη ἔρχοµαι ητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω ἔκκοψον
αὐτήν ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ κύριε
ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ άλω

v.54 ελεγεν δε και τοις οχλοις οταν ιδητε [την] την , , νεφελην ανατελλουσαν επι απο , ,
δυσµων ευθεως λεγετε οτι οµβρος ερχεται και γινεται ουτως.
v.56 υποκριται το προσωπον της , ,
, ,
, ,
γης
και
του ουρανου και της γης οιδατε δοκιµαζειν τον δε , , καιρον δε τουτον
πως ουκ οιδατε δοκιµαζειν ου , , δοκιµαζετε , , .
v.58 ως γαρ υπαγεις µετα του αντιδικου
σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου µηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην
και ο κριτης σε παραδωσει παραδω , , τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε αλει αλη αλλη , εις
ϕυλακην. v.59 λεγω σοι ου µη εξελθης εκειθεν εως ου , , και τον το , , εσχατον λεπτον αποδως.
13
v.2 και αποκριθεις ο , , ιησους , , ειπεν αυτοις δοκειτε οτι οι γαλιλαιοι ουτοι αµαρτωλοι
παρα παντας τους γαλιλαιους εγενοντο οτι ταυτα τοιαυτα , , πεπονθασιν.
v.3 ουχι λεγω υµιν αλλ
εαν µη µετανοητε παντες οµοιως ωσαυτως , , απολεισθε.
v.4 η εκεινοι οι δεκαοκτω δεκα , ,
και , , οκτω , , εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαµ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι αυτοι
ουτοι , , οφειλεται εγενοντο παρα παντας τους ανθρωπους τους κατοικουντας εν , , ιερουσαληµ.
v.5 ουχι λεγω υµιν αλλ εαν µη µετανοητε παντες ωσαυτως οµοιως , , απολεισθε.
v.6 ελεγεν δε
ταυτην την παραβολην συκην ειχεν τις πεφυτευµενην εν τω αµπελωνι αυτου πεφυτευµενην , , και
v.7 ειπεν δε προς τον αµπελουργον ιδου
ηλθεν καρπον , ητων καρπον , εν αυτη και ουχ ευρεν.
τρια ετη αφ ου ερχοµαι ητων καρπον εν τη συκη ταυτη και ουχ ευρισκω εκκοψον [ουν] αυτην ινα
τι ινατι , , και την γην καταργει.
v.8 ο δε αποκριθεις λεγει αυτω κυριε αφες αυτην και τουτο το
ετος εως οτου σκαψω περι αυτην και αλω κοπρια , κοπριαν , .
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κόπριαν. κἂν µὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰ δὲ µήγε εἰς τὸ µέλλον ἐκκόψεις
αὐτήν. ἦν δὲ διδάσκων ἐν µιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. καὶ
ἰδού γυνὴ ἦν πνεῦµα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτὼ καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ µὴ δυναµένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ
ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ γύναι ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας
σου. καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ παραχρῆµα ἀνωρθώθη καὶ
ἐδόξαζεν τὸν ϑεόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ
σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ἰησοῦς ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ἓξ ἡµέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ
ἐργάζεσθαι ἐν ταύταις οὖν ἐρχόµενοι ϑεραπεύεσθε καὶ µὴ τῇ ἡµέρᾳ τοῦ
σαββάτου. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν ὑποκριτά ἕκαστος
ὑµῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν οῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς ϕάτνης
καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει. ταύτην δὲ ϑυγατέρα ἀβραὰµ οὖσαν ἣν ἔδησεν ὁ
σατανᾶς ἰδού δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσµοῦ τούτου τῇ ἡµέρᾳ τοῦ σαββάτου. καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο
πάντες οἱ ἀντικείµενοι αὐτῷ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς
ἐνδόξοις τοῖς γινοµένοις ὑπ’ αὐτοῦ. ἔλεγεν δὲ τίνι ὁµοία ἐστὶν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ καὶ τίνι ὁµοιώσω αὐτήν. ὁµοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως ὃν
λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς
δένδρον µέγα καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις
αὐτοῦ. καὶ πάλιν εἶπεν τίνι ὁµοιώσω τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. ὁµοία
ἐστὶν ύµῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ
ἐζυµώθη ὅλον. καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώµας διδάσκων καὶ
πορείαν ποιούµενος εἰς ἰερουσαλήµ. εἶπεν δέ τις αὐτῷ κύριε εἰ ὀλίγοι
οἱ σῳζόµενοι ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς. ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς
στενῆς πύλης ὅτι πολλοί λέγω ὑµῖν ητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν ϑύραν

v.9 καν µεν ποιηση καρπον ει , , δε , , µηγε , , εις το µελλον ει δε µη γε εκκοψεις αυτην.
v.11 και ιδου γυνη ην , , πνευµα εχουσα ασθενειας ετη δεκαοκτω δεκα , , και , , οκτω , ,
και ην συγκυπτουσα και µη δυναµενη ανακυψαι εις το παντελες.
v.14 αποκριθεις δε ο αρχισυναγωγος αγανακτων οτι τω σαββατω εθεραπευσεν ο ιησους ελεγεν τω οχλω οτι εξ ηµεραι εισιν εν αις
δει εργαζεσθαι εν αυταις ταυταις , , ουν ερχοµενοι ϑεραπευεσθε και µη τη ηµερα του σαββατου.
v.15 απεκριθη δε ουν , , αυτω ο κυριος και ειπεν υποκριται , υποκριτα , εκαστος υµων τω
σαββατω ου λυει τον ουν αυτου η τον ονον απο της ϕατνης και απαγαγων ποτιζει.
v.18 ελεγεν ουν
δε , , τινι οµοια εστιν η ασιλεια του ϑεου και τινι οµοιωσω αυτην.
v.19 οµοια εστιν κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εβαλεν εις κηπον εαυτου και ηυξησεν και εγενετο εις δενδρον µεγα , , και
τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσεν εν τοις κλαδοις αυτου.
v.20 και , , παλιν ειπεν τινι οµοιωσω
την ασιλειαν του ϑεου.
v.21 οµοια εστιν υµη ην λαβουσα γυνη ἑνεκρυψεν῎ ενεκρυψεν , , εις
αλευρου σατα τρια εως ου εζυµωθη ολον.
v.22 και διεπορευετο κατα πολεις και κωµας διδασκων και
πορειαν ποιουµενος εις ιεροσολυµα ιερουσαληµ , , .
v.24 αγωνιζεσθε εισελθειν δια της στενης
ϑυρας πυλης , , οτι πολλοι λεγω υµιν ητησουσιν εισελθειν και ουκ ισχυσουσιν.
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13:25–14:3

καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν ϑύραν λέγοντες κύριε κύριε
ἄνοιξον ἡµῖν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑµῖν οὐκ οἶδα ὑµᾶς πόθεν ἐστέ. τότε
ἄρξεσθε λέγειν ἐφάγοµεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίοµεν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις
ἡµῶν ἐδίδαξας. καὶ ἐρεῖ λέγω ὑµῖν οὐκ οἶδα ὑµᾶς πόθεν ἐστέ ἀπόστητε
ἀπ’ ἐµοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ
ὁ ρυγµὸς τῶν ὀδόντων ὅταν ὄψησθε ἀβραὰµ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ καὶ
πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ ὑµᾶς δὲ ἐκβαλλοµένους
ἔξω. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσµῶν καὶ ἀπὸ ορρᾶ καὶ νότου
καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἰδού εἰσὶν ἔσχατοι οἳ
ἔσονται πρῶτοι καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. ἐν αὐτῇ τῇ ἡµέρα
προσῆλθόν τινες ϕαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν
ὅτι ἡρῴδης ϑέλει σε ἀποκτεῖναι. καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἴπατε
τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ ἰδού ἐκβάλλω δαιµόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήµερον
καὶ αὔριον καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦµαι. πλὴν δεῖ µε σήµερον καὶ αὔριον
καὶ τῇ ἐχοµένῃ πορεύεσθαι ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω
ἰερουσαλήµ. ἰερουσαλὴµ ἰερουσαλήµ ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλµένους πρὸς αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα
ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς
πτέρυγας καὶ οὐκ ἠθελήσατε. ἰδού ἀφίεται ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν ἔρηµος
ἀµὴν δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ µε ἴδητέ ἕως ἄν ἥξῃ ὅτε εἴπητε εὐλογηµένος
ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου.
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν ϕαισαίων σαββάτῳ ϕαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούµενοι αὐτόν.
καὶ ἰδού ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔµπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς
ὁ ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νοµικοὺς καὶ ϕαρισαίους λέγων ἐι ἔξεστιν τῷ
v.25 αφ ου αν εγερθη ο οικοδεσποτης και αποκλειση την ϑυραν και αρξησθε εξω εσταναι και κρουειν
την ϑυραν λεγοντες κυριε κυριε , , ανοιξον ηµιν και αποκριθεις ερει υµιν ουκ οιδα υµας ποθεν
εστε.
v.27 και ερει λεγων λεγω , , υµιν ουκ οιδα [υµας] υµας , , ποθεν εστε αποστητε απ
εµου παντες οι , , εργαται της , , αδικιας.
v.29 και ηξουσιν απο ανατολων και δυσµων και
απο , , ορρα και νοτου και ανακλιθησονται εν τη ασιλεια του ϑεου.
v.31 εν αυτη τη ωρα
ηµερα , , προσηλθαν προσηλθον , , τινες ϕαρισαιοι λεγοντες αυτω εξελθε και πορευου εντευθεν
οτι ηρωδης ϑελει σε αποκτειναι.
v.32 και ειπεν αυτοις πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη ιδου
εκβαλλω δαιµονια και ιασεις αποτελω επιτελω , , σηµερον και αυριον και τη τριτη τελειουµαι.
v.34 ιερουσαληµ ιερουσαληµ η αποκτενουσα αποκτεινουσα , , τους προφητας και λιθοβολουσα
τους απεσταλµενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου ον τροπον ορνις την εαυτης
νοσσιαν υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε.
v.35 ιδου αφιεται υµιν ο οικος υµων ερηµος , ,
αµην , δε , λεγω [δε] δε υµιν οτι , , ου µη µε , , ιδητε µε εως [ηξει οτε] αν , , ηξει
ηξη , οτε , , ειπητε ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου.
14
v.1 και εγενετο εν τω
ελθειν αυτον εις οικον τινος των αρχοντων [των] των , , ϕαρισαιων σαββατω ϕαγειν αρτον και αυτοι
ησαν παρατηρουµενοι αυτον.
v.3 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς τους νοµικους και ϕαρισαιους
λεγων ει , , εξεστιν τω σαββατω ϑεραπευσαι η ου ϑεραπευειν , , .
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σαββάτῳ ϑεραπεύειν. οἱ δὲ ἡσύχασαν καὶ ἐπιλαβόµενος ἰάσατο αὐτὸν
καὶ ἀπέλυσεν. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τίνος ὑµῶν ὄνος ἢ
οῦς εἰς ϕρέαρ ἐµπεσεῖται καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τὴ ἡµέᾳ τοῦ σαββάτου. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ πρὸς ταῦτα.
ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους παραβολήν ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων πρὸς αὐτούς. ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάµους
µὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν µήποτε ἐντιµότερός σου ᾖ κεκληµένος ὑπ’ αὐτοῦ. καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι δὸς τούτῳ
τόπον καὶ τότε ἄρξῃ µετ’ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. ἀλλ’
ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν ἔλθῃ
ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι ϕίλε προσανάβηθι ἀνώτερον τότε ἔσται σοι δόξα
ἐνώπιον τῶν συνανακειµένων σοι. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι
αὐτόν ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον µὴ ϕώνει τοὺς ϕίλους σου µηδὲ
τοὺς ἀδελφούς σου µηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου µηδὲ γείτονας πλουσίους
µήποτε καὶ αὐτοὶ σε ἀντικαλέσωσίν καὶ γένηται σοι ἀνταπόδοµά. ἀλλ’
ὅταν ποιῇς δοχὴν κάλει πτωχούς ἀναπήρους χωλούς τυφλούς. καὶ
µακάριος ἔσῃ ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ
σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειµένων
ταῦτα εἶπεν αὐτῷ µακάριος ὃς ϕάγεται ἄρτον ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ἄνθρωπός τις ἐποίησεν δεῖπνον µέγα καὶ ἐκάλεσεν πολλούς. καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς
κεκληµένοις ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιµά ἐστιν πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ µιᾶς
παραιτεῖσθαι πάντες ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ σε ἔχε µε παρῃτηµένον. καὶ ἕτερος
v.5 και αποκριθεις , , προς αυτους ειπεν τινος υµων υιος , ονος , η ους εις ϕρεαρ πεσειται
εµπεσειται , , και ουκ ευθεως ανασπασει αυτον εν τη , , ηµερα του σαββατου.
v.6 και ουκ
ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω , , προς ταυτα.
v.9 και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι
δος τουτω τοπον και τοτε αρξη µετα µετ , , αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν.
v.10 αλλ οταν
κληθης πορευθεις αναπεσε , αναπεσον , εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ερει
ειπη , , σοι ϕιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειµενων
σοι.
v.12 ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον µη ϕωνει τους ϕιλους
σου µηδε τους αδελφους σου µηδε τους συγγενεις σου µηδε γειτονας πλουσιους µηποτε και αυτοι
σε , , αντικαλεσωσιν σε και γενηται σοι , , ανταποδοµα σοι .
v.13 αλλ οταν ποιης , , δοχην
ποιης καλει πτωχους αναπειρους αναπηρους , , χωλους τυφλους.
v.15 ακουσας δε τις των
συνανακειµενων ταυτα ειπεν αυτω µακαριος οστις ος , , ϕαγεται αριστον αρτον , , εν τη ασιλεια
του ϑεου.
v.16 ο δε ειπεν αυτω ανθρωπος τις εποιει εποιησεν , , δειπνον µεγα και εκαλεσεν
πολλους.
v.17 και απεστειλεν τον δουλον αυτου τη ωρα του δειπνου ειπειν τοις κεκληµενοις ερχεσθε
οτι ηδη ετοιµα εστιν παντα , , . v.18 και ηρξαντο απο µιας παραιτεισθαι , , παντες παραιτεισθαι
ο πρωτος ειπεν αυτω αγρον ηγορασα και εχω αναγκην εξελθων εξελθειν , , και , , ιδειν αυτον
ερωτω σε εχε µε παρητηµενον.
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εἶπεν εύγη οῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά ἐρωτῶ
σε ἔχε µε παρῃτηµένον. καὶ ἕτερος εἶπεν γυναῖκα ἔγηµα καὶ διὰ τοῦτο
οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόµενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλεν τῷ
κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ
ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύµας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς
καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος κύριε γέγονεν ὡς ἐπέταξας καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. καὶ εἶπεν ὁ κύριος
πρὸς τὸν δοῦλον ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ ϕραγµοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεµισθῇ ὁ οἶκος µου. λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν
ἐκείνων τῶν κεκληµένων γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. συνεπορεύοντο δὲ
αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς. εἴ τις ἔρχεται πρός
µε καὶ οὐ µισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα
καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς ἔτι δέ καὶ τὴν ἑαυτοῦ
ψυχὴν οὐ δύναται µου µαθητής εἶναί. καὶ ὅστις οὐ αστάζει τὸν σταυὸν αὑτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου οὐ δύναται µου εἶναί µαθητής. τίς
γὰρ ἐξ ὑµῶν ϑέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει
τὴν δαπάνην εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἀπαρτισµόν. ἵνα µήποτε ϑέντος αὐτοῦ
ϑεµέλιον καὶ µὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ ϑεωροῦντες ἄρξωνται
ἐµπαίζειν αὐτῷ. λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδοµεῖν καὶ
οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. ἢ τίς ασιλεὺς πορευόµενος συµβαλεῖν ἑτέρῳ
ασιλεῖ εἰς πόλεµον οὐχὶ καθίσας πρῶτον ουλεύεται εἰ δυνατός ἐστιν
ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ µετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχοµένῳ ἐπ’ αὐτόν. εἰ δὲ µήγε ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ
πρὸς εἰρήνην. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑµῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς

v.21 και παραγενοµενος ο δουλος εκεινος , , απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο
οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και υµας της πολεως και τους
πτωχους και αναπειρους αναπηρους , , και , , χωλους , , και τυφλους και χωλους εισαγαγε
ωδε.
v.22 και ειπεν ο δουλος κυριε γεγονεν ο ως , , επεταξας και ετι τοπος εστιν.
v.23 και
ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και ϕραγµους και αναγκασον εισελθειν ινα γεµισθη
µου ο οικος µου , , .
v.24 λεγω γαρ υµιν οτι ουδεις των ανδρων εκεινων των κεκληµενων γευσεται
µου του δειπνου [πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι] .
v.26 ει τις ερχεται προς
µε και ου µισει τον πατερα αυτου εαυτου , , και την µητερα και την γυναικα και τα τεκνα και τους
αδελφους και τας αδελφας ετι τε δε , , και την εαυτου , , ψυχην εαυτου ου δυναται ειναι µου
µαθητης ειναι , , .
v.27 και , , οστις ου ασταζει τον σταυρον εαυτου αυτου , , και ερχεται
οπισω µου ου δυναται µου , ειναι µου , µαθητης.
v.28 τις γαρ εξ υµων ο ϑελων πυργον
οικοδοµησαι ουχι πρωτον καθισας ψηφιζει την δαπανην ει εχει τα , , εις , προς , απαρτισµον.
v.29 ινα µηποτε ϑεντος αυτου ϑεµελιον και µη ισχυοντος εκτελεσαι παντες οι ϑεωρουντες αρξωνται
v.31 η τις ασιλευς πορευοµενος συµβαλειν , , ετερω ασιλει
εµπαιζειν , , αυτω εµπαιζειν .
συµβαλειν εις πολεµον ουχι καθισας πρωτον ουλευσεται ουλευεται , , ει δυνατος εστιν εν δεκα
χιλιασιν υπαντησαι απαντησαι , , τω µετα εικοσι χιλιαδων ερχοµενω επ αυτον.
v.32 ει δε µη
γε µηγε , , ετι αυτου , , πορρω αυτου οντος πρεσβειαν αποστειλας ερωτα τα προς ειρηνην.
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ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται µου εἶναί µαθητής. καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν
δὲ τὸ ἅλας µωρανθῇ ἐν τίνι ἀρτυθήσεται. οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν
εὔθετόν ἐστιν ἔξω άλλουσιν αὐτό ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁµαρτωλοὶ ἀκούειν
αὐτοῦ. καὶ διεγόγγυζον οἵ ϕαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς λέγοντες ὅτι
οὗτος ἁµαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων. τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑµῶν ἔχων ἑκατὸν
πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ καταλείπει τὰ ἐννενήκονταεννέα
ἐν τῇ ἐρήµῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό. καὶ εὑρὼν
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤµους ἑαυτοῦ χαίρων. καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον
συγκαλεῖ τοὺς ϕίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς συγχάρητέ µοι ὅτι
εὗρον τὸ πρόβατόν µου τὸ ἀπολωλός. λέγω ὑµῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἔσται
ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐννενήκονταεννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν µετανοίας. ἢ τίς γυνὴ δραχµὰς ἔχουσα
δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχµὴν µίαν οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ητεῖ ἐπιµελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ. καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται τὰς
ϕίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα συγχάρητέ µοι ὅτι εὗρον τὴν δραχµὴν
ἣν ἀπώλεσα. οὕτως λέγω ὑµῖν χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ
ϑεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁµαρτωλῷ µετανοοῦντι. εἶπεν δέ ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο
υἱούς. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί πάτερ δός µοι τὸ ἐπιβάλλον
µέρος τῆς οὐσίας καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν ίον. καὶ µετ’ οὐ πολλὰς ἡµέας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήµησεν εἰς χώραν µακράν
καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος
δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιµὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην καὶ αὐv.33 ουτως ουν πας εξ υµων ος ουκ αποτασσεται πασιν τοις εαυτου υπαρχουσιν ου δυναται µου , ,
ειναι µου µαθητης.
v.34 καλον ουν το αλας εαν δε και το αλας µωρανθη εν τινι αρτυθησεται.
15
v.1 ησαν δε εγγιζοντες , , αυτω εγγιζοντες παντες οι τελωναι και οι αµαρτωλοι ακουειν αυτου.
v.2 και διεγογγυζον οι τε ϕαρισαιοι και οι γραµµατεις λεγοντες οτι ουτος αµαρτωλους προσδεχεται
και συνεσθιει αυτοις.
v.4 τις ανθρωπος εξ υµων εχων εκατον προβατα και απολεσας εν , , εξ αυτων
εν ου καταλειπει τα ενενηκοντα , εννεα , εννενηκονταεννεα , εν τη ερηµω και πορευεται επι το
απολωλος εως ευρη αυτο.
v.5 και ευρων επιτιθησιν επι τους ωµους αυτου εαυτου , , χαιρων.
v.7 λεγω υµιν οτι ουτως χαρα εσται , , εν τω ουρανω εσται επι ενι αµαρτωλω µετανοουντι η επι
ενενηκοντα , εννεα , εννενηκονταεννεα , δικαιοις οιτινες ου χρειαν εχουσιν µετανοιας.
v.8 η
τις γυνη δραχµας εχουσα δεκα εαν απολεση δραχµην µιαν ουχι απτει λυχνον και σαροι την οικιαν και
ητει επιµελως εως ου οτου , , ευρη.
v.9 και ευρουσα συγκαλει συγκαλειται , , τας ϕιλας
και τας , , γειτονας λεγουσα συγχαρητε µοι οτι ευρον την δραχµην ην απωλεσα.
v.10 ουτως
λεγω υµιν χαρα , , γινεται χαρα ενωπιον των αγγελων του ϑεου επι ενι αµαρτωλω µετανοουντι.
v.12 και ειπεν ο νεωτερος αυτων τω πατρι πατερ δος µοι το επιβαλλον µερος της ουσιας ο δε
και , , διειλεν αυτοις τον ιον.
v.13 και µετ ου πολλας ηµερας συναγαγων παντα απαντα , ,
ο νεωτερος υιος απεδηµησεν εις χωραν µακραν και εκει διεσκορπισεν την ουσιαν αυτου ων ασωτως.
v.14 δαπανησαντος δε αυτου παντα εγενετο λιµος ισχυρα ισχυρος , , κατα την χωραν εκεινην και
αυτος ηρξατο υστερεισθαι.
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τὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς
χώρας ἐκείνης καὶ ἔπεµψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ όσκειν χοίους. καὶ ἐπεθύµει γεµίσαι τὴν κοιλίαν αὑτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν
ἤσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπεν
πόσοι µίσθιοι τοῦ πατρός µου περισσεύουσιν ἄρτων ἐγὼ δὲ λιµῷ ἀπόλλυµαι. ἀναστὰς πορεύσοµαι πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ πάτερ
ἥµαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἄξιος κληϑῆναι υἱός σου ποίησόν µε ὡς ἕνα τῶν µισθίων σου. καὶ ἀναστὰς ἦλθεν
πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ αὐτοῦ µακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ
πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραµὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον
αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς πάτερ ἥµαρτον εἰς
τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν
πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ
ὑποδήµατα εἰς τοὺς πόδας. καὶ ἐνέγκαντες τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν
ϑύσατε καὶ ϕαγόντες εὐφρανθῶµεν. ὅτι οὗτος ὁ υἱός µου νεκρὸς ἦν
καὶ ἀνέζησεν καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ἐρχόµενος ἤγγισεν τῇ
οἰκίᾳ ἤκουσεν συµφωνίας καὶ χορῶν. καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν
παίδων αὐτοῦ ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός
σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν ὅτι ὑγιαίνοντα
αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ ἰδού
τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον καὶ ἐµοὶ
οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα µετὰ τῶν ϕίλων µου εὐφρανθῶ. ὅτε δὲ ὁ
v.16 και επεθυµει χορτασθηναι εκ γεµισαι , , την , , κοιλιαν , , αυτου , , απο , , των
κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω.
v.17 εις εαυτον δε ελθων εφη ειπεν , ,
ποσοι µισθιοι του πατρος µου περισσευονται περισσευουσιν , , αρτων εγω δε λιµω ωδε απολλυµαι.
v.19 και , , ουκετι ειµι αξιος κληθηναι υιος σου ποιησον µε ως ενα των µισθιων σου.
v.20 και
αναστας ηλθεν προς τον πατερα αυτου εαυτου , , ετι δε αυτου µακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο
πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραµων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κατεφιλησεν αυτον.
v.21 ειπεν δε αυτω , , ο υιος αυτω πατερ ηµαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου και , , ουκετι
ειµι αξιος κληθηναι υιος σου.
v.22 ειπεν δε ο πατηρ προς τους δουλους αυτου ταχυ εξενεγκατε
την , , στολην την πρωτην και ενδυσατε αυτον και δοτε δακτυλιον εις την χειρα αυτου και υποδηµατα
εις τους ποδας.
v.23 και ϕερετε ενεγκαντες , , τον µοσχον τον σιτευτον ϑυσατε και ϕαγοντες
ευφρανθωµεν.
v.24 οτι ουτος ο υιος µου νεκρος ην και ανεζησεν και , , απολωλως , , ην
απολωλως και ευρεθη και ηρξαντο ευφραινεσθαι.
v.26 και προσκαλεσαµενος ενα των παιδων
v.28 ωργισθη δε και ουκ ηθελεν εισελθειν ο δε ουν , ,
αυτου επυνθανετο τι αν ειη ταυτα.
πατηρ αυτου εξελθων παρεκαλει αυτον.
v.29 ο δε αποκριθεις ειπεν τω πατρι αυτου ιδου τοσαυτα
ετη δουλευω σοι και ουδεποτε εντολην σου παρηλθον και εµοι ουδεποτε εδωκας εριφον ινα µετα των
ϕιλων µου ευφρανθω.
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υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν ίον µετὰ πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας
αὐτῷ τὸν µόσχον τὸν σιτευτὸν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ τέκνον σὺ πάντοτε µετ’
ἐµοῦ εἶ καὶ πάντα τὰ ἐµὰ σά ἐστιν. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει
ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ
εὑρέθη.
ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς µαθητάς αὐτοῦ ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος
ὃς εἶχεν οἰκονόµον καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. καὶ ϕωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ
ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονοµίας σου οὐ γὰρ δύνήσῃ ἔτι οἰκονοµεῖν.
εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόµος τί ποιήσω ὅτι ὁ κύριός µου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονοµίαν ἀπ’ ἐµοῦ σκάπτειν οὐκ ἰσχύω ἐπαιτεῖν αἰσχύνοµαι.
ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν µετασταθῶ τῆς οἰκονοµίας δέξωνταί µε εἰς
τοὺς οἴκους αὐτῶν. καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ µου.
ὁ δὲ εἶπεν ἑκατὸν άτους ἐλαίου καὶ εἶπεν αὐτῷ δέξαι σου τὸ γράµµα
καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις ὁ δὲ εἶπεν ἑκατὸν κόρους σίτου καὶ λέγει αὐτῷ δέξαι σου τὸ
γράµµα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόµον
τῆς ἀδικίας ὅτι ϕρονίµως ἐποίησεν ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου ϕρονιµώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ ϕωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν.
κα῎ γὼ ὑµῖν λέγω ποιήσατε ἑαυτοῖς ϕίλους ἐκ τοῦ µαµωνᾶ τῆς ἀδικίας
ἵνα ὅταν ἐκλίπητε δέξωνται ὑµᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. ὁ πιστὸς
ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν
πολλῷ ἄδικός ἐστιν. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ µαµωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε τὸ
ἀληθινὸν τίς ὑµῖν πιστεύσει. καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
v.30 οτε δε ο υιος σου ουτος ο καταφαγων σου τον ιον µετα πορνων ηλθεν εθυσας αυτω τον
µοσχον , , τον , , σιτευτον µοσχον .
v.32 ευφρανθηναι δε και χαρηναι εδει οτι ο αδελφος σου
ουτος νεκρος ην και εζησεν ανεζησεν , , και απολωλως ην , , και ευρεθη.
16
v.1 ελεγεν δε
και προς τους µαθητας αυτου , , ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονοµον και ουτος διεβληθη
αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου.
v.2 και ϕωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι
σου αποδος τον λογον της οικονοµιας σου ου γαρ δυνη δυνηση , , ετι οικονοµειν.
v.4 εγνων τι
ποιησω ινα οταν µετασταθω εκ της οικονοµιας δεξωνται µε εις τους οικους αυτων.
v.5 και προσκαλεσαµενος ενα εκαστον των χρεοφειλετων χρεωφειλετων , , του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω
ποσον οφειλεις τω κυριω µου.
v.6 ο δε ειπεν εκατον ατους ελαιου ο δε και , , ειπεν αυτω δεξαι
σου τα το , , γραµµατα γραµµα , , και καθισας ταχεως γραψον πεντηκοντα.
v.7 επειτα ετερω
ειπεν συ δε ποσον οφειλεις ο δε ειπεν εκατον κορους σιτου και , , λεγει αυτω δεξαι σου τα το , ,
γραµµατα γραµµα , , και γραψον ογδοηκοντα.
v.8 και επηνεσεν ο κυριος τον οικονοµον της
αδικιας οτι ϕρονιµως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου ϕρονιµωτεροι υπερ τους υιους του ϕωτος
v.9 και εγω καγω , , υµιν λεγω ποιησατε , , εαυτοις
εις την γενεαν την , , εαυτων εισιν.
ποιησατε ϕιλους εκ του µαµωνα της αδικιας ινα οταν εκλιπη εκλιπητε , , δεξωνται υµας εις τας
αιωνιους σκηνας.
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τὸ ὑµέτερον τίς ὑµῖν δώσει. οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται
καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει οὐ δύνασθε ϑεῷ δουλεύειν καὶ µαµωνᾷ.
ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ ϕαρισαῖοι ϕιλάργυροι ὑπάρχοντες καὶ
ἐξεµυκτήριζον αὐτόν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑµεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ὁ δὲ ϑεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑµῶν ὅτι τὸ
ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν δέλυγµα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἐστιν. ὁ νόµος καὶ
οἱ προφῆται ἕως ἰωάννου ἀπὸ τότε ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίζεται
καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν ιάζεται. εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ
τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν. πᾶς ὁ ἀπολύων
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαµῶν ἑτέραν µοιχεύει καὶ πᾶς ὁ ἀπολελυµένην
ἀπὸ ἀνδρὸς γαµῶν µοιχεύει. ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ ύσσον εὐφραινόµενος καθ’ ἡµέραν λαµπρῶς.
πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόµατι λάζαρος ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ
ἡλκωµένος. καὶ ἐπιθυµῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων
ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόµενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ ἀβραάµ ἀπέθανεν δὲ καὶ
ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ
ὑπάρχων ἐν ασάνοις ὁρᾷ τὸν ἀβραὰµ ἀπὸ µακρόθεν καὶ λάζαρον ἐν
τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς ϕωνήσας εἶπεν πάτερ ἀβραάµ ἐλέησόν
µε καὶ πέµψον λάζαρον ἵνα άψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν µου ὅτι ὀδυνῶµαι ἐν τῇ ϕλογὶ ταύτῃ.
εἶπεν δὲ ἀβραάµ τέκνον µνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ
ωῇ σου καὶ λάζαρος ὁµοίως τὰ κακά νῦν δὲ ῟οδε παρακαλεῖται σὺ δὲ
ὀδυνᾶσαι. καὶ ἐπὶ πάσιν τούτοις µεταξὺ ἡµῶν καὶ ὑµῶν χάσµα µέγα

v.14 ηκουον δε ταυτα παντα και , , οι ϕαρισαιοι ϕιλαργυροι υπαρχοντες και εξεµυκτηριζον αυτον.
v.15 και ειπεν αυτοις υµεις εστε οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον των ανθρωπων ο δε ϑεος γινωσκει
τας καρδιας υµων οτι το εν ανθρωποις υψηλον δελυγµα ενωπιον του ϑεου εστιν , .
v.16 ο νοµος
και οι προφηται µεχρι εως , , ιωαννου απο τοτε η ασιλεια του ϑεου ευαγγελιζεται και πας εις
αυτην ιαζεται.
v.18 πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαµων ετεραν µοιχευει και πας , ,
ο απολελυµενην απο ανδρος γαµων µοιχευει.
v.20 πτωχος δε τις ην , , ονοµατι λαζαρος ος , ,
εβεβλητο προς τον πυλωνα αυτου ειλκωµενος ηλκωµενος , , .
v.21 και επιθυµων χορτασθηναι
απο των ψιχιων , , των , , πιπτοντων απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχοµενοι
επελειχον απελειχον , , τα ελκη αυτου.
v.22 εγενετο δε αποθανειν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον του , αβρααµ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη.
v.23 και εν τω αδη επαρας τους οφθαλµους αυτου υπαρχων εν ασανοις ορα τον , , αβρααµ απο
µακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου.
v.25 ειπεν δε αβρααµ τεκνον µνησθητι οτι απελαβες
συ , , τα αγαθα σου εν τη ωη σου και λαζαρος οµοιως τα κακα νυν δε ωδε , οδε , παρακαλειται
συ δε οδυνασαι.
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ἐστήρικται ὅπως οἱ ϑέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν πρὸς ὑµᾶς µὴ δύνωνται
µηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡµᾶς διαπερῶσιν. εἶπεν δέ ἐρωτῶ οὖν σε πάτερ ἵνα πέµψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου. ἔχω γὰρ πέντε
ἀδελφούς ὅπως διαµαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα µὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν
τόπον τοῦτον τῆς ασάνου. λέγει αὐτῷ ἀβραάµ ἔχουσιν µωσέα καὶ τοὺς
προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν οὐχί πάτερ ἀβραάµ ἀλλ’ ἐάν
τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς µετανοήσουσιν. εἶπεν δὲ αὐτῷ
εἰ µωσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ πεισθήσονται.
εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητὰς ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ µὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα οὐαὶ δὲ δι’ οὗ ἔρχεται. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ µύλος ὀνικὸς περίκειται
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν ϑάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων. προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν δὲ ἁµάρτῃ εἰς σὲ ὁ
ἀδελφός σου ἐπιτίµησον αὐτῷ καὶ ἐὰν µετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ. καὶ ἐὰν
ἑπτάκις τῆς ἡµέρας ἁµάρτη εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡµέρας ἐπιστρέψῃ
ἐπὶ σὲ λέγων µετανοῶ ἀφήσεις αὐτῷ. καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ κυίῳ πρόσθες ἡµῖν πίστιν. εἶπεν δὲ ὁ κύριος εἰ εἴχετε πίστιν ὡς κόκκον
σινάπεως ἐλέγετε ἂν τῇ συκαµίνῳ ταύτῃ ἐκριζώθητι καὶ ϕυτεύθητι ἐν
τῇ ϑαλάσσῃ καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑµῖν. τίς δὲ ἐξ ὑµῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιµαίνοντα ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ εὐθέως παρελθὼν
ἀνάπεσαι. ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ ἑτοίµασον τί δειπνήσω καὶ περιζωσάµενος διακόνει µοι ἕως ϕάγω καὶ πίω καὶ µετὰ ταῦτα ϕάγεσαι καὶ πίεσαι
σύ. µὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα αὐτῷ
οὐ δοκῶ. οὕτως καὶ ὑµεῖς ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑµῖν
v.26 και εν επι , , πασι πασιν , , τουτοις µεταξυ ηµων και υµων χασµα µεγα εστηρικται
οπως οι ϑελοντες διαβηναι ενθεν , εντευθεν , προς υµας µη δυνωνται µηδε οι , , εκειθεν προς
ηµας διαπερωσιν.
v.27 ειπεν δε ερωτω ουν , , σε ουν πατερ ινα πεµψης αυτον εις τον οικον του
πατρος µου.
v.29 λεγει δε αυτω , , αβρααµ εχουσι εχουσιν , , µωυσεα µωσεα , , και τους
προφητας ακουσατωσαν αυτων.
v.31 ειπεν δε αυτω ει µωυσεως µωσεως , , και των προφητων
ουκ ακουουσιν ουδ ουδε , , εαν τις εκ νεκρων αναστη πεισθησονται.
17
v.1 ειπεν δε προς
τους µαθητας αυτου ανενδεκτον εστιν του µη , , ελθειν , , τα σκανδαλα µη ελθειν πλην ουαι
δε , , δι ου ερχεται. v.2 λυσιτελει αυτω ει λιθος µυλος , , µυλικος ονικος , , περικειται περι
τον τραχηλον αυτου και ερριπται εις την ϑαλασσαν η ινα σκανδαλιση ενα , , των µικρων τουτων ενα .
v.3 προσεχετε εαυτοις εαν δε , , αµαρτη εις , , σε , , ο αδελφος σου επιτιµησον αυτω και εαν
µετανοηση αφες αυτω.
v.4 και εαν επτακις της ηµερας αµαρτηση αµαρτη , , εις σε και επτακις
της , , ηµερας , , επιστρεψη προς επι , σε , , λεγων µετανοω αφησεις αυτω.
v.5 και ειπαν
ειπον , , οι αποστολοι τω κυριω προσθες ηµιν πιστιν.
v.6 ειπεν δε ο κυριος ει εχετε , ειχετε ,
πιστιν ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν τη συκαµινω [ταυτη] ταυτη , , εκριζωθητι και ϕυτευθητι εν
τη ϑαλασση και υπηκουσεν αν υµιν.
v.7 τις δε εξ υµων δουλον εχων αροτριωντα η ποιµαινοντα ος
εισελθοντι εκ του αγρου ερει αυτω ευθεως παρελθων αναπεσε , αναπεσαι , .
v.9 µη χαριν , ,
, ,
,
, ,
εχει χαριν τω δουλω εκεινω
οτι εποιησεν τα διαταχθεντα αυτω
ου
δοκω , , .
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λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσµεν ὅτι ὃ ὠφείλοµεν ποιῆσαι πεποιήκαµεν.
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς ἰερουσαλὴµ καὶ αὐτὸς διήρχετο
διὰ µέσου σαµαρείας καὶ γαλιλαίας. καὶ εἰσερχοµένου αὐτοῦ εἴς τινα
κώµην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες οἳ ἔστησαν πόρρωθεν. καὶ
αὐτοὶ ἦραν ϕωνὴν λέγοντες ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡµᾶς. καὶ ἰδὼν
εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἐγένετο
ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη
ὑπέστρεψεν µετὰ ϕωνῆς µεγάλης δοξάζων τὸν ϑεόν. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ
πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ἦν σαµαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν
οἱ δὲ ἐννέα ποῦ. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ ϑεῷ
εἰ µὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος. καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀναστὰς πορεύου ἡ πίστις
σου σέσωκέν σε. ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν ϕαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ
ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν οὐκ ἔρχεται ἡ ασιλεία
τοῦ ϑεοῦ µετὰ παρατηρήσεως. οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδού ὧδε ἤ ἰδού ἐκεῖ ἰδού
γὰρ ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς
ἐλεύσονται ἡµέραι ὅτε ἐπιθυµήσετε µίαν τῶν ἡµερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε. καὶ ἐροῦσιν ὑµῖν ἰδού ὧδε ἤ ἶδοὺ ῏εκεῖ
µὴ ἆπέλθητε µηδὲ διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ ἀστράπτουσα ἐκ
τῆς ὑπ’ οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν λάµπει οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡµέρᾳ αὐτοῦ. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ
ἀποδοκιµασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς
ἡµέραις τοῦ νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
ἤσθιον ἔπινον ἐγάµουν ἐξεγαµίζοντο ἄχρι ἡς ἡµέρας εἰσῆλθεν νῶε εἰς
τὴν κιβωτόν καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. ὁµοίως
καὶ ὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέραις λώτ ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον ἐπώλουν

v.10 ουτως και υµεις οταν ποιησητε παντα τα διαταχθεντα υµιν λεγετε οτι δουλοι αχρειοι εσµεν
οτι , , ο οφειλοµεν ωφειλοµεν , , ποιησαι πεποιηκαµεν.
v.11 και εγενετο εν τω πορευεσθαι
αυτον , , εις ιερουσαληµ και αυτος διηρχετο δια µεσον µεσου , , σαµαρειας και γαλιλαιας.
v.12 και εισερχοµενου αυτου εις τινα κωµην απηντησαν [αυτω] αυτω , , δεκα λεπροι ανδρες οι
εστησαν πορρωθεν.
v.16 και επεσεν επι προσωπον παρα τους ποδας αυτου ευχαριστων αυτω και
αυτος ην σαµαριτης σαµαρειτης , , .
v.21 ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου , , εκει ιδου γαρ η
ασιλεια του ϑεου εντος υµων εστιν.
v.23 και ερουσιν υµιν ιδου ωδε , , η , , ιδου , , εκει
[η] ιδου ωδε µη απελθητε µηδε διωξητε.
v.24 ωσπερ γαρ η αστραπη η , , αστραπτουσα εκ
της υπο τον υπ , , ουρανον εις την υπ ουρανον λαµπει ουτως εσται και , ο υιος του ανθρωπου
[εν εν , , τη ηµερα αυτου] αυτου , , .
v.26 και καθως εγενετο εν ταις ηµεραις του , νωε
ουτως εσται και εν ταις ηµεραις του υιου του ανθρωπου.
v.27 ησθιον επινον εγαµουν εγαµιζοντο
εξεγαµιζοντο , , αχρι ης ηµερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον και ηλθεν ο κατακλυσµος και απωλεσεν
παντας απαντας , , .
v.28 οµοιως καθως και , , ως , , εγενετο εν ταις ηµεραις λωτ ησθιον
επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον ωκοδοµουν.
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ἐφύτευον ᾠκοδόµουν. ᾗ δὲ ἡµέρᾳ ἐξῆλθεν λὼτ ἀπὸ σοδόµων ἔβρεξεν
πῦρ καὶ ϑεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. κατὰ ταὐτὰ ἔσται
ᾗ ἡµέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ
ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώµατος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ µὴ καταάτω ἆραι αὐτά καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁµοίως µὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
µνηµονεύετε τῆς γυναικὸς λώτ. ὃς ἐὰν ητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν ῳογονήσει αὐτήν. λέγω
ὑµῖν ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης µιᾶς ὁ εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό µία
παραληφθήσεται καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται. καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν
αὐτῷ ποῦ κύριε ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ὅπου τὸ σῶµα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ
ἀετοὶ.
ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι
καὶ µὴ ἐκκακεῖν. λέγων κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν ϑεὸν µὴ ϕοβούµενος καὶ ἄνθρωπον µὴ ἐντρεπόµενος. χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ
καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα ἐκδίκησόν µε ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου.
καὶ οὐκ ἤθελησεν ἐπὶ χρόνον µετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ εἰ καὶ τὸν
ϑεὸν οὐ ϕοβοῦµαι καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέποµαι. διά γε τὸ παρέχειν
µοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα µὴ εἰς τέλος ἐρχοµένη
ὑπωπιάζῃ µε. εἶπεν δὲ ὁ κύριος ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει. ὁ δὲ ϑεὸς οὐ µὴ ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν
οώντων πρὸς αὐτόν ἡµέρας καὶ νυκτός καὶ µακροθυµῶν ἐπ’ αὐτοῖς.
λέγω ὑµῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς. εἶπεν δὲ καὶ πρός
v.29 η δε ηµερα εξηλθεν λωτ απο σοδοµων εβρεξεν πυρ και ϑειον απ ουρανου και απωλεσεν παντας
απαντας , , .
v.30 κατα τα αυτα ταυτα , , εσται η ηµερα ο υιος του ανθρωπου αποκαλυπτεται.
v.31 εν εκεινη τη ηµερα ος εσται επι του δωµατος και τα σκευη αυτου εν τη οικια µη καταβατω
αραι αυτα και ο εν τω , , αγρω οµοιως µη επιστρεψατω εις τα οπισω.
v.33 ος εαν ητηση την
ψυχην αυτου περιποιησασθαι σωσαι , , απολεσει αυτην και , , ος δ αν εαν , , απολεση
αυτην , , ωογονησει αυτην.
v.34 λεγω υµιν ταυτη τη νυκτι εσονται δυο επι κλινης µιας ο , , εις
παραληµφθησεται παραληφθησεται , , και ο ετερος αφεθησεται.
v.35 δυο , , εσονται δυο
αληθουσαι επι το αυτο η µια , , παραληφθησεται , , και , , η µια παραληµφθησεται η δε
ετερα αφεθησεται.
v.37 και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωµα
εκει και συναχθησονται , , οι αετοι επισυναχθησονται .
18
v.1 ελεγεν δε και , , παραβολην
αυτοις προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι αυτους και µη εγκακειν εκκακειν , , .
v.4 και ουκ
ηθελεν ηθελησεν , , επι χρονον µετα δε ταυτα ειπεν εν εαυτω ει και τον ϑεον ου ϕοβουµαι ουδε
και , , ανθρωπον ουκ , , εντρεποµαι.
v.5 δια γε το παρεχειν µοι κοπον την χηραν ταυτην
v.7 ο δε ϑεος ου µη
εκδικησω αυτην ινα µη εις τελος ερχοµενη υποπιαζη υπωπιαζη , , µε.
ποιηση , ποιησει , την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των οωντων αυτω προς , , αυτον , ,
ηµερας και νυκτος και µακροθυµει µακροθυµων , , επ αυτοις.
v.9 ειπεν δε και , , προς τινας
τους πεποιθοτας εφ εαυτοις οτι εισιν δικαιοι και εξουθενουντας τους λοιπους την παραβολην ταυτην.




































































































































































































29
30



31





32, 33
34

35



37





18
2
3

4
5



6



7

8



9




166

10
11

12
13

14



15



16



17





18
19
20

21



22



23



24




ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

18:10–24

τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας
τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην. ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ
ἱερὸν προσεύξασθαι ὁ εἷς ϕαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ ϕαρισαῖος
σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο ὁ ϑεός εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ
εἰµὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων ἅρπαγες ἄδικοι µοιχοί ἢ καὶ ὡς
οὗτος ὁ τελώνης. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶµαι. καὶ ὁ τελώνης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς
εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι ἀλλ’ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων ὁ ϑεός
ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ. λέγω ὑµῖν κατέβη οὗτος δεδικαιωµένος εἰς
τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ δὲ
ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ ρέφη ἵνα
αὐτῶν ἅπτηται ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ ἐπετίµησαν αὐτοῖς. ὁ δὲ ἰησοῦς
προσκαλεσάµενος αὐτὰ εἶπεν ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός µε καὶ
µὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ὃς ἐὰν µὴ δέξηται τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ὡς παιδίον οὐ µὴ
εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων διδάσκαλε
ἀγαθέ τί ποιήσας ωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἰησοῦς
τί µε λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ µὴ εἷς ὁ ϑεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας
µὴ µοιχεύσῃς µὴ ϕονεύσῃς µὴ κλέψῃς µὴ ψευδοµαρτυρήσῃς τίµα τὸν
πατέρα σου καὶ τὴν µητέρα σου. ὁ δὲ εἶπεν ταῦτα πάντα ἐφύλαξαµην
ἐκ νεότητος µου. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ἔτι ἕν σοι
λείπει πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν
ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος
ἐγε΄νετο ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ἰησοῦς περίλυπον
γενόµενον εἶπεν πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήµατα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς

v.13 και , , ο δε τελωνης µακροθεν εστως ουκ ηθελεν ουδε τους οφθαλµους επαραι εις τον ουανον επαραι , , αλλ ετυπτεν εις , , το στηθος αυτου λεγων ο ϑεος ιλασθητι µοι τω αµαρτωλω.
v.14 λεγω υµιν κατεβη ουτος δεδικαιωµενος εις τον οικον αυτου παρ εκεινον η , , γαρ
εκεινος , , οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται ο δε ταπεινων εαυτον υψωθησεται.
v.15 προσεφερον δε αυτω και τα ρεφη ινα αυτων απτηται ιδοντες δε οι µαθηται επετιµων επετιµησαν , ,
αυτοις.
v.16 ο δε ιησους προσεκαλεσατο προσκαλεσαµενος , , αυτα λεγων ειπεν , , αφετε τα
παιδια ερχεσθαι προς µε και µη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η ασιλεια του ϑεου. v.17 αµην
λεγω υµιν ος αν εαν , , µη δεξηται την ασιλειαν του ϑεου ως παιδιον ου µη εισελθη εις αυτην.
v.20 τας εντολας οιδας µη µοιχευσης µη ϕονευσης µη κλεψης µη ψευδοµαρτυρησης τιµα τον πατερα
σου και την µητερα σου , , .
v.21 ο δε ειπεν ταυτα παντα εφυλαξα εφυλαξαµην , , εκ νεοτητος
µου , , .
v.22 ακουσας δε ταυτα , , ο ιησους ειπεν αυτω ετι εν σοι λειπει παντα οσα εχεις πωλησον και διαδος πτωχοις και εξεις ϑησαυρον εν [τοις] ουρανοις ουρανω , , και δευρο ακολουθει µοι.
v.23 ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενηθη εγενετο , , ην γαρ πλουσιος σφοδρα.
v.24 ιδων δε
αυτον ο ιησους [περιλυπον περιλυπον , , γενοµενον] γενοµενον , , ειπεν πως δυσκολως οι τα
χρηµατα εχοντες εισελευσονται , , εις την ασιλειαν του ϑεου εισπορευονται .
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τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάµηλον διὰ τρυµαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελθεῖν.
εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες καὶ τίς δύναται σωθῆναι. ὁ δὲ εἶπεν τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστιν παρὰ τῷ ϑεῷ. εἶπεν δὲ ὁ πέτρος
ἰδού ἡµεῖς ἀφηκαµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαµέν σοι. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς
ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ. ὃς οὐ µὴ ἀπολάβῃ
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχοµένῳ ωὴν
αἰώνιον. παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς ἰδού ἀναβαίνοµεν εἰς ἱεροσόλυµα καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραµµένα διὰ τῶν
προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ
ἐµπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐµπτυσθήσεται. καὶ µαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. καὶ αὐτοὶ
οὐδὲν τούτων συνῆκαν καὶ ἦν τὸ ῥῆµα τοῦτο κεκρυµµένον ἀπ’ αὐτῶν καὶ
οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόµενα. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ἰεριχὼ
τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευοµένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ἰησοῦς ὁ
ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησεν λέγων ἰησοῦ υἱὲ δαβίδ ἐλέησόν µε.
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίµων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ αὐτὸς δὲ πολλῷ µᾶλλον
ἔκραζεν υἱὲ δαβίδ ἐλέησόν µε. σταθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν
ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν. λέγων τί
σοι ϑέλεις ποιήσω ὁ δὲ εἶπεν κύριε ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῷ ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ παραχρῆµα ἀνέβλεψεν
καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν ϑεόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον
τῷ ϑεῷ.
καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ἰεριχώ.

καὶ ἰδού ἀνὴρ ὀνόµατι κα-

v.25 ευκοπωτερον γαρ εστιν καµηλον δια τρηµατος τρυµαλιας , , ελονης αφιδος , , εισελϑειν η πλουσιον εις την ασιλειαν του ϑεου εισελθειν.
v.26 ειπαν ειπον , , δε οι ακουσαντες
και τις δυναται σωθηναι.
v.27 ο δε ειπεν τα αδυνατα παρα ανθρωποις δυνατα εστιν , , παρα τω
ϑεω εστιν .
v.28 ειπεν δε ο , , πετρος ιδου ηµεις αφεντες αφηκαµεν , , τα παντα , , ιδια
και , , ηκολουθησαµεν σοι.
v.29 ο δε ειπεν αυτοις αµην λεγω υµιν οτι ουδεις εστιν ος αφηκεν
οικιαν η γυναικα γονεις , , η αδελφους η γονεις γυναικα , , η τεκνα ενεκεν της ασιλειας του
ϑεου.
v.30 ος ουχι ου , , µη ἁπολαβη῎ απολαβη , , πολλαπλασιονα εν τω καιρω τουτω και εν
τω αιωνι τω ερχοµενω ωην αιωνιον.
v.31 παραλαβων δε τους δωδεκα ειπεν προς αυτους ιδου ανααινοµεν εις ιερουσαληµ ιεροσολυµα , , και τελεσθησεται παντα τα γεγραµµενα δια των προφητων
τω υιω του ανθρωπου.
v.35 εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εις ιεριχω τυφλος τις εκαθητο παρα την
v.38 και εβοησεν λεγων ιησου υιε δαυιδ , δαβιδ , ελεησον µε.
οδον επαιτων προσαιτων , , .
v.39 και οι προαγοντες επετιµων αυτω ινα σιγηση σιωπηση , , αυτος δε πολλω µαλλον εκραζεν υιε
δαυιδ , δαβιδ , ελεησον µε.
v.41 λεγων , , τι σοι ϑελεις ποιησω ο δε ειπεν κυριε ινα αναβλεψω.
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λούµενος ακχαῖος καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ οὗτος ἦν πλούσιος.
καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ἰησοῦν τίς ἐστιν καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου
ὅτι τῇ ἡλικίᾳ µικρὸς ἦν. καὶ προδραµὼν ἔµπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκοµωραίαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν ὅτι δι’ ἐκείνης ἤµελλεν διέρχεσθαι. καὶ ὡς
ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον ἀναβλέψας ὁ ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς
αὐτόν ακχαῖε σπεύσας κατάβηθι σήµερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε
µεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁµαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν
καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ ακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον ἰδού τὰ ἡµίση
τῶν ὑπαρχόντων µου κύριε δίδωµι τοῖς πτωχοῖς καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοϕάντησα ἀποδίδωµι τετραπλοῦν. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἰησοῦς ὅτι
σήµερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ἀβραάµ
ἐστιν. ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ
ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι ἰερουσαλὴµ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆµα µέλλει
ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἀναφαίνεσθαι. εἶπεν οὖν ἄνθρωπός τις εὐγενὴς
ἐπορεύθη εἰς χώραν µακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ ασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι.
καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα µνᾶς καὶ εἶπεν
πρὸς αὐτούς πραγµατεύσασθε ἕως ἔρχοµαι. οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐµίσουν αὐτόν καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες οὐ ϑέλοµεν
τοῦτον ασιλεῦσαι ἐφ’ ἡµᾶς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαόντα τὴν ασιλείαν καὶ εἶπεν ϕωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους
οἷς ἔδωκεν τὸ ἀργύριον ἵνα γνῷ τίς τί διεπραγµατεύσατο. παρεγένετο
δὲ ὁ πρῶτος λέγων κύριε ἡ µνᾶ σου προσειργάσατο δέκα µνᾶς. καὶ
εἶπεν αὐτῷ εὖ ἀγαθὲ δοῦλε ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι ἐξουσίαν
v.2 και ιδου ανηρ ονοµατι καλουµενος ακχαιος και αυτος ην αρχιτελωνης και αυτος
ουτος , , ην , , πλουσιος.
v.4 και προδραµων εις το εµπροσθεν ανεβη επι συκοµορεαν
συκοµωραιαν , , ινα ιδη αυτον οτι [δι] δι , εκεινης εµελλεν ηµελλεν , , διερχεσθαι.
v.5 και
ως ηλθεν επι τον τοπον αναβλεψας ο ιησους ειδεν , , αυτον , , και , , ειπεν προς αυτον ακχαιε
σπευσας καταβηθι σηµερον γαρ εν τω οικω σου δει µε µειναι.
v.7 και ιδοντες παντες , απαντες ,
διεγογγυζον λεγοντες οτι παρα αµαρτωλω ανδρι εισηλθεν καταλυσαι.
v.8 σταθεις δε ακχαιος ειπεν
προς τον κυριον ιδου τα ηµισια µου ηµιση , , των υπαρχοντων µου , , κυριε διδωµι , , τοις
πτωχοις διδωµι και ει τινος τι εσυκοφαντησα αποδιδωµι τετραπλουν.
v.11 ακουοντων δε αυτων
ταυτα προσθεις ειπεν παραβολην δια το εγγυς αυτον , , ειναι ιερουσαληµ αυτον και δοκειν αυτους
οτι παραχρηµα µελλει η ασιλεια του ϑεου αναφαινεσθαι.
v.13 καλεσας δε δεκα δουλους εαυτου
εδωκεν αυτοις δεκα µνας και ειπεν προς αυτους πραγµατευσασθε εν ω εως , , ερχοµαι. v.15 και
εγενετο εν τω επανελθειν αυτον λαβοντα την ασιλειαν [και] και , , ειπεν ϕωνηθηναι αυτω τους δουλους τουτους οις δεδωκει εδωκεν , , το αργυριον ινα γνοι γνω , , τις , , τι διεπραγµατευσαντο
διεπραγµατευσατο , , .
v.16 παρεγενετο δε ο πρωτος λεγων κυριε η µνα σου προσειργασατο , ,
δεκα προσηργασατο µνας.
v.17 και ειπεν αυτω ευγε ευ , , αγαθε δουλε οτι εν ελαχιστω πιστος
εγενου ισθι εξουσιαν εχων επανω δεκα πολεων.


































































































































































19:18–36

ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

169

ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων κύριε ἡ µνᾶ
σου ἐποίησεν πέντε µνᾶς. εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε
πόλεων. καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων κύριε ἰδού ἡ µνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειµένην ἐν σουδαρίῳ. ἐφοβούµην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ
αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ ϑερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. λέγει δὲ αὐτῷ ἐκ τοῦ
στόµατός σου κρινῶ σε πονηρὲ δοῦλε ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηός εἰµι αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ ϑερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα. καὶ διατί οὐκ
ἔδωκάς τὸ ἀργύριον µου ἐπὶ τὴν τράπεζαν καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν
ἔπραξα αὐτὸ. καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν µνᾶν καὶ
δότε τῷ τὰς δέκα µνᾶς ἔχοντι. καὶ εἶπον αὐτῷ κύριε ἔχει δέκα µνᾶς.
λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ µὴ ἔχοντος καὶ
ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. πλὴν τοὺς ἐχθρούς µου ἐκείνους τοὺς
µὴ ϑελήσαντάς µε ασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε
ἔµπροσθέν µου. καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔµπροσθεν ἀναβαίνων εἰς
ἱεροσόλυµα. καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς ηθφαγὴ καὶ ηθανίαν πρὸς τὸ
ὄρος τὸ καλούµενον ἐλαιῶν ἀπέστειλεν δύο τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. εἰπὼν
ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώµην ἐν ᾗ εἰσπορευόµενοι εὑρήσετε πῶλον
δεδεµένον ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσαντες αὐτὸν
ἀγάγετε. καὶ ἐάν τις ὑµᾶς ἐρωτᾷ διατί λύετε οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ ὅτι ὁ
κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλµένοι εὗρον καϑὼς εἶπεν αὐτοῖς. λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ
πρὸς αὐτούς τί λύετε τὸν πῶλον. οἱ δὲ εἶπον ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν
ἔχει. καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ἰησοῦν καὶ ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν τὰ
ἱµάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν ἰησοῦν. πορευοµένου δὲ αὐτοῦ

v.18 και ηλθεν ο δευτερος λεγων κυριε , , η µνα σου κυριε εποιησεν πεντε µνας.
v.19 ειπεν δε
και τουτω και σου γινου , , επανω γινου πεντε πολεων. v.20 και ο ετερος ηλθεν λεγων κυριε ιδου
η µνα σου ην ειχον αποκειµενην εν σουδαριω.
v.22 λεγει δε , , αυτω εκ του στοµατος σου κρινω
σε πονηρε δουλε ηδεις οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειµι αιρων ο ουκ εθηκα και ϑεριζων ο ουκ εσπειρα.
v.23 και δια , τι , διατι , ουκ εδωκας µου το αργυριον µου , , επι την , τραπεζαν καγω
και , , εγω , , ελθων συν τοκω αν επραξα , , αυτο επραξα .
v.25 και ειπαν ειπον , , αυτω
κυριε εχει δεκα µνας.
v.26 λεγω γαρ , , υµιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του µη εχοντος
και ο εχει αρθησεται απ , , αυτου , , .
v.27 πλην τους εχθρους µου τουτους εκεινους , ,
τους µη ϑελησαντας µε ασιλευσαι επ αυτους αγαγετε ωδε και κατασφαξατε αυτους εµπροσθεν µου.
v.29 και εγενετο ως ηγγισεν εις ηθσφαγη ηθφαγη , , και ᾿βηθανιαν῎ ηθανιαν , , προς το
ορος το καλουµενον ελαιων απεστειλεν δυο των µαθητων αυτου , , .
v.30 λεγων ειπων , ,
υπαγετε εις την κατεναντι κωµην εν η εισπορευοµενοι ευρησετε πωλον δεδεµενον εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθισεν και λυσαντες αυτον αγαγετε.
v.31 και εαν τις υµας ερωτα δια , τι ,
,
, ,
διατι
λυετε ουτως ερειτε αυτω
οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει.
v.33 λυοντων δε αυτων τον
πωλον ειπαν ειπον , , οι κυριοι αυτου προς αυτους τι λυετε τον πωλον.
v.34 οι δε ειπαν οτι
ειπον , , ο κυριος αυτου χρειαν εχει.
v.35 και ηγαγον αυτον προς τον ιησουν και επιριψαντες
επιρριψαντες , , αυτων εαυτων , , τα ιµατια επι τον πωλον επεβιβασαν τον ιησουν.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

19:37–20:3

ὑπεστρώννυον τὰ ἱµάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη
πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν
µαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν ϑεὸν ϕωνῇ µεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον
δυνάµεων. λέγοντες εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ασιλεὺς ἐν ὀνόµατι κυίου εἰρήνη ἐν οὐρανῷ καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. καί τινες τῶν ϕαρισαίων
ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν διδάσκαλε ἐπιτίµησον τοῖς µαθηταῖς
σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς λέγω ὑµῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν
οἱ λίθοι κεκράξονται. καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτή. λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σὺ καὶ γε ἐν τῇ ἡµέρᾳ σου ταύτῃ τὰ πρὸς
εἰρήνην σου νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλµῶν σου. ὅτι ἥξουσιν ἡµέραι ἐπὶ
σὲ καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν
σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν. καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου
ἐν σοί καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον ἐπὶ λίθῳ ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν
καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν
τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας. λέγων αὐτοῖς γέγραπται ὁ
οἰκός µου οἰκος προσευχῆς ἐστίν ὑµεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον
λῃστῶν. καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡµέραν ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ γραµµατεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. καὶ οὐχ
εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέµατο αὐτοῦ ἀκούων.
καὶ ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν ἐκείνων διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν
ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζοµένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. καὶ εἰπὸν πρὸς αὐτόν λέγοντες εἰπε ἡµῖν ἐν
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἐρωτήσω ὑµᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον καὶ
v.38 λεγοντες ευλογηµενος ο ερχοµενος ο ασιλευς εν ονοµατι κυριου ειρηνη , , εν ουρανω
ειρηνη και δοξα εν υψιστοις.
v.39 και τινες των ϕαρισαιων απο του οχλου ειπαν ειπον , , προς
αυτον διδασκαλε επιτιµησον τοις µαθηταις σου.
v.40 και αποκριθεις ειπεν αυτοις , , λεγω υµιν
, ,
, ,
οτι
εαν ουτοι σιωπησουσιν σιωπησωσιν
οι λιθοι κραξουσιν κεκραξονται , , .
v.41 και
ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτην αυτη , , .
v.42 λεγων οτι ει εγνως και , , συ , ,
και , , γε , , εν τη ηµερα σου , , ταυτη και συ τα προς ειρηνην σου , , νυν δε εκρυβη απο
οφθαλµων σου.
v.43 οτι ηξουσιν ηµεραι επι σε και παρεµβαλουσιν περιβαλουσιν , , οι εχθροι
σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν σε και συνεξουσιν σε παντοθεν.
v.44 και εδαφιουσιν σε και
τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν , , σοι , , λιθον επι λιθον εν σοι λιθω , , ανθ ων
ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου.
v.45 και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους
πωλουντας εν , , αυτω , , και , , αγοραζοντας , , . v.46 λεγων αυτοις γεγραπται και εσται
ο οικος µου οικος προσευχης εστιν , , υµεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων.
20
v.1 και
εγενετο εν µια των ηµερων εκεινων , , διδασκοντος αυτου τον λαον εν τω ιερω και ευαγγελιζοµενου
v.2 και ειπαν
επεστησαν οι ιερεις αρχιερεις , , και οι γραµµατεις συν τοις πρεσβυτεροις.
λεγοντες ειπον , , προς αυτον ειπον λεγοντες , , ειπε , , ηµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η
τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην.
v.3 αποκριθεις δε ειπεν προς αυτους ερωτησω υµας καγω
ενα , , λογον και ειπατε µοι.
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εἴπατέ µοι. τὸ άπτισµα ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων. οἱ
δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωµεν ἐξ οὐρανοῦ
ἐρεῖ διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ. ἐὰν δὲ εἴπωµεν ἐξ ἀνθρώπων
πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡµᾶς πεπεισµένος γάρ ἐστιν ἰωάννην προφήτην
εἶναι. καὶ ἀπεκρίθησαν µὴ εἰδέναι πόθεν. καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν
λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην ἄνθρωπός τις ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα
καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήµησεν χρόνους ἱκανούς. καὶ
ἐν καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ
τοῦ ἀµπελῶνος δῶσιν αὐτῷ οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν
κενόν. καὶ προσέθετο πέµψαι ἕτερον δοῦλον οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες
καὶ ἀτιµάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. καὶ προσέθετο πέµψαι τρίτον οἱ
δὲ καὶ τοῦτον τραυµατίσαντες ἐξέβαλον. εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος τί ποιήσω πέµψω τὸν υἱόν µου τὸν ἀγαπητόν ἴσως τοῦτον ἰδόντες
ἐντραπήσονται. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος δεῦτε ἀποκτείνωµεν αὐτόν ἵνα
ἡµῶν γένηται ἡ κληρονοµία. καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος
ἀπέκτειναν τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος. ἐλεύσεται
καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει τὸν ἀµπελῶνα ἄλλοις
ἀκούσαντες δὲ εἶπον µὴ γένοιτο. ὁ δὲ ἐµβλέψας αὐτοῖς εἶπεν τί οὖν
ἐστιν τὸ γεγραµµένον τοῦτο λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίϑον συνθλασθήσεται ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ λικµήσει αὐτόν. καὶ ἐζήτησαν
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν
v.5 οι δε συνελογισαντο προς εαυτους λεγοντες οτι εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει δια , τι , διατι ,
ουν , ουκ επιστευσατε αυτω.
v.6 εαν δε ειπωµεν εξ ανθρωπων πας , , ο λαος απας καταλιθασει
ηµας πεπεισµενος γαρ εστιν ιωαννην προφητην ειναι. v.9 ηρξατο δε προς τον λαον λεγειν την παραβολην ταυτην ανθρωπος [τις] τις , εφυτευσεν αµπελωνα και εξεδετο εξεδοτο , , αυτον γεωργοις και
απεδηµησεν χρονους ικανους.
v.10 και εν , , καιρω απεστειλεν προς τους γεωργους δουλον ινα
απο του καρπου του αµπελωνος δωσουσιν δωσιν , , αυτω οι δε γεωργοι δειραντες , , αυτον , ,
εξαπεστειλαν αυτον δειραντες κενον.
v.11 και προσεθετο πεµψαι , , ετερον πεµψαι δουλον οι
δε κακεινον δειραντες και ατιµασαντες εξαπεστειλαν κενον.
v.12 και προσεθετο πεµψαι , , τριτον
πεµψαι οι δε και τουτον τραυµατισαντες εξεβαλον.
v.13 ειπεν δε ο κυριος του αµπελωνος τι ποιησω
πεµψω τον υιον µου τον αγαπητον ισως τουτον ιδοντες , , εντραπησονται.
v.14 ιδοντες δε αυτον
οι γεωργοι διελογιζοντο προς αλληλους εαυτους , , λεγοντες ουτος εστιν ο κληρονοµος δευτε , ,
αποκτεινωµεν αυτον ινα ηµων γενηται η κληρονοµια.
v.16 ελευσεται και απολεσει τους γεωργους
v.19 και
τουτους και δωσει τον αµπελωνα αλλοις ακουσαντες δε ειπαν ειπον , , µη γενοιτο.
εζητησαν οι γραµµατεις αρχιερεις , , και οι αρχιερεις γραµµατεις , , επιβαλειν επ αυτον τας
χειρας εν αυτη τη ωρα και εφοβηθησαν τον , , λαον , , εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους ειπεν την
παραβολην ταυτην ειπεν , , .
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παραβολὴν ταύτην εἶπεν. καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους
ὑποκρινοµένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου
εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεµόνος. καὶ
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες διδάσκαλε οἴδαµεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ
διδάσκεις καὶ οὐ λαµβάνεις πρόσωπον ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ
ϑεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν ἡµῖν καίσαρι ϕόρον δοῦναι ἢ οὔ. κατανοήσας
δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς τί µέ πειράζετε. ἐπιδείξατέ
µοι δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν ἀποκριθέντες δὲ εἶπον
καίσαρος. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἀπόδοτε τοίνυν τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ
τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήµατος
ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ ϑαυµάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.
προσελθόντες δέ τινες τῶν σαδδουκαίων οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν µὴ
εἶναι ἐπηρώτησαν αὐτὸν. λέγοντες διδάσκαλε µωσῆς ἔγραψεν ἡµῖν ἐάν
τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ ἵνα
λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρµα τῷ ἀδελφῷ
αὐτοῦ. ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν
ἄτεκνος. καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα καὶ οὑτὸς απέθανεν ἄτεκνος. καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον
τέκνα καὶ ἀπέθανον. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνὴ. ἐν τῇ
οὖν ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνὴ οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου
γαµοῦσιν καὶ ἐκγαµίσκονται. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου
τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαµοῦσιν οὔτε ἐκγαµίσκονται. οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί

v.20 και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινοµενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαωνται αυτου λογου ωστε εις , , το , , παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεµονος.
v.22 εξεστιν ηµας ηµιν , , καισαρι ϕορον δουναι η ου.
v.23 κατανοησας δε αυτων την πανουργιαν ειπεν προς αυτους τι , , µε , , πειραζετε , , .
v.24 δειξατε επιδειξατε , , µοι δηναριον
τινος εχει εικονα και επιγραφην οι αποκριθεντες , , δε ειπαν ειπον , , καισαρος.
v.25 ο δε
ειπεν προς αυτοις , , αυτους αποδοτε , , τοινυν αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του ϑεου
τω ϑεω.
v.27 προσελθοντες δε τινες των σαδδουκαιων οι ἁντιλεγοντες῎ αντιλεγοντες , , αναστασιν µη ειναι επηρωτησαν αυτον.
v.28 λεγοντες διδασκαλε µωυσης µωσης , , εγραψεν ηµιν εαν
τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος η αποθανη , , ινα λαβη ο αδελφος αυτου
την γυναικα και εξαναστηση σπερµα τω αδελφω αυτου.
v.30 και ελαβεν , , ο δευτερος την , ,
γυναικα , , και , , ουτος , , απεθανεν , , ατεκνος , , .
v.31 και ο τριτος ελαβεν αυτην
ωσαυτως ωσαυτως δε και οι επτα και ου κατελιπον τεκνα και απεθανον.
v.32 υστερον [δε] δε
παντων , , απεθανεν , , και η γυνη απεθανεν .
v.33 η γυνη ουν εν τη ουν , , αναστασει
τινος αυτων γινεται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα.
v.34 και αποκριθεις , , ειπεν αυτοις ο
ιησους οι υιοι του αιωνος τουτου γαµουσιν και γαµισκονται εκγαµισκονται , , .
v.35 οι δε καταξιωθεντες του αιωνος εκεινου τυχειν και της αναστασεως της εκ νεκρων ουτε γαµουσιν ουτε γαµιζονται
εκγαµιζονται εκγαµισκονται , .
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εἰσιν τοῦ ϑεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ
καὶ µωσῆς ἐµήνυσεν ἐπὶ τῆς άτου ὡς λέγει κύριον τὸν ϑεὸν ἀβραὰµ
καὶ τὸν ϑεὸν ἰσαὰκ καὶ τόν ϑεὸν ἰακώβ. ϑεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ
ώντων πάντες γὰρ αὐτῷ ῶσιν. ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραµµατέων
εἶπον διδάσκαλε καλῶς εἶπας. οὐκέτι δὲ ἐτόλµων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν υἱόν δαβὶδ εἶναι.
καὶ αὐτὸς δαβὶδ λέγει ἐν ίβλῳ ψαλµῶν εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ µου
κάθου ἐκ δεξιῶν µου. ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν
ποδῶν σου. δαβὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ καὶ πῶς υἱός αὐτοῦ ἐστιν.
ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. προσέχετε
ἀπὸ τῶν γραµµατέων τῶν ϑελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ ϕιλούντων
ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς
καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις. οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηῶν καὶ προφάσει µακρὰ προσεύχονται οὗτοι λήψονται περισσότερον
κρίµα.

37

ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς άλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους. εἶδεν δέ καὶ τινα χήραν πενιχρὰν άλλουσαν ἐκεῖ δύο
λεπτὰ. καὶ εἶπεν ἀληθῶς λέγω ὑµῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον
πάντων ἔβαλεν. ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον
εἰς τὰ δῶρα τοῦ ϑεοῦ αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήµατος αὐτῆς ἅπαντα τὸν ίον
ὃν εἶχεν ἔβαλεν. καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ
ἀναθήµασιν κεκόσµηται εἶπεν. ταῦτα ἃ ϑεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡµέραι ἐν
αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. ἐπηρώτησαν
δὲ αὐτὸν λέγοντες διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σηµεῖον
ὅταν µέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι. ὁ δὲ εἶπεν λέπετε µὴ πλανηθῆτε πολλοὶ

21

v.36 ουδε ουτε , , γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν του , , ϑεου
της αναστασεως υιοι οντες.
v.37 οτι δε εγειρονται οι νεκροι και µωυσης µωσης , , εµηνυσεν
επι της ατου ως λεγει κυριον τον ϑεον αβρααµ και τον , , ϑεον ισαακ και τον , , ϑεον ιακωβ.
v.39 αποκριθεντες δε τινες των γραµµατεων ειπαν ειπον , , διδασκαλε καλως ειπας.
v.40 ουκετι
γαρ δε , , ετολµων επερωταν αυτον ουδεν.
v.41 ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον
υιον , , δαυιδ δαβιδ , ειναι δαυιδ υιον . v.42 και , , αυτος γαρ δαυιδ , δαβιδ , λεγει εν
ιβλω ψαλµων ειπεν ο , , κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου.
v.44 δαυιδ , δαβιδ , ουν
κυριον αυτον καλει και πως υιος , , αυτου υιος εστιν.
v.45 ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν
τοις µαθηταις [αυτου] αυτου , , .
v.47 οι κατεσθιουσιν τας οικιας των χηρων και προφασει µακρα
προσευχονται ουτοι ληµψονται ληψονται , , περισσοτερον κριµα.
21
v.1 αναβλεψας δε ειδεν
τους αλλοντας τα , , δωρα , , αυτων , , εις το γαζοφυλακιον τα δωρα αυτων πλουσιους.
v.3 και
v.2 ειδεν δε και , τινα και χηραν πενιχραν αλλουσαν εκει δυο , , λεπτα δυο .
ειπεν αληθως λεγω υµιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη αυτη , , πλειον παντων εβαλεν.
v.4 παντες
απαντες , , γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του , , ϑεου , , αυτη δε
εκ του υστερηµατος αυτης παντα απαντα , , τον ιον ον ειχεν εβαλεν.
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γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου λέγοντες ὃτι ἐγώ εἰµι καί ὁ καιρὸς
ἤγγικεν µὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέµους
καὶ ἀκαταστασίας µὴ πτοηθῆτε δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον ἀλλ’ οὐκ
εὐθέως τὸ τέλος. τότε ἔλεγεν αὐτοῖς ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ
ασιλεία ἐπὶ ασιλείαν. σεισµοί τε µεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιµοὶ καὶ
λοιµοὶ ἔσονται ϕόβητρά τε καὶ σηµεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ µεγάλα ἔσται. πρὸ
δὲ τούτων ἅπαντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑµᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ ϕυλακάς ἀγοµένους ἐπὶ ασιλεῖς
καὶ ἡγεµόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός µου. ἀποβήσεται δὲ ὑµῖν εἰς µαρτύιον. ϑέσθε οὖν εἴς τὰς καρδίας ὑµῶν µὴ προµελετᾶν ἀπολογηθῆναι.
ἐγὼ γὰρ δώσω ὑµῖν στόµα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ
ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείµενοι ὑµῖν. παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ ϕίλων καὶ ϑανατώσουσιν ἐξ ὑµῶν.
καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου. καὶ ϑρὶξ ἐκ τῆς
κεφαλῆς ὑµῶν οὐ µὴ ἀπόληται. ἐν τῇ ὑποµονῇ ὑµῶν κτήσασθε τὰς
ψυχὰς ὑµῶν. ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων τήν ἰερουσαλήµ τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήµωσις αὐτῆς. τότε οἱ ἐν τῇ ἰουδαίᾳ
ϕευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη καὶ οἱ ἐν µέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν καὶ οἱ ἐν ταῖς
χώραις µὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. ὅτι ἡµέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν
τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραµµένα. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις ἔσται γὰρ ἀνάγκη
µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ. καὶ πεσοῦνται στόµατι
µαχαίρας καὶ αἰχµαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἰερουσαλὴµ
ἔσται πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. καὶ ἔσται

v.8 ο δε ειπεν λεπετε µη πλανηθητε πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου λεγοντες οτι , ,
εγω ειµι και ο καιρος ηγγικεν µη ουν , , πορευθητε οπισω αυτων.
v.10 τοτε ελεγεν αυτοις εγερϑησεται εθνος επ επι , , εθνος και ασιλεια επι ασιλειαν.
v.11 σεισµοι τε µεγαλοι κατα , ,
τοπους , , και κατα τοπους λιµοι και λοιµοι εσονται ϕοβητρα τε και σηµεια , , απ ουρανου
σηµεια µεγαλα εσται.
v.12 προ δε τουτων παντων , απαντων , επιβαλουσιν εφ υµας τας χειρας
αυτων και διωξουσιν παραδιδοντες εις τας συναγωγας και ϕυλακας απαγοµενους αγοµενους , ,
επι ασιλεις και ηγεµονας ενεκεν του ονοµατος µου.
v.13 αποβησεται δε , , υµιν εις µαρτυριον.
v.14 ϑετε ϑεσθε , , ουν εν εις , , ταις τας , , καρδιαις καρδιας , , υµων µη προµελεταν
απολογηθηναι. v.15 εγω γαρ δωσω υµιν στοµα και σοφιαν η ου δυνησονται αντειπειν , , ουδε , ,
αντιστηναι η αντειπειν απαντες παντες , , οι αντικειµενοι υµιν.
v.16 παραδοθησεσθε δε και
υπο γονεων και αδελφων , , και , , συγγενων και ϕιλων και αδελφων και ϑανατωσουσιν εξ
υµων.
v.20 οταν δε ιδητε κυκλουµενην υπο στρατοπεδων την , , ιερουσαληµ τοτε γνωτε οτι ηγγικεν η ερηµωσις αυτης.
v.22 οτι ηµεραι εκδικησεως αυται εισιν του πλησθηναι , πληρωθηναι ,
παντα τα γεγραµµενα.
v.23 ουαι δε , , ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις ϑηλαζουσαις εν εκειναις ταις ηµεραις εσται γαρ αναγκη µεγαλη επι της γης και οργη εν , , τω λαω τουτω.
v.24 και
πεσουνται στοµατι µαχαιρης µαχαιρας , , και αιχµαλωτισθησονται εις παντα , , τα εθνη παντα
και ιερουσαληµ εσται πατουµενη υπο εθνων αχρι ου πληρωθωσιν καιροι εθνων.
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σηµεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν
ἀπορίᾳ ἠχούσης ϑαλάσσης καὶ σάλου. ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ
ϕόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχοµένων τῇ οἰκουµένῃ αἱ γὰρ δυνάµεις
τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
ἐρχόµενον ἐν νεφέλῃ µετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. ἀρχοµένων δὲ
τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑµῶν διότι ἐγγίει ἡ ἀπολύτρωσις ὑµῶν. καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς ἴδετε τὴν συκῆν
καὶ πάντα τὰ δένδρα. ὅταν προβάλωσιν ἤδη λέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν
γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν. οὕτως καὶ ὑµεῖς ὅταν ἴδητε
ταῦτα γινόµενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν.
προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς µήποτε αρυνθῶσιν ὑµῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ µέθῃ καὶ µερίµναις ιωτικαῖς καὶ αἰφνίδιος ἐφ’ ὑµᾶς ἐπιστῇ ἡ
ἡµέρα ἐκείνη. ὡς παγίς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθηµένους
ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόµενοι
ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ µέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταϑῆναι ἔµπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ἦν δὲ τὰς ἡµέρας ἐν τῷ ἱερῷ
διδάσκων τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόµενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούµενον
ἐλαιῶν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.
ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύµων ἡ λεγοµένη πάσχα. καὶ ἐζήτουν οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν
λαόν.
εἰσῆλθεν δὲ ὁ σατανᾶς εἰς ἰούδαν τὸν ἐπικαλούµενον ἰσκαιώτην ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθµοῦ τῶν δώδεκα. καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν
τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτόν παραδῷ αὐτοῖς. καὶ
ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐξωµολόγησεν καὶ
ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου. ἦλθεν δὲ ἡ
v.25 και εσονται εσται , , σηµεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη
εθνων εν απορια ηχους ηχουσης , , ϑαλασσης και σαλου.
v.33 ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι µου ου µη παρελευσονται παρελθωσιν , , .
v.34 προσεχετε δε εαυτοις
µηποτε αρηθωσιν , αρυνθωσιν , υµων αι καρδιαι εν κραιπαλη και µεθη και µεριµναις ιωτικαις και επιστη αιφνιδιος , , εφ υµας αιφνιδιος επιστη , , η ηµερα εκεινη.
v.35 ως παγις
επεισελευσεται γαρ επελευσεται , , επι παντας τους καθηµενους επι προσωπον πασης της γης.
v.36 αγρυπνειτε δε ουν , , εν παντι καιρω δεοµενοι ινα κατισχυσητε καταξιωθητε , , εκφυγειν ταυτα , , παντα τα µελλοντα γινεσθαι και σταθηναι εµπροσθεν του υιου του ανθρωπου.
22
v.3 εισηλθεν δε ο , σατανας εις ιουδαν τον καλουµενον επικαλουµενον , , ισκαριωτην οντα εκ του
αριθµου των δωδεκα.
v.4 και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν και τοις , στρατηγοις το πως
, ,
, ,
αυτον
παραδω
αυτοις παραδω αυτον .
v.6 και εξωµολογησεν και εζητει ευκαιριαν του
παραδουναι αυτον αυτοις , , ατερ οχλου αυτοις .
v.7 ηλθεν δε η ηµερα των αζυµων [εν] εν , ,
η εδει ϑυεσθαι το πασχα.
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ἡµέρα τῶν ἀζύµων ἐν ᾗ ἔδει ϑύεσθαι τὸ πάσχα. καὶ ἀπέστειλεν πέτρον
καὶ ἰωάννην εἰπών πορευθέντες ἑτοιµάσατε ἡµῖν τὸ πάσχα ἵνα ϕάγωµεν. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ποῦ ϑέλεις ἑτοιµάσωµεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἰδού
εἰσελθόντων ὑµῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑµῖν ἄνθρωπος κεράµιον
ὕδατος αστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται.
καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας λέγει σοι ὁ διδάσκαλος ποῦ ἐστιν
τὸ κατάλυµα ὅπου τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου ϕάγω. κἀκεῖνος
ὑµῖν δείξει ἀνώγεον µέγα ἐστρωµένον ἐκεῖ ἑτοιµάσατε. ἀπελθόντες δὲ
εὗρον καθὼς εἰρήκεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα. καὶ ὅτε ἐγένετο
ἡ ὥρα ἀνέπεσεν καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. καὶ εἶπεν πρὸς
αὐτούς ἐπιθυµίᾳ ἐπεθύµησα τοῦτο τὸ πάσχα ϕαγεῖν µεθ’ ὑµῶν πρὸ τοῦ
µε παθεῖν. λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐκέτι οὐ µὴ ϕάγω ἐξ αὐτοῦ ἕως ὅτου
πληρωθῇ ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. καὶ δεξάµενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν λάβετε τοῦτο καὶ διαµερίσατε ἑαυτοῖς. λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι
οὐ µὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως ὅτου ἡ ασιλεία τοῦ
ϑεοῦ ἔλθῃ. καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς
λέγων τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου τὸ ὑπὲρ ὑµῶν διδόµενον τοῦτο ποιεῖτε
εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον µετὰ τὸ δειπνῆσαι
λέγων τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵµατί µου τὸ ὑπὲρ
ὑµῶν ἐκχυνόµενον. πλὴν ἰδού ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε µετ’ ἐµοῦ
ἐπὶ τῆς τραπέζης. καὶ ὁ µὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισµένον πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται. καὶ αὐτοὶ
ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων
πράσσειν. ἐγένετο δὲ καὶ ϕιλονεικία ἐν αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι
µείζων. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς οἱ ασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ
οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. ὑµεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἀλλ’ ὁ

v.9 οι δε ειπαν ειπον , , αυτω που ϑελεις ετοιµασοµεν ετοιµασωµεν , , .
v.10 ο δε ειπεν αυτοις ιδου εισελθοντων υµων εις την πολιν συναντησει υµιν ανθρωπος κεραµιον υδατος ασταων ακολουθησατε αυτω εις την οικιαν εις ην ου , , εισπορευεται.
v.12 κακεινος υµιν δειξει αναγαιον ανωγεον , , µεγα εστρωµενον εκει ετοιµασατε.
v.13 απελθοντες δε ευρον καθως
ειρηκει ειρηκεν , , αυτοις και ητοιµασαν το πασχα.
v.14 και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι
δωδεκα , , αποστολοι συν αυτω.
v.16 λεγω γαρ υµιν οτι ουκετι , , ου µη ϕαγω αυτο εξ , ,
αυτου , , εως οτου πληρωθη εν τη ασιλεια του ϑεου.
v.17 και δεξαµενος ποτηριον ευχαριστησας
ειπεν λαβετε τουτο και διαµερισατε εις εαυτους εαυτοις , , .
v.18 λεγω γαρ υµιν [οτι] οτι , ,
ου µη πιω απο του νυν απο του γενηµατος , γεννηµατος , της αµπελου εως ου οτου , , η
ασιλεια του ϑεου ελθη.
v.20 ωσαυτως , , και το ποτηριον ωσαυτως µετα το δειπνησαι λεγων
τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιµατι µου το υπερ υµων εκχυννοµενον εκχυνοµενον , , .
v.22 οτι και , , ο µεν , , υιος µεν του ανθρωπου πορευεται , , κατα το ωρισµενον πορευεται
πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται.
v.26 υµεις δε ουχ ουτως αλλ ο µειζων εν υµιν
γινεσθω γενεσθω , , ως ο νεωτερος και ο ηγουµενος ως ο διακονων.
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µείζων ἐν ὑµῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ ἡγούµενος ὡς ὁ διακονῶν.
τίς γὰρ µείζων ὁ ἀνακείµενος ἢ ὁ διακονῶν οὐχὶ ὁ ἀνακείµενος ἐγὼ δὲ
εἰµι ἐν µέσῳ ὑµῶν ὡς ὁ διακονῶν. ὑµεῖς δέ ἐστε οἱ διαµεµενηκότες µετ’
ἐµοῦ ἐν τοῖς πειρασµοῖς µου. κἀγὼ διατίθεµαι ὑµῖν καθὼς διέθετό µοι
ὁ πατήρ µου ασιλείαν. ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου
ἐν τῇ ασιλείᾳ µου καὶ καθίσησθε ἐπὶ ϑρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα
ϕυλὰς τοῦ ἰσραήλ. εἶπεν δὲ ὁ κύριος σίµων σίµων ἰδού ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑµᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα µὴ
ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς
σου. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ κύριε µετὰ σοῦ ἕτοιµός εἰµι καὶ εἰς ϕυλακὴν
καὶ εἰς ϑάνατον πορεύεσθαι. ὁ δὲ εἶπεν λέγω σοι πέτρε οὐ µή ϕωνήσει σήµερον ἀλέκτωρ πρὶν ἢ τρίς ἀπαρνήσῃ µή εἰδέναι µε. καὶ εἶπεν
αὐτοῖς ὅτε ἀπέστειλα ὑµᾶς ἄτερ αλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδηµάτων
µή τινος ὑστερήσατε οἱ δὲ εἶπον οὐδενός. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ἀλλὰ νῦν
ὁ ἔχων αλάντιον ἀράτω ὁµοίως καὶ πήραν καὶ ὁ µὴ ἔχων πωλησάτω τὸ
ἱµάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω µάχαιραν. λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι ἔτι τοῦτο
τὸ γεγραµµένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐµοί τὸ καὶ µετὰ ἀνόµων ἐλογίσθη
καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐµοῦ τέλος ἔχει. οἱ δὲ εἶπον κύριε ἰδού µάχαιραι
ὧδε δύο ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἱκανόν ἐστιν. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ
τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ µαθηταί
αὐτοῦ. γενόµενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς προσεύχεσθε µὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασµόν. καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου
ολήν καὶ ϑεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο. λέγων πάτερ εἰ ούλει παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐµοῦ πλὴν µὴ τὸ ϑέληµά µου ἀλλὰ τὸ σὸν

v.27 τις γαρ µειζων ο ανακειµενος η ο διακονων ουχι ο ανακειµενος εγω δε ειµι , , εν µεσω υµων
ειµι ως ο διακονων.
v.30 ινα εσθητε εσθιητε , , και πινητε επι της τραπεζης µου [εν εν , , τη
, ,
ασιλεια µου] µου
και καθησεσθε καθισεσθε καθισησθε , επι ϑρονων κρινοντες , , τας
δωδεκα ϕυλας κρινοντες του ισραηλ.
v.31 ειπεν , , δε , , ο , , κυριος , , σιµων σιµων
ιδου ο σατανας εξητησατο υµας του σινιασαι ως τον σιτον.
v.32 εγω δε εδεηθην περι σου ινα µη
εκλιπη , εκλειπη , η πιστις σου και συ ποτε επιστρεψας στηρισον στηριξον , , τους αδελφους
σου.
v.34 ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου µη , , ϕωνηση ϕωνησει , , σηµερον αλεκτωρ εως
πριν , , η , , τρις απαρνηση , , µη , , ειδεναι , , µε απαρνηση ειδεναι .
v.35 και
ειπεν αυτοις οτε απεστειλα υµας ατερ αλλαντιου αλαντιου , , και πηρας και υποδηµατων µη
τινος υστερησατε οι δε ειπαν ειπον , , ουθενος , ουδενος , .
v.36 ειπεν δε ουν , , αυτοις
αλλα νυν ο εχων αλλαντιον αλαντιον , , αρατω οµοιως και πηραν και ο µη εχων πωλησει
πωλησατω , , το ιµατιον αυτου και αγορασει αγορασατω , , µαχαιραν.
v.37 λεγω γαρ υµιν οτι
ετι , , τουτο το γεγραµµενον δει τελεσθηναι εν εµοι το και µετα ανοµων ελογισθη και γαρ το τα , ,
περι εµου τελος εχει.
v.38 οι δε ειπαν ειπον , , κυριε ιδου µαχαιραι ωδε δυο ο δε ειπεν αυτοις
ικανον εστιν.
v.39 και εξελθων επορευθη κατα το εθος εις το ορος των ελαιων ηκολουθησαν δε αυτω
και οι µαθηται αυτου , , .
v.42 λεγων πατερ ει ουλει παρενεγκε , τουτο παρενεγκειν , το
, ,
ποτηριον τουτο
απ εµου πλην µη το ϑεληµα µου αλλα το σον γινεσθω γενεσθω , , .
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22:43–58

γενέσθω. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. καὶ
γενόµενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ ϑρόµβοι αἵµατος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἀναστὰς ἀπὸ
τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς µαθητὰς εὗρεν αὐτοὺς κοιµωµένους
ἀπὸ τῆς λύπης. καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε
ἵνα µὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. ἔτι δέ αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού ὄχλος
καὶ ὁ λεγόµενος ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτῶν καὶ ἤγγισεν
τῷ ἰησοῦ ϕιλῆσαι αὐτόν. ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ἰούδα ϕιλήµατι τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως. ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόµενον
εἶπον αὐτῷ κύριε εἰ πατάξοµεν ἐν µαχαίρᾳ. καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ
αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιόν.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν ἐᾶτε ἕως τούτου καὶ ἁψάµενος τοῦ ὠτίου
αὐτοῦ ἰάσατο αὐτόν. εἶπεν δὲ ὁ ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενοµένους
ἐπ’ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους ὡς ἐπὶ
λῃστὴν ἐξεληλύθατε µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων. καθ’ ἡµέραν ὄντος µου
µεθ’ ὑµῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ ἐµέ ἀλλ’ αὕτη ὑµῶν
ἐστὶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον
καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέως ὁ δὲ πέτρος ἠκολούθει
µακρόθεν. ἀψάντων δὲ πῦρ ἐν µέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων
αὐτῶν ἐκάθητο ὁ πέτρος ἐν µέσῳ αὐτῶν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις
καθήµενον πρὸς τὸ ϕῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν καὶ οὗτος σὺν αὖτῷ
ἦν. ὁ δὲ ἠρνήσατο αὐτόν λέγων γύναι οὐκ οἶδα αὐτὸν. καὶ µετὰ ραχὺ
ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ ὁ δὲ πέτρος εἴπεν ἄνθρωπε

v.43 [[ωφθη ωφθη , , δε αυτω αγγελος απ ουρανου ενισχυων αυτον.
v.44 και γενοµενος εν αγωνια εκτενεστερον προσηυχετο και εγενετο δε , , ο ιδρως αυτου ωσει ϑροµβοι αιµατος καταβαινοντες
επι την γην]] γην , , .
v.45 και αναστας απο της προσευχης ελθων προς τους µαθητας αυτου
ευρεν αυτους , , κοιµωµενους αυτους απο της λυπης.
v.47 ετι δε , , αυτου λαλουντος ιδου
οχλος και ο λεγοµενος ιουδας εις των δωδεκα προηρχετο αυτους , αυτων , και ηγγισεν τω ιησου
ϕιλησαι αυτον.
v.48 ο , , δε , , ιησους δε ειπεν αυτω ιουδα ϕιληµατι τον υιον του ανθρωπου
παραδιδως.
v.49 ιδοντες δε οι περι αυτον το εσοµενον ειπαν ειπον , , αυτω , , κυριε ει παταξοµεν εν µαχαιρη µαχαιρα , , .
v.50 και επαταξεν εις τις εξ αυτων τον , , δουλον , , του
αρχιερεως τον δουλον και αφειλεν αυτου , , το ους αυτου το δεξιον.
v.51 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν εατε εως τουτου και αψαµενος του ωτιου αυτου , , ιασατο αυτον.
v.52 ειπεν δε ο , ,
ιησους προς τους παραγενοµενους επ αυτον αρχιερεις και στρατηγους του ιερου και πρεσβυτερους ως
επι ληστην εξηλθατε εξεληλυθατε , , µετα µαχαιρων και ξυλων.
v.53 καθ ηµεραν οντος µου µεθ
υµων εν τω ιερω ουκ εξετεινατε τας χειρας επ εµε αλλ αυτη υµων , , εστιν υµων η ωρα και η εξουσια
του σκοτους. v.54 συλλαβοντες δε αυτον ηγαγον και εισηγαγον αυτον , , εις την τον , , οικιαν
οικον , , του αρχιερεως ο δε πετρος ηκολουθει µακροθεν.
v.55 περιαψαντων αψαντων , , δε
, ,
πυρ εν µεσω της αυλης και συγκαθισαντων αυτων
εκαθητο ο πετρος µεσος εν , , µεσω , ,
, ,
, ,
αυτων.
v.57 ο δε ηρνησατο αυτον
λεγων γυναι
ουκ οιδα αυτον γυναι .
v.58 και µετα
ραχυ ετερος ιδων αυτον εφη και συ εξ αυτων ει ο δε πετρος εφη ειπεν , , ανθρωπε ουκ ειµι.
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οὐκ εἰµί. καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας µιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων
ἐπ ἀληθείας καὶ οὗτος µετ’ αὐτοῦ ἦν καὶ γὰρ γαλιλαῖός ἐστιν. εἶπεν
δὲ ὁ πέτρος ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ λέγεις καὶ παραχρῆµα ἔτι λαλοῦντος
αὐτοῦ ἐφώνησεν ὁ ἀλέκτωρ. καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ πέτρῳ καὶ ὑπεµνήσθη ὁ πέτρος τοῦ λόγου τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι
πρὶν ἀλέκτορα ϕωνῆσαι ἀπαρνήσῃ µε τρίς. καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ πέτρος
ἔκλαυσεν πικρῶς. καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν ἰησοῦν ἐνέπαιζον
αὐτῷ δέροντες. καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον
καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας σε. καὶ
ἕτερα πολλὰ λασφηµοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. καὶ ὡς ἐγένετο ἡµέρα
συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε καὶ γραµµατεῖς καὶ
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον ἑαυτῶν λέγοντες. εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός
εἰπὲ ἡµῖν εἶπεν δὲ αὐτοῖς ἐὰν ὑµῖν εἴπω οὐ µὴ πιστεύσητε. ἐὰν δὲ καὶ
ἐρωτήσω οὐ µὴ ἀποκριθῆτε µοι ἢ ἀπολύσητε. ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου καθήµενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως τοῦ ϑεοῦ. εἶπον δὲ
πάντες σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη ὑµεῖς λέγετε
ὅτι ἐγώ εἰµι. οἱ δὲ εἶπον τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτυρίας αὐτοὶ γὰρ
ἠκούσαµεν ἀπὸ τοῦ στόµατος αὐτοῦ.
καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν πιλᾶτον.
ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες τοῦτον εὕροµεν διαστρέφοντα τὸ
ἔθνος καὶ κωλύοντα καίσαρι ϕόρους διδόναι λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν
ασιλέα εἶναι. ὁ δὲ πιλᾶτος ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων σὺ εἶ ὁ ασιλεὺς
τῶν ἰουδαίων ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη σὺ λέγεις. ὁ δὲ πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ
v.60 ειπεν δε ο πετρος ανθρωπε ουκ οιδα ο λεγεις και παραχρηµα ετι λαλουντος αυτου εφωνησεν ο , αλεκτωρ.
v.61 και στραφεις ο κυριος ενεβλεψεν τω πετρω και υπεµνησθη ο πετρος του
ηµατος λογου , , του κυριου ως ειπεν αυτω οτι πριν αλεκτορα ϕωνησαι σηµερον απαρνηση µε
τρις.
v.62 και εξελθων εξω ο , , πετρος , , εκλαυσεν πικρως.
v.63 και οι ανδρες οι συνεχοντες αυτον τον , , ιησουν , , ενεπαιζον αυτω δεροντες.
v.64 και περικαλυψαντες αυτον
ετυπτον , , αυτου , , το , , προσωπον , , και , , επηρωτων αυτον , , λεγοντες προφητευσον τις εστιν ο παισας σε.
v.66 και ως εγενετο ηµερα συνηχθη το πρεσβυτεριον του λαου αρχιερεις
τε , , και γραµµατεις και απηγαγον ανηγαγον , , αυτον εις το συνεδριον αυτων , εαυτων ,
λεγοντες.
v.67 ει συ ει ο χριστος ειπον ειπε , , ηµιν ειπεν δε αυτοις εαν υµιν ειπω ου µη
πιστευσητε.
v.68 εαν δε και , , ερωτησω ου µη αποκριθητε µοι , , η , , απολυσητε , , .
v.69 απο του νυν δε εσται ο υιος του ανθρωπου καθηµενος εκ δεξιων της δυναµεως του ϑεου.
v.70 ειπαν ειπον , , δε παντες συ ουν ει ο υιος του ϑεου ο δε προς αυτους εφη υµεις λεγετε οτι εγω
ειµι. v.71 οι δε ειπαν ειπον , , τι ετι χρειαν , , εχοµεν µαρτυριας χρειαν αυτοι γαρ ηκουσαµεν
απο του στοµατος αυτου.
23
v.1 και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγον , ηγαγεν , αυτον
επι τον πιλατον.
v.2 ηρξαντο δε κατηγορειν αυτου λεγοντες τουτον ευραµεν ευροµεν , , διαστρεφοντα το εθνος ηµων και κωλυοντα καισαρι , , ϕορους καισαρι διδοναι και λεγοντα εαυτον
χριστον ασιλεα ειναι.
v.3 ο δε πιλατος ηρωτησεν επηρωτησεν , , αυτον λεγων συ ει ο ασιλευς
των ιουδαιων ο δε αποκριθεις αυτω εφη συ λεγεις.
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23:5–21

ἀνθρώπῳ τούτῳ. οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς ἰουδαίας ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἕως ὧδε.
πιλᾶτος δὲ ἀκούσας γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος γαλιλαῖός
ἐστιν. καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεµψεν αὐτὸν
πρὸς ἡρῴδην ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν ἱεροσολύµοις ἐν ταύταις ταῖς ἡµέραις.
ὁ δὲ ἡρῴδης ἰδὼν τὸν ἰησοῦν ἐχάρη λίαν ἦν γὰρ ϑέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν
αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σηµεῖον ἰδεῖν
ὑπ’ αὐτοῦ γινόµενον. ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς αὐτὸς δὲ
οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς
εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ ἡρῴδης σὺν
τοῖς στρατεύµασιν αὐτοῦ καὶ ἐµπαίξας περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαµπρὰν ἀνέπεµψεν αὐτὸν τῷ πιλάτῳ. ἐγένοντο δὲ ϕίλοι ὅ τε πιλᾶτος καὶ
ὁ ἡρῴδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡµέρᾳ µετ’ ἀλλήλων προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ
ὄντες πρὸς ἑαυτούς. πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάµενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν. εἶπεν πρὸς αὐτούς προσηνέγκατέ µοι
τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν καὶ ἰδού ἐγὼ ἐνώπιον
ὑµῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγοεῖτε κατ’ αὐτοῦ. ἀλλ’ οὐδὲ ἡρῴδης ἀνέπεµψα γὰρ ὑµᾶς πρὸς αὐτὸν
καὶ ἰδού οὐδὲν ἄξιον ϑανάτου ἐστὶν πεπραγµένον αὐτῷ. παιδεύσας οὖν
αὐτὸν ἀπολύσω. ἀνάγκην δέ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.
ἀνέκραξαν δὲ παµπληθεὶ λέγοντες αἶρε τοῦτον ἀπόλυσον δὲ ἡµῖν τὸν
αραββᾶν. ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενοµένην ἐν τῇ πόλει καὶ ϕόνον
εβληµένος εἰς ϕυλακήν. πάλιν οὖν ὁ πιλᾶτος προσεφώνησεν ϑέλων
ἀπολῦσαι τὸν ἰησοῦν. οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες σταύρωσον σταύρωσον

v.5 οι δε επισχυον λεγοντες οτι ανασειει τον λαον διδασκων καθ ολης της ιουδαιας και αρξαµενος
απο της γαλιλαιας εως ωδε.
v.6 πιλατος δε ακουσας γαλιλαιαν , , επηρωτησεν ει ο ανθρωπος γαλιλαιος εστιν.
v.8 ο δε ηρωδης ιδων τον ιησουν εχαρη λιαν ην γαρ ϑελων , , εξ ικανων χρονων
, ,
ϑελων ικανου
ιδειν αυτον δια το ακουειν πολλα , , περι αυτου και ηλπιζεν τι σηµειον ιδειν υπ
αυτου γινοµενον.
v.11 εξουθενησας δε αυτον [και] ο ηρωδης συν τοις στρατευµασιν αυτου και εµπαιξας περιβαλων αυτον , , εσθητα λαµπραν ανεπεµψεν αυτον τω πιλατω.
v.12 εγενοντο δε ϕιλοι
ο τε ηρωδης πιλατος , , και ο πιλατος ηρωδης , , εν αυτη τη ηµερα µετ αλληλων προυπηρχον
γαρ εν εχθρα οντες προς αυτους εαυτους , , .
v.14 ειπεν προς αυτους προσηνεγκατε µοι τον
ανθρωπον τουτον ως αποστρεφοντα τον λαον και ιδου εγω ενωπιον υµων ανακρινας ουθεν ουδεν , ,
ευρον εν τω ανθρωπω τουτω αιτιον ων κατηγορειτε κατ αυτου.
v.15 αλλ ουδε ηρωδης ανεπεµψεν
ανεπεµψα , , γαρ υµας , , προς , , αυτον προς ηµας και ιδου ουδεν αξιον ϑανατου εστιν
πεπραγµενον αυτω.
v.17 αναγκην , , δε , , ειχεν , , απολυειν , , αυτοις , , κατα , ,
εορτην , , ενα , , .
v.18 ανεκραγον ανεκραξαν , , δε παµπληθει λεγοντες αιρε τουτον απο, ,
αραββαν.
v.19 οστις ην δια στασιν τινα γενοµενην εν τη πολει και ϕονον
λυσον δε ηµιν τον
ληθεις εν τη ϕυλακη εβληµενος , , εις , , ϕυλακην , , .
v.20 παλιν δε ουν , , ο πιλατος προσεφωνησεν αυτοις ϑελων απολυσαι τον ιησουν.
v.21 οι δε επεφωνουν λεγοντες σταυρου
σταυρωσον , , σταυρου σταυρωσον , , αυτον.
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αὐτόν. ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος
οὐδὲν αἴτιον ϑανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. οἱ
δὲ ἐπέκειντο ϕωναῖς µεγάλαις αἰτούµενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι καὶ κατίσχυον αἱ ϕωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ᾽ἁρχιερέων. ὁ δὲ πιλᾶτος ἐπέκρινεν
γενέσθαι τὸ αἴτηµα αὐτῶν. ἀπέλυσεν δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ στάσιν καὶ ϕόνον εβληµένον εἰς τὴν ϕυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο τὸν δὲ ἰησοῦν παρέδωκεν
τῷ ϑελήµατι αὐτῶν. καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόµενοι σίµωνος τινος κυρηναίου τοῦ ἐρχόµενου ἀπ’ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν
ϕέρειν ὄπισθεν τοῦ ἰησοῦ. ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ
καὶ γυναικῶν αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. στραφεὶς δὲ πρὸς
αὐτὰς ὁ ἰησοῦς εἶπεν ϑυγατέρες ἰερουσαλήµ µὴ κλαίετε ἐπ’ ἐµέ πλὴν
ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑµῶν. ὅτι ἰδού ἔρχονται ἡµέραι
ἐν αἷς ἐροῦσιν µακάριαι αἱ στεῖραι καὶ κοιλίαι αἱ οὐκ ἐγέννησαν καὶ
µαστοὶ οἳ οὐκ ἔθήλασαν. τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν πέσετε ἐφ’
ἡµᾶς καὶ τοῖς ουνοῖς καλύψατε ἡµᾶς. ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα
ποιοῦσιν ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται. ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι
σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούµενον
κρανίον ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν µὲν ἐκ δεξιῶν
ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. ὁ δὲ ἰησοῦς ἔλεγεν πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν διαµεριζόµενοι δὲ τὰ ἱµάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. καὶ
εἱστήκει ὁ λαὸς ϑεωρῶν ἐξεµυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς
λέγοντες ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ τοῦ
ϑεοῦ ἐκλεκτός. ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόµενοι καὶ
ὄξος προσφέροντες αὐτῷ. καὶ λέγοντες εἰ σὺ εἶ ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων

v.23 οι δε επεκειντο ϕωναις µεγαλαις αιτουµενοι αυτον σταυρωθηναι και κατισχυον αι ϕωναι αυτων και , , των , , αρχιερεων , , .
v.24 και ο , , δε , , πιλατος επεκρινεν γενεσθαι το
αιτηµα αυτων.
v.25 απελυσεν δε αυτοις , τον δια στασιν και ϕονον εβληµενον εις την , ,
ϕυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω ϑεληµατι αυτων.
v.26 και ως απηγαγον αυτον
επιλαβοµενοι σιµωνα τινα κυρηναιον ερχοµενον σιµωνος , , τινος , , κυρηναιου , , του ,
ερχοµενου , , απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον ϕερειν οπισθεν του ιησου.
v.27 ηκολουθει
δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι και , , εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον.
v.28 στραϕεις δε προς αυτας [ο] ο , , ιησους ειπεν ϑυγατερες ιερουσαληµ µη κλαιετε επ εµε πλην εφ εαυτας
κλαιετε και επι τα τεκνα υµων.
v.29 οτι ιδου ερχονται ηµεραι εν αις ερουσιν µακαριαι αι στειραι
και αι κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν και µαστοι οι ουκ εθρεψαν εθηλασαν , , .
v.32 ηγοντο δε και
ετεροι δυο , , κακουργοι δυο συν αυτω αναιρεθηναι.
v.33 και οτε ηλθον απηλθον , , επι τον
τοπον τον καλουµενον κρανιον εκει εσταυρωσαν αυτον και τους κακουργους ον µεν εκ δεξιων ον δε
εξ αριστερων.
v.34 [[ο ο , , δε ιησους ελεγεν πατερ αφες αυτοις ου γαρ οιδασιν τι ποιουσιν]]
, ,
ποιουσιν
διαµεριζοµενοι δε τα ιµατια αυτου εβαλον κληρους κληρον , , .
v.35 και ειστηκει
ο λαος ϑεωρων εξεµυκτηριζον δε και οι αρχοντες συν , , αυτοις , , λεγοντες αλλους εσωσεν σωσατω
εαυτον ει ουτος εστιν ο χριστος ο , , του ϑεου ο εκλεκτος.
v.36 ενεπαιξαν ενεπαιζον , , δε
, ,
αυτω και οι στρατιωται προσερχοµενοι και
οξος προσφεροντες αυτω.
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σῶσον σεαυτόν. ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραµµένη ἐπ’ αὐτῷ γράµµασιν
ἑλληνικοῖς καὶ ωµαικοῖς καὶ ἑβραικοῖς οὗτος ῏εστὶν ὁ ασιλεὺς τῶν
ἰουδαίων. εἷς δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούργων ῏εβλασφήµει αὖτὸν λέγων εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡµᾶς. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος
ἐπετίµα αὐτῷ λέγων οὐδὲ ϕοβῇ σὺ τὸν ϑεόν ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίµατι εἶ.
καὶ ἡµεῖς µὲν δικαίως ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαµεν ἀπολαµβάνοµεν οὗτος δὲ
οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. καὶ ἔλεγεν τᾠ ἰησοῦ µνήσθητί µου κύριε ὅταν
ἔλθῃς ἕν τῃ ασιλείᾳ σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἀµήν λέγω σοι σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος
ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης. καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί
ἐσχίσθη τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ µέσον. καὶ ϕωνήσας ϕωνῇ µεγάλῃ
ὁ ἰησοῦς εἶπεν πάτερ εἰς χεῖράς σου παραθήσοµαι τὸ πνεῦµά µου καὶ
ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν. ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόµενον ἐδόξασεν τὸν ϑεὸν λέγων ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. καὶ πάντες οἱ
συµπαραγενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν ταύτην ϑεωροῦντες τὰ γενόµενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη ὑπέστρεφον. εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ
γνωστοὶ αὐτοῦ µακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ
τῆς γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα. καὶ ἰδού ἀνὴρ ὀνόµατι ἰωσὴφ ουλευτὴς
ὑπάρχων ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος. οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειµένος
τῇ ουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν ἀπὸ ἁριµαθαίας πόλεως τῶν ἰουδαίων ὃς
καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. οὗτος προσελθὼν
τῷ πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ ἰησοῦ. καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξεν

v.38 ην δε και επιγραφη γεγραµµενη , , επ αυτω γραµµασιν , , ελληνικοις , , και , ,
ωµαικοις , , και , , εβραικοις , , ουτος , , εστιν , , ο ασιλευς των ιουδαιων ουτος .
v.39 εις δε των κρεµασθεντων κακουργων εβλασφηµει αυτον λεγων ουχι ει , , συ ει ο χριστος σωσον
σεαυτον και ηµας.
v.40 αποκριθεις δε ο ετερος επιτιµων επετιµα , , αυτω εφη λεγων , , ουδε
ϕοβη συ τον ϑεον οτι εν τω αυτω κριµατι ει.
v.42 και ελεγεν τω , , ιησου µνησθητι µου κυριε , ,
, ,
, ,
οταν ελθης εις εν
την τη
ασιλειαν ασιλεια , , σου.
v.43 και ειπεν αυτω ο , ,
, ,
, ,
ιησους
αµην λεγω
σοι λεγω σηµερον µετ εµου εση εν τω παραδεισω.
v.44 και ην ηδη
δε , , ωσει ωρα εκτη και σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας ενατης , εννατης , . v.45 του
ηλιου εκλιποντος και , , εσκοτισθη , , ο , , ηλιος , , και , , εσχισθη δε το καταπετασµα
του ναου µεσον.
v.46 και ϕωνησας ϕωνη µεγαλη ο ιησους ειπεν πατερ εις χειρας σου παρατιθεµαι
παραθησοµαι , , το πνευµα µου τουτο και , , δε ταυτα , , ειπων εξεπνευσεν.
v.47 ιδων
δε ο εκατονταρχης εκατονταρχος , , το γενοµενον εδοξαζεν εδοξασεν , , τον ϑεον λεγων οντως ο
ανθρωπος ουτος δικαιος ην.
v.48 και παντες οι συµπαραγενοµενοι οχλοι επι την ϑεωριαν ταυτην
ϑεωρησαντες ϑεωρουντες , , τα γενοµενα τυπτοντες εαυτων , , τα στηθη υπεστρεφον.
v.49 ειστηκεισαν δε παντες οι γνωστοι αυτω απο αυτου , , µακροθεν και γυναικες αι συνακολουθουσαι
συνακολουθησασαι , , αυτω απο της γαλιλαιας ορωσαι ταυτα.
v.50 και ιδου ανηρ ονοµατι ιωσηφ
v.51 ουτος ουκ ην συγκατατεθειµενος τη
ουλευτης υπαρχων [και] ανηρ αγαθος και δικαιος.
ουλη και τη πραξει αυτων απο αριµαθαιας πολεως των ιουδαιων ος και , , προσεδεχετο και , ,
αυτος , , την ασιλειαν του ϑεου.
v.53 και καθελων αυτο , , ενετυλιξεν αυτο σινδονι και εθηκεν
, ,
αυτον αυτο
εν µνηµατι λαξευτω ου ουκ ην ουδεπω , , ουδεις ουπω κειµενος.
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αὐτὸ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν µνήµατι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω
οὐδεὶς κείµενος. καὶ ἡµέρα ἦν παρασκευή καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν.
κατακολουθήσασαι δὲ καὶ γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ
ἐκ τῆς γαλιλαίας ἐθεάσαντο τὸ µνηµεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶµα αὐτοῦ.
ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίµασαν ἀρώµατα καὶ µύρα καὶ τὸ µὲν σάββατον
ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.
τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου αθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ µνῆµα ϕέρουσαι
ἃ ἡτοίµασαν ἀρώµατα καί τινές σύν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισµένον ἀπὸ τοῦ µνηµείου. καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶµα
τοῦ κυρίου ἰησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου
καὶ ἰδού δύο ἄνδρες ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις.
ἐµφόβων δὲ γενοµένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν
εἶπον πρὸς αὐτάς τί ητεῖτε τὸν ῶντα µετὰ τῶν νεκρῶν. οὐκ ἔστιν ὧδε
ἀλλ’ ἠγέρθη µνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑµῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ. λέγων
ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁµαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐµνήσθησαν
τῶν ῥηµάτων αὐτοῦ. καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ µνηµείου ἀπήγγειλαν
ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ µαγδαληνὴ
µαρία καὶ ἰωάννα καὶ µαρία ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς αἱ ἔλεγον
πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος
τὰ ῥήµατα αὐτῶν καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ πέτρος ἀναστὰς ἔδραµεν
ἐπὶ τὸ µνηµεῖον καὶ παρακύψας λέπει τὰ ὀθόνια κείµενα µόνα καὶ
ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν ϑαυµάζων τὸ γεγονός. καὶ ἰδού δύο ἐξ αὐτῶν
ἦσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡµέρᾳ εἰς κώµην ἀπέχουσαν σταδίους
v.54 και ηµερα ην παρασκευης παρασκευη , , και , , σαββατον επεφωσκεν.
v.55 κατακολουθησασαι δε αι και , γυναικες αιτινες ησαν συνεληλυθυιαι αυτω , , εκ της γαλιλαιας αυτω
εθεασαντο το µνηµειον και ως ετεθη το σωµα αυτου.
24
v.1 τη δε µια των σαββατων ορθρου
αθεως αθεος , , ηλθον , , επι το µνηµα ηλθον ϕερουσαι α ητοιµασαν αρωµατα και , ,
τινες , , συν , , αυταις , , . v.3 και , , εισελθουσαι δε ουχ ευρον το σωµα του κυριου ιησου.
v.4 και εγενετο εν τω απορεισθαι διαπορεισθαι , , αυτας περι τουτου και ιδου δυο , ανδρες δυο ,
επεστησαν αυταις εν εσθητι εσθησεσιν , , αστραπτουση αστραπτουσαις , , .
v.5 εµφοβων δε
γενοµενων αυτων και κλινουσων τα το , , προσωπα προσωπον , , εις την γην ειπαν ειπον , ,
προς αυτας τι ητειτε τον ωντα µετα των νεκρων.
v.6 ουκ εστιν ωδε αλλα αλλ , , ηγερθη µνησθητε
ως ελαλησεν υµιν ετι ων εν τη γαλιλαια.
v.7 λεγων οτι , , δει , , τον υιον του ανθρωπου οτι
δει παραδοθηναι εις χειρας ανθρωπων αµαρτωλων και σταυρωθηναι και τη τριτη ηµερα αναστηναι.
v.10 ησαν δε η µαγδαληνη µαρια και ιωαννα και µαρια η [η] ιακωβου και αι λοιπαι συν αυταις
αι , , ελεγον προς τους αποστολους ταυτα.
v.11 και εφανησαν ενωπιον αυτων ωσει ληρος τα ηv.12 ο δε πετρος αναστας εδραµεν επι το µνηµειον
µατα ταυτα αυτων , , και ηπιστουν αυταις.
και παρακυψας λεπει τα οθονια κειµενα , , µονα και απηλθεν προς εαυτον ϑαυµαζων το γεγονος.
v.13 και ιδου δυο εξ αυτων ησαν , , πορευοµενοι , , εν αυτη τη ηµερα ησαν πορευοµενοι εις
κωµην απεχουσαν σταδιους εξηκοντα απο ιερουσαληµ η ονοµα εµµαους.
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ἑξήκοντα ἀπὸ ἰερουσαλήµ ᾗ ὄνοµα ἐµµαοῦς. καὶ αὐτοὶ ὡµίλουν πρὸς
ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
ὁµιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο
αὐτοῖς. οἱ δὲ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ µὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ ἐστὲ σκυθρωποί. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς ᾧ ὄνοµα
κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν σὺ µόνος παροικεῖς ἐν ἰερουσαλὴµ καὶ οὐκ
ἔγνως τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡµέραις ταύταις. καὶ εἶπεν αὐτοῖς
ποῖα οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ τὰ περὶ ἰησοῦ τοῦ ναζωραίου ὃς ἐγένετο ἀνὴρ
προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ καὶ παντὸς τοῦ
λαοῦ. ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡµῶν εἰς
κρίµα ϑανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἡµεῖς δὲ ἠλπίζοµεν ὅτι αὐτός
ἐστιν ὁ µέλλων λυτροῦσθαι τὸν ἰσραήλ ἀλλά γε σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην
ταύτην ἡµέραν ἄγει σήµερον ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡµῶν ἐξέστησαν ἡµᾶς γενόµεναι ὀρθριαὶ ἐπὶ τὸ µνηµεῖον.
καὶ µὴ εὑροῦσαι τὸ σῶµα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ῆν. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡµῖν
ἐπὶ τὸ µνηµεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον αὐτὸν
δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς ὦ ἀνόητοι καὶ ραδεῖς τῇ
καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται. οὐχὶ ταῦτα
ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ µωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρµήνευεν αὐτοῖς
ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώµην
οὗ ἐπορεύοντο καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι. καὶ
παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες µεῖνον µεθ’ ἡµῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν
καὶ κέκλικεν ἡ ἡµέρα καὶ εἰσῆλθεν τοῦ µεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο

v.15 και εγενετο εν τω οµιλειν αυτους και συζητειν και αυτος ο , , ιησους εγγισας συνεπορευετο
αυτοις.
v.17 ειπεν δε προς αυτους τινες οι λογοι ουτοι ους αντιβαλλετε προς αλληλους περιπατουντες και εσταθησαν εστε , , σκυθρωποι.
v.18 αποκριθεις δε ο , , εις ονοµατι ω , ,
ονοµα , , κλεοπας ειπεν προς αυτον συ µονος παροικεις εν , ιερουσαληµ και ουκ εγνως τα γενοµενα εν αυτη εν ταις ηµεραις ταυταις.
v.19 και ειπεν αυτοις ποια οι δε ειπαν ειπον , , αυτω
τα περι ιησου του ναζαρηνου ναζωραιου , , ος εγενετο ανηρ προφητης δυνατος εν εργω και λογω
εναντιον του ϑεου και παντος του λαου.
v.21 ηµεις δε ηλπιζοµεν οτι αυτος εστιν ο µελλων λυτρουσθαι τον ισραηλ αλλα γε και συν πασιν τουτοις τριτην ταυτην ηµεραν αγει σηµερον , , αφ ου ταυτα
εγενετο.
v.22 αλλα και γυναικες τινες εξ ηµων εξεστησαν ηµας γενοµεναι ορθριναι ορθριαι , ,
επι το µνηµειον.
v.27 και αρξαµενος απο µωυσεως µωσεως , , και απο παντων των προφηv.28 και
των διερµηνευσεν διηρµηνευεν , , αυτοις εν πασαις ταις γραφαις τα περι εαυτου.
ηγγισαν εις την κωµην ου επορευοντο και αυτος προσεποιησατο προσεποιειτο , , πορρωτερον
πορρωτερω , , πορευεσθαι.
v.29 και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες µεινον µεθ ηµων οτι προς
εσπεραν εστιν και κεκλικεν ηδη η ηµερα και εισηλθεν του µειναι συν αυτοις.
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ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν µετ’ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ
κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν. καὶ εἶπον πρὸς
ἀλλήλους οὐχὶ ἡ καρδία ἡµῶν καιοµένη ἦν ἐν ἡµῖν ὡς ἐλάλει ἡµῖν ἐν
τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡµῖν τὰς γραφάς. καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλήµ καὶ εὗρον συνηθροισµένους τοὺς ἕνδεκα
καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς. λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ κύριος ὄντως καὶ ὤφθη
σίµωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ
κλάσει τοῦ ἄρτου. ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ἰησοῦς ἔστη ἐν
µέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑµῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔµφοβοι
γενόµενοι ἐδόκουν πνεῦµα ϑεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί τεταραγµένοι
ἐστέ καὶ διατί διαλογισµοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν. ἴδετε
τὰς χεῖράς µου καὶ τοὺς πόδας µου ὅτι αὐτός ἐγώ εἰµι ψηλαφήσατέ
µε καὶ ἴδετε ὅτι πνεῦµα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐµὲ ϑεωρεῖτε
ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ ϑαυµαζόντων εἶπεν αὐτοῖς
ἔχετέ τι ρώσιµον ἐνθάδε. οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ µέρος
καὶ ἀπὸ µελισσίου κηρίου. καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. εἶπεν
δὲ αὐτοῖς οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑµᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑµῖν ὅτι δεῖ
πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ µωσέως καὶ προφήταις
καὶ ψαλµοῖς περὶ ἐµοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς
γραφάς. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν
τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ. καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ µετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν εἰς πάντα τὰ
ἔθνη ἀρξάµενον ἀπὸ ἰερουσαλήµ. ὑµεῖς δὲ ἐστε µάρτυρες τούτων. καὶ
v.32 και ειπαν ειπον , , προς αλληλους ουχι η καρδια ηµων καιοµενη ην [εν εν , , ηµιν]
ηµιν , , ως ελαλει ηµιν εν τη οδω και , , ως διηνοιγεν ηµιν τας γραφας.
v.33 και ανασταντες
αυτη τη ωρα υπεστρεψαν εις ιερουσαληµ και ευρον ηθροισµενους συνηθροισµενους , , τους ενδεκα και τους συν αυτοις.
v.34 λεγοντας οτι οντως ηγερθη ο κυριος οντως , , και ωφθη σιµωνι.
v.36 ταυτα δε αυτων λαλουντων αυτος ο , , ιησους , , εστη εν µεσω αυτων και λεγει αυτοις ειρηνη
υµιν.
v.38 και ειπεν αυτοις τι τεταραγµενοι εστε και δια , τι , διατι , διαλογισµοι αναβαινουσιν εν τη ταις , , καρδια καρδιαις , , υµων.
v.39 ιδετε τας χειρας µου και τους ποδας
µου οτι αυτος , , εγω ειµι αυτος ψηλαφησατε µε και ιδετε οτι πνευµα σαρκα και οστεα ουκ εχει
καθως εµε ϑεωρειτε εχοντα.
v.40 και τουτο ειπων εδειξεν επεδειξεν , , αυτοις τας χειρας και
τους ποδας.
v.42 οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου µερος και , , απο , , µελισσιου , ,
κηριου , , .
v.44 ειπεν δε προς αυτους αυτοις , , ουτοι οι λογοι µου ους ελαλησα προς
υµας ετι ων συν υµιν οτι δει πληρωθηναι παντα τα γεγραµµενα εν τω νοµω µωυσεως µωσεως , ,
και τοις προφηταις και ψαλµοις περι εµου.
v.46 και ειπεν αυτοις οτι ουτως γεγραπται και , ,
, ,
, ,
ουτως
εδει
παθειν τον χριστον και αναστηναι εκ νεκρων τη τριτη ηµερα.
v.47 και κηρυχθηναι επι τω ονοµατι αυτου µετανοιαν εις και , , αφεσιν αµαρτιων εις παντα τα εθνη αρξαµενοι
αρξαµενον , , απο ιερουσαληµ.
v.48 υµεις δε , , εστε , , µαρτυρες τουτων.
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24:49–53

ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός µου ἐφ’ ὑµᾶς ὑµεῖς δὲ
καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἰερουσαλήµ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναµιν ἐξ ὕψους.
ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς ηθανίαν καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ
εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ’
αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν
ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴµ µετὰ χαρᾶς µεγάλης. καὶ ἦσαν διαπαντὸς
ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν ϑεόν ἀµήν.

v.49 και [ιδου] ιδου , , εγω αποστελλω την επαγγελιαν του πατρος µου εφ υµας υµεις δε καθισατε
v.50 εξηγαγεν δε
εν τη πολει ιερουσαληµ , , εως ου ενδυσησθε δυναµιν , , εξ υψους δυναµιν .
αυτους [εξω] εξω , , εως προς εις , , ηθανιαν και επαρας τας χειρας αυτου ευλογησεν αυτους.
v.53 και ησαν δια , παντος , διαπαντος , εν τω ιερω αινουντες , , και , , ευλογουντες τον
ϑεον αµην , , .




































































ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν ϑεόν καὶ ϑεὸς ἦν ὁ
λόγος. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν ϑεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ωὴ ἦν καὶ ἡ ωὴ ἦν
τὸ ϕῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ ϕῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ ϕαίνει καὶ ἡ σκοτία
αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλµένος παρὰ ϑεοῦ ὄνοµα
αὐτῷ ἰωάννης. οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ
ϕωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ ϕῶς ἀλλ’
ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ϕωτός. ἦν τὸ ϕῶς τὸ ἀληθινόν ὃ ϕωτίζει πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον. ἐν τῷ κόσµῳ ἦν καὶ ὁ κόσµος
δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ κόσµος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν
καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν τέκνα ϑεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ. οἳ
οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ ϑελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ ϑελήµατος ἀνδρὸς
ἀλλ’ ἐκ ϑεοῦ ἐγεννήθησαν. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν
ἐν ἡµῖν καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ
πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. ἰωάννης µαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ
καὶ κέκραγεν λέγων οὗτος ἦν ὃν εἶπον ὁ ὀπίσω µου ἐρχόµενος ἔµπροσθέν µου γέγονεν ὅτι πρῶτός µου ἦν. καὶ ἐκ τοῦ πληρώµατος αὐτοῦ
ἡµεῖς πάντες ἐλάβοµεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. ὅτι ὁ νόµος διὰ µωσέως
ἐδόθη ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο. ϑεὸν οὐδεὶς
ἑώρακεν πώποτε ὁ µονογενὴς υἱός ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν
οἱ ἰουδαῖοι ἐξ ἱεροσολύµων ἱερεῖς καὶ λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν σὺ
τίς εἶ. καὶ ὡµολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο καὶ ὡµολόγησεν ὅτι οὐκ
εἰµὶ ἐγὼ ὁ χριστός. καὶ ἠρώτησαν αὐτόν τί οὖν ἠλίας εἶ σύ καὶ λέγει
οὐκ εἰµί ὁ προφήτης εἶ σύ καὶ ἀπεκρίθη οὔ. εἶπον οὖν αὐτῷ τίς εἶ
1
v.16 οτι και , , εκ του πληρωµατος αυτου ηµεις παντες ελαβοµεν και χαριν αντι χαριτος.
v.17 οτι ο νοµος δια µωυσεως µωσεως , , εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο.
v.18 ϑεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο , , µονογενης ϑεος υιος , , ο ων εις τον κολπον του πατρος
εκεινος εξηγησατο.
v.19 και αυτη εστιν η µαρτυρια του ιωαννου οτε απεστειλαν [προς αυτον] οι
ιουδαιοι εξ ιεροσολυµων ιερεις και λευιτας ινα ερωτησωσιν αυτον συ τις ει.
v.20 και ωµολογησεν
v.21 και ηρωτησαν αυτον
και ουκ ηρνησατο και ωµολογησεν οτι εγω ουκ ειµι εγω , , ο χριστος.
τι ουν συ ηλιας ει συ , , και λεγει ουκ ειµι ο προφητης ει συ και απεκριθη ου.
v.22 ειπαν
ειπον , , ουν αυτω τις ει ινα αποκρισιν δωµεν τοις πεµψασιν ηµας τι λεγεις περι σεαυτου.
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1:23–39

ἵνα ἀπόκρισιν δῶµεν τοῖς πέµψασιν ἡµᾶς τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ. ἔφη
ἐγὼ ϕωνὴ οῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου καθὼς εἶπεν
ἠσαΐας ὁ προφήτης. καὶ οἱ ἀπεσταλµένοι ἦσαν ἐκ τῶν ϕαρισαίων. καὶ
ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ τί οὖν απτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς
οὔτε ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰωάννης λέγων ἐγὼ
απτίζω ἐν ὕδατι µέσος δὲ ὑµῶν ἕστηκεν ὃν ὑµεῖς οὐκ οἴδατε. αὐτός
ἐστιν ὁ ὀπίσω µου ἐρχόµενος ὃς ἔµπροσθέν µου γέγονεν οὗ ἐγὼ οὐκ
εἰµὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱµάντα τοῦ ὑποδήµατος. ταῦτα ἐν ηϑαβαρᾶ ἐγένετο πέραν τοῦ ἰορδάνου ὅπου ἦν ἰωάννης απτίζων. τῇ
ἐπαύριον λέπει ὁ ἰωάννης τὸν ἰησοῦν ἐρχόµενον πρὸς αὐτόν καὶ λέγει
ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου. οὗτός ἐστιν
περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον ὀπίσω µου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔµπροσθέν µου γέγονεν
ὅτι πρῶτός µου ἦν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ’ ἵνα ϕανερωθῇ τῷ ἰσραὴλ
διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι απτίζων. καὶ ἐµαρτύρησεν ἰωάννης
λέγων ὅτι τεθέαµαι τὸ πνεῦµα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ
καὶ ἔµεινεν ἐπ’ αὐτόν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ’ ὁ πέµψας µε απτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός µοι εἶπεν ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦµα καταβαῖνον
καὶ µένον ἐπ’ αὐτόν οὗτός ἐστιν ὁ απτίζων ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. κἀγὼ
ἑώρακα καὶ µεµαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. τῇ ἐπαύριον
πάλιν εἱστήκει ὁ ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ δύο. καὶ ἐµβλέψας
τῷ ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ
οἱ δύο µαθηταὶ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ ἰησοῦ. στραφεὶς δὲ ὁ
ἰησοῦς καὶ ϑεασάµενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς τί ητεῖτε
οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ ῥαββί ὃ λέγεται ἑρµηνευόµενον διδάσκαλε ποῦ µένεις.
λέγει αὐτοῖς ἔρχεσθε καὶ ἴδετε ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ µένει καὶ παρ’ αὐv.24 και οι , , απεσταλµενοι ησαν εκ των ϕαρισαιων.
v.25 και ηρωτησαν αυτον και ειπαν
ειπον , , αυτω τι ουν απτιζεις ει συ ουκ ει ο χριστος ουδε ουτε , , ηλιας ουδε ουτε , , ο
προφητης.
v.26 απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω απτιζω εν υδατι µεσος δε , , υµων εστηκεν
ον υµεις ουκ οιδατε.
v.27 αυτος , , εστιν , , ο οπισω µου ερχοµενος ος , , εµπροσθεν , ,
µου , , γεγονεν , , ου εγω , , ουκ ειµι [εγω] αξιος ινα λυσω αυτου τον ιµαντα του υποδηµατος.
v.28 ταυτα εν ηθανια , ηθαβαρα , εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ο ιωαννης απτιζων.
v.29 τη επαυριον λεπει [ο ο , ιωαννης] ιωαννης , τον ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει ιδε
ο αµνος του ϑεου ο αιρων την αµαρτιαν του κοσµου.
v.30 ουτος εστιν υπερ περι , , ου εγω ειπον
οπισω µου ερχεται ανηρ ος εµπροσθεν µου γεγονεν οτι πρωτος µου ην.
v.31 καγω ουκ ηδειν αυτον
αλλ ινα ϕανερωθη τω ισραηλ δια τουτο ηλθον εγω εν τω , , υδατι απτιζων.
v.32 και εµαρτυρησεν
ιωαννης λεγων οτι τεθεαµαι το πνευµα καταβαινον ως ωσει , , περιστεραν εξ ουρανου και εµεινεν
επ αυτον.
v.37 και ηκουσαν αυτου , , οι δυο µαθηται αυτου λαλουντος και ηκολουθησαν τω
ιησου.
v.38 στραφεις δε ο ιησους και ϑεασαµενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ητειτε οι
δε ειπαν ειπον , , αυτω αββι ο λεγεται µεθερµηνευοµενον ερµηνευοµενον , , διδασκαλε που
µενεις.
v.39 λεγει αυτοις ερχεσθε και οψεσθε ηλθαν ουν ιδετε , , ηλθον , , και ειδαν
, ,
ειδον
που µενει και παρ αυτω εµειναν την ηµεραν εκεινην ωρα δε , ην ως δεκατη.
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τῷ ἔµειναν τὴν ἡµέραν ἐκείνην ὥρα δέ ἦν ὡς δεκάτη. ἦν ἀνδρέας ὁ
ἀδελφὸς σίµωνος πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ἰωάννου
καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν
ἴδιον σίµωνα καὶ λέγει αὐτῷ εὑρήκαµεν τὸν µεσσίαν ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον ὅ χριστός. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ἰησοῦν ἐµβλέψας
δὲ αὐτῷ ὁ ἰησοῦς εἶπεν σὺ εἶ σίµων ὁ υἱὸς ἰωνᾶ σὺ κληθήσῃ κηφᾶς ὃ
ἑρµηνεύεται πέτρος. τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν
γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει ϕίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει µοι. ἦν δὲ
ὁ ϕίλιππος ἀπὸ ηθσαϊδά ἐκ τῆς πόλεως ἀνδρέου καὶ πέτρου. εὑρίσκει
ϕίλιππος τὸν ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ ὃν ἔγραψεν µωσῆς ἐν τῷ νόµῳ
καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαµεν ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ ναζαέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ναθαναήλ ἐκ ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει
αὐτῷ ϕίλιππος ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ἰησοῦς τὸν ναθαναὴλ ἐρχόµενον
πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ ἴδε ἀληθῶς ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ
ἔστιν. λέγει αὐτῷ ναθαναήλ πόθεν µε γινώσκεις ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ
εἶπεν αὐτῷ πρὸ τοῦ σε ϕίλιππον ϕωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.
ἀπεκρίθη ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ σὺ εἶ
ὁ ασιλεὺς τοῦ ἰσραήλ. ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτι εἶπόν σοι
εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις µείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει
αὐτῷ ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἀ᾽π ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ
τοὺς ἀγγέλους τοῦ ϑεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου.
καὶ τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ γάµος ἐγένετο ἐν κανὰ τῆς γαλιλαίας καὶ ἦν ἡ
µήτηρ τοῦ ἰησοῦ ἐκεῖ. ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
τὸν γάµον. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ µήτηρ τοῦ ἰησοῦ πρὸς αὐτόν
οἶνον οὐκ ἔχουσιν.
λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς τί ἐµοὶ καὶ σοί γύναι οὔπω
v.41 ευρισκει ουτος πρωτον πρωτος , , τον αδελφον τον ιδιον σιµωνα και λεγει αυτω ευρηκαµεν
τον µεσιαν µεσσιαν , , ο εστιν µεθερµηνευοµενον ο , χριστος.
v.42 και , , ηγαγεν αυτον
,
προς τον ιησουν εµβλεψας [δε] δε
αυτω ο ιησους ειπεν συ ει σιµων ο υιος ιωαννου ιωνα , ,
συ κληθηση κηφας ο ερµηνευεται πετρος.
v.43 τη επαυριον ηθελησεν ο , ιησους , εξελθειν
εις την γαλιλαιαν και ευρισκει ϕιλιππον και λεγει αυτω ο [ο ιησους ιησους] ακολουθει µοι.
v.45 ευρισκει ϕιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν µωυσης µωσης , , εν τω νοµω και
οι προφηται ευρηκαµεν ιησουν τον , , υιον του ιωσηφ τον απο ναζαρεθ ναζαρετ , , .
v.46 και
ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρεθ ναζαρετ , , δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω [ο] ϕιλιππος ερχου
και ιδε.
v.48 λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν µε γινωσκεις απεκριθη ο , ιησους και ειπεν αυτω προ
του σε ϕιλιππον ϕωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε.
v.49 απεκριθη ναθαναηλ , , και , ,
λεγει , , αυτω ναθαναηλ αββι συ ει ο υιος του ϑεου συ ει , , ο , , ασιλευς ει του ισραηλ.
v.50 απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι οτι ειδον σε υποκατω της συκης πιστευεις µειζω
τουτων οψη οψει , , .
v.51 και λεγει αυτω αµην αµην λεγω υµιν απ , , αρτι , , οψεσθε
τον ουρανον ανεωγοτα και τους αγγελους του ϑεου αναβαινοντας και καταβαινοντας επι τον υιον του
ανθρωπου.
2
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ἥκει ἡ ὥρα µου. λέγει ἡ µήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις ὅ τι ἂν λέγῃ ὑµῖν
ποιήσατε. ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείµεναι κατὰ τὸν καθαρισµὸν
τῶν ἰουδαίων χωροῦσαι ἀνὰ µετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς
γεµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐγέµισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. καὶ λέγει
αὐτοῖς ἀντλήσατε νῦν καὶ ϕέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ καὶ ἤνεγκαν. ὡς δὲ
ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενηµένον καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν
ἐστίν οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ ϕωνεῖ τὸν νυµφίον
ὁ ἀρχιτρίκλινος. καὶ λέγει αὐτῷ πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον
τίθησιν καὶ ὅταν µεθυσθῶσιν τότε τὸν ἐλάσσω σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν
οἶνον ἕως ἄρτι. ταύτην ἐποίησεν τὴν ἀρχὴν τῶν σηµείων ὁ ἰησοῦς ἐν
κανὰ τῆς γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐπίστευσαν
εἰς αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. µετὰ τοῦτο κατέβη εἰς καπερναούµ αὐτὸς
καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ
ἔµειναν οὐ πολλὰς ἡµέρας. καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν ἰουδαίων καὶ
ἀνέβη εἰς ἱεροσόλυµα ὁ ἰησοῦς. καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας
όας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερµατιστὰς καθηµένους.
καὶ ποιήσας ϕραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε
πρόβατα καὶ τοὺς όας καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρµα καὶ τὰς
τραπέζας ἀνέστρεψεν. καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν ἄρατε
ταῦτα ἐντεῦθεν µὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου οἶκον ἐµπορίου.
ἐµνήσθησαν δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραµµένον ἐστίν ὁ ῆλος τοῦ
οἴκου σου κατέφαγεν µε. ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ
τί σηµεῖον δεικνύεις ἡµῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ
εἶπεν αὐτοῖς λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡµέραις ἐγερῶ αὐτόν.
εἶπον οὖν οἱ ἰουδαῖοι τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδοµήθη ὁ ναὸς
v.4 [και] λεγει αυτη ο ιησους τι εµοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα µου.
v.6 ησαν δε εκει
υδριαι , , λιθιναι υδριαι εξ κειµεναι , , κατα τον καθαρισµον των ιουδαιων κειµεναι χωρουσαι
ανα µετρητας δυο η τρεις.
v.8 και λεγει αυτοις αντλησατε νυν και ϕερετε τω αρχιτρικλινω οι δε
και , , ηνεγκαν.
v.10 και λεγει αυτω πας ανθρωπος πρωτον τον καλον οινον τιθησιν και οταν
µεθυσθωσιν τοτε , , τον ελασσω συ τετηρηκας τον καλον οινον εως αρτι.
v.11 ταυτην εποιησεν
την , , αρχην των σηµειων ο ιησους εν κανα της γαλιλαιας και εφανερωσεν την δοξαν αυτου και επιστευσαν εις αυτον οι µαθηται αυτου.
v.12 µετα τουτο κατεβη εις καφαρναουµ καπερναουµ , ,
αυτος και η µητηρ αυτου και οι αδελφοι [αυτου] αυτου , , και οι µαθηται αυτου και εκει εµειναν ου πολλας ηµερας.
v.15 και ποιησας ϕραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου
τα τε προβατα και τους οας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερµα και τας τραπεζας ανετρεψεν
ανεστρεψεν , , .
v.17 εµνησθησαν δε , , οι µαθηται αυτου οτι γεγραµµενον εστιν ο ηλος του οικου σου καταφαγεται , κατεφαγεν , µε.
v.18 απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπαν ειπον , ,
αυτω τι σηµειον δεικνυεις ηµιν οτι ταυτα ποιεις.
v.19 απεκριθη ο , ιησους και ειπεν αυτοις λυσατε τον ναον τουτον και εν τρισιν ηµεραις εγερω αυτον.
v.20 ειπαν ειπον , , ουν οι ιουδαιοι
, ,
τεσσερακοντα τεσσαρακοντα
και εξ ετεσιν οικοδοµηθη ωκοδοµηθη , , ο ναος ουτος και συ
εν τρισιν ηµεραις εγερεις αυτον.
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οὗτος καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡµέραις ἐγερεῖς αὐτόν. ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ
τοῦ ναοῦ τοῦ σώµατος αὐτοῦ. ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν ἐµνήσθησαν
οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ
τῷ λόγῳ ὦ εἶπεν ὁ ἰησοῦς. ὡς δὲ ἦν ἐν ἱεροσολύµοις ἐν τῷ πάσχα ἐν
τῇ ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ϑεωροῦντες αὐτοῦ τὰ
σηµεῖα ἃ ἐποίει. αὐτὸς δὲ ὁ ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς διὰ
τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας. καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις µαρτυρήσῃ
περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.
ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν ϕαρισαίων νικόδηµος ὄνοµα αὐτῷ ἄρχων τῶν
ἰουδαίων. οὗτος ἦλθεν πρὸς τὸν ἰησοῦν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ ῥαββί
οἴδαµεν ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σηµεῖα
δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν µὴ ᾖ ὁ ϑεὸς µετ’ αὐτοῦ. ἀπεκρίθη ὁ
ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν
οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ νικόδηµος
πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν µὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν
τῆς µητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι.
ἀπεκρίθη ὁ
ἰησοῦς ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύµατος
οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. τὸ γεγεννηµένον ἐκ
τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν καὶ τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ πνεύµατος πνεῦµά
ἐστιν. µὴ ϑαυµάσῃς ὅτι εἶπόν σοι δεῖ ὑµᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. τὸ
πνεῦµα ὅπου ϑέλει πνεῖ καὶ τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις ἀλλ’ οὐκ οἶδας
πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ
πνεύµατος. ἀπεκρίθη νικόδηµος καὶ εἶπεν αὐτῷ πῶς δύναται ταῦτα
γενέσθαι. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ
ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις. ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαµεν
λαλοῦµεν καὶ ὃ ἑωράκαµεν µαρτυροῦµεν καὶ τὴν µαρτυρίαν ἡµῶν οὐ
λαµβάνετε. εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑµῖν καὶ οὐ πιστεύετε πῶς ἐὰν εἴπω ὑµῖν
τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε. καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ µὴ
v.22 οτε ουν ηγερθη εκ νεκρων εµνησθησαν οι µαθηται αυτου οτι τουτο ελεγεν αυτοις , και επιστευσαν τη γραφη και τω λογω ον ω , , ειπεν ο ιησους.
v.23 ως δε ην εν τοις , ιεροσολυµοις
εν τω πασχα εν τη εορτη πολλοι επιστευσαν εις το ονοµα αυτου ϑεωρουντες αυτου τα σηµεια α εποιει.
v.24 αυτος δε ο , , ιησους ουκ επιστευεν αυτον εαυτον , , αυτοις δια το αυτον γινωσκειν παντας.
3
v.2 ουτος ηλθεν προς αυτον , τον , ιησουν , νυκτος και ειπεν αυτω αββι οιδαµεν οτι απο
ϑεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ δυναται ταυτα τα σηµεια δυναται , , ποιειν α συ ποιεις εαν
µη η ο ϑεος µετ αυτου.
v.3 απεκριθη ο , , ιησους και ειπεν αυτω αµην αµην λεγω σοι εαν µη τις
γεννηθη ανωθεν ου δυναται ιδειν την ασιλειαν του ϑεου.
v.4 λεγει προς αυτον [ο] ο , , νικοδηµος πως δυναται ανθρωπος γεννηθηναι γερων ων µη δυναται εις την κοιλιαν της µητρος αυτου δευτερον
εισελθειν και γεννηθηναι.
v.5 απεκριθη ο , ιησους αµην αµην λεγω σοι εαν µη τις γεννηθη εξ
υδατος και πνευµατος ου δυναται εισελθειν εις την ασιλειαν του ϑεου.
v.10 απεκριθη ο , ιησους
και ειπεν αυτω συ ει ο διδασκαλος του ισραηλ και ταυτα ου γινωσκεις.
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ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ
καθὼς µωσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήµῳ οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν µὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ωὴν
αἰώνιον. οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ ϑεὸς τὸν κόσµον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ
τὸν µονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν µὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ
ωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ ϑεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσµον
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσµον ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσµος δι’ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς
αὐτὸν οὐ κρίνεται ὁ δὲ µὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι µὴ πεπίστευκεν
εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ µονογενοῦς υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις
ὅτι τὸ ϕῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσµον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι µᾶλλον
τὸ σκότος ἢ τὸ ϕῶς ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. πᾶς γὰρ ὁ ϕαῦλα
πράσσων µισεῖ τὸ ϕῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ ϕῶς ἵνα µὴ ἐλεγχθῇ τὰ
ἔργα αὐτοῦ. ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ ϕῶς ἵνα ϕανερωθῇ
αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν ϑεῷ ἐστιν εἰργασµένα. µετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ἰησοῦς
καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἰουδαίαν γῆν καὶ ἐκεῖ διέτριβεν µετ’ αὐτῶν
καὶ ἐβάπτιζεν. ἦν δὲ καὶ ἰωάννης απτίζων ἐν αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ σαλείµ
ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. οὔπω γὰρ
ἦν εβληµένος εἰς τὴν ϕυλακὴν ὁ ἰωάννης. ἐγένετο οὖν ήτησις ἐκ τῶν
µαθητῶν ἰωάννου µετὰ ἰουδαίων περὶ καθαρισµοῦ. καὶ ἦλθον πρὸς τὸν
ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ ῥαββί ὃς ἦν µετὰ σοῦ πέραν τοῦ ἰορδάνου ᾧ
σὺ µεµαρτύρηκας ἴδε οὗτος απτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.
ἀπεκρίθη ἰωάννης καὶ εἶπεν οὐ δύναται ἄνθρωπος λαµβάνειν οὐδὲν ἐὰν
µὴ ᾖ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. αὐτοὶ ὑµεῖς µοι µαρτυρεῖτε
ὅτι εἶπον οὐκ εἰµὶ ἐγὼ ὁ χριστός ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλµένος εἰµὶ ἔµπροσθεν
ἐκείνου. ὁ ἔχων τὴν νύµφην νυµφίος ἐστίν ὁ δὲ ϕίλος τοῦ νυµφίου

v.13 και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει µη ο εκ του ουρανου καταβας ο υιος του ανθρωπου
ο , , ων , , εν , , τω , , ουρανω , , .
v.14 και καθως µωυσης µωσης , , υψωσεν τον
οφιν εν τη ερηµω ουτως υψωθηναι δει τον υιον του ανθρωπου.
v.15 ινα πας ο πιστευων εν αυτω
εις , , αυτον , , µη , , αποληται , , αλλ , , εχη ωην αιωνιον.
v.16 ουτως γαρ ηγαπησεν
ο ϑεος τον κοσµον ωστε τον υιον αυτου , , τον µονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον µη
αποληται αλλ εχη ωην αιωνιον.
v.17 ου γαρ απεστειλεν ο ϑεος τον υιον αυτου , , εις τον κοσµον
ινα κρινη τον κοσµον αλλ ινα σωθη ο κοσµος δι αυτου.
v.19 αυτη δε εστιν η κρισις οτι το ϕως
εληλυθεν εις τον κοσµον και ηγαπησαν οι ανθρωποι µαλλον το σκοτος η το ϕως ην γαρ πονηρα , ,
αυτων πονηρα τα εργα. v.23 ην δε και ο ιωαννης απτιζων εν αινων εγγυς του σαληµ σαλειµ , ,
οτι υδατα πολλα ην εκει και παρεγινοντο και εβαπτιζοντο.
v.25 εγενετο ουν ητησις εκ των µαθητων
ιωαννου µετα ιουδαιου , ιουδαιων , περι καθαρισµου.
v.26 και ηλθον προς τον ιωαννην και
ειπαν ειπον , , αυτω αββι ος ην µετα σου περαν του ιορδανου ω συ µεµαρτυρηκας ιδε ουτος
απτιζει και παντες ερχονται προς αυτον.
v.27 απεκριθη ιωαννης και ειπεν ου δυναται ανθρωπος
λαµβανειν ουδε εν ουδεν , , εαν µη η δεδοµενον αυτω εκ του ουρανου. v.28 αυτοι υµεις µοι , ,
µαρτυρειτε οτι ειπον [οτι] ουκ ειµι εγω ο χριστος αλλ οτι απεσταλµενος ειµι εµπροσθεν εκεινου.
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ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν ϕωνὴν τοῦ νυµφίου
αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐµὴ πεπλήρωται.
ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐµὲ δὲ
ἐλαττοῦσθαι. ὁ ἄνωθεν ἐρχόµενος ἐπάνω πάντων ἐστίν ὁ ὢν ἐκ τῆς
γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόµενος
ἐπάνω πάντων ἐστίν. καὶ ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο µαρτυρεῖ καὶ
τὴν µαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαµβάνει. ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν µαρτυρίαν
ἐσφράγισεν ὅτι ὁ ϑεὸς ἀληθής ἐστιν. ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ ϑεὸς τὰ
ῥήµατα τοῦ ϑεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ µέτρου δίδωσιν ὁ ϑεὸς τὸ πνεῦµα. ὁ
πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων
εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ωὴν αἰώνιον ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ωήν ἀλλ’
ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ µένει ἐπ’ αὐτόν.
ὡς οὖν ἔγνω ὁ κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ ϕαρισαῖοι ὅτι ἰησοῦς πλείονας µαθητὰς ποιεῖ καὶ απτίζει ἢ ἰωάννης. καίτοιγε ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ
ἐβάπτιζεν ἀλλ’ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. ἀφῆκεν τὴν ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν
πάλιν εἰς τὴν γαλιλαίαν. ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς σαµαρείας.
ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς σαµαρείας λεγοµένην συχὰρ πλησίον τοῦ χωίου ὃ ἔδωκεν ἰακὼβ ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ἰακώβ ὁ
οὖν ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ
ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς σαµαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ λέγει
αὐτῇ ὁ ἰησοῦς δός µοι πιεῖν. οἱ γὰρ µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς
τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ σαµαρεῖτις
πῶς σὺ ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐµοῦ πιεῖν αἰτεῖς οὔσης γυναικὸς σαµαρείτιδος
οὐ γὰρ συγχρῶνται ἰουδαῖοι σαµαρείταις. ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτῇ εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ ϑεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι δός µοι πιεῖν
σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ῶν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή

v.31 ο ανωθεν ερχοµενος επανω παντων εστιν ο ων εκ της γης εκ της γης εστιν και εκ της γης λαλει ο εκ
του ουρανου ερχοµενος [επανω επανω , , παντων εστιν] εστιν , , .
v.32 και , , ο εωρακεν
και ηκουσεν τουτο µαρτυρει και την µαρτυριαν αυτου ουδεις λαµβανει.
v.34 ον γαρ απεστειλεν
ο ϑεος τα ηµατα του ϑεου λαλει ου γαρ εκ µετρου διδωσιν ο , , ϑεος , , το πνευµα.
v.36 ο
πιστευων εις τον υιον εχει ωην αιωνιον ο δε απειθων τω υιω ουκ οψεται [την]
ωην αλλ η οργη του ϑεου
µενει επ αυτον.
4
v.1 ως ουν εγνω ο ιησους κυριος , , οτι ηκουσαν οι ϕαρισαιοι οτι ιησους
πλειονας µαθητας ποιει και απτιζει η ιωαννης.
v.3 αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν , ,
εις την γαλιλαιαν.
v.5 ερχεται ουν εις πολιν της σαµαρειας λεγοµενην συχαρ πλησιον του χωριου ο
εδωκεν ιακωβ [τω] ιωσηφ τω υιω αυτου.
v.6 ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ιησους κεκοπιακως
εκ της οδοιποριας εκαθεζετο ουτως επι τη πηγη ωρα ην ως ωσει , , εκτη.
v.7 ερχεται γυνη εκ της
σαµαρειας αντλησαι υδωρ λεγει αυτη ο ιησους δος µοι πειν πιειν , , .
v.9 λεγει ουν αυτω η γυνη η
σαµαριτις σαµαρειτις , , πως συ ιουδαιος ων παρ εµου πειν πιειν , , αιτεις ουσης , , γυναικος
σαµαριτιδος ουσης σαµαρειτιδος , , ου γαρ συγχρωνται ιουδαιοι σαµαριταις σαµαρειταις , , .
v.10 απεκριθη ιησους και ειπεν αυτη ει ηδεις την δωρεαν του ϑεου και τις εστιν ο λεγων σοι δος µοι
πειν πιειν , , συ αν ητησας αυτον και εδωκεν αν σοι υδωρ ων.
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κύριε οὔτε ἄντληµα ἔχεις καὶ τὸ ϕρέαρ ἐστὶν αθύ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ
ὕδωρ τὸ ῶν. µὴ σὺ µείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡµῶν ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡµῖν
τὸ ϕρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ ϑρέµµατα
αὐτοῦ. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος
τούτου διψήσει πάλιν. ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ
οὐ µὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν
αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλοµένου εἰς ωὴν αἰώνιον. λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ
γυνή κύριε δός µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα µὴ διψῶ µηδὲ έρχωµαι ἐνθάδε
ἀντλεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς ὕπαγε ϕώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ
ἐνθάδε. ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν οὐκ ἔχω ἄνδρα λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς
καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω. πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ νῦν ὃν
ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή
κύριε ϑεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ πατέρες ἡµῶν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει
προσεκύνησαν καὶ ὑµεῖς λέγετε ὅτι ἐν ἱεροσολύµοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου
δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς γύναι πίστευσον µοι ὅτι ἔρχεται
ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν ἱεροσολύµοις προσκυνήσετε τῷ
πατρί. ὑµεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε ἡµεῖς προσκυνοῦµεν ὃ οἴδαµεν
ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ἰουδαίων ἐστίν. ἀλ᾽λ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν
ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύµατι καὶ
ἀληθείᾳ καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.
πνεῦµα ὁ ϑεός καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ
δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή οἶδα ὅτι µεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόµενος χριστός ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡµῖν πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ
ἰησοῦς ἐγώ εἰµι ὁ λαλῶν σοι. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
ἐθαύµασαν ὅτι µετὰ γυναικὸς ἐλάλει οὐδεὶς µέντοι εἶπεν τί ητεῖς ἤ τί
v.11 λεγει αυτω [η η , , γυνη] γυνη , , κυριε ουτε αντληµα εχεις και το ϕρεαρ εστιν αθυ ποθεν
ουν εχεις το υδωρ το ων.
v.13 απεκριθη ο , ιησους και ειπεν αυτη πας ο πινων εκ του υδατος
τουτου διψησει παλιν. v.14 ος δ αν πιη εκ του υδατος ου εγω δωσω αυτω ου µη διψησει διψηση , ,
εις τον αιωνα αλλα το υδωρ ο δωσω αυτω γενησεται εν αυτω πηγη υδατος αλλοµενου εις ωην αιωνιον.
v.15 λεγει προς αυτον η γυνη κυριε δος µοι τουτο το υδωρ ινα µη διψω µηδε διερχωµαι ερχοµαι
ερχωµαι , ενθαδε αντλειν.
v.16 λεγει αυτη ο , , ιησους , , υπαγε ϕωνησον τον ανδρα σου και
ελθε ενθαδε.
v.17 απεκριθη η γυνη και ειπεν αυτω ουκ εχω ανδρα λεγει αυτη ο ιησους καλως
ειπας οτι ανδρα ουκ εχω.
v.20 οι πατερες ηµων εν τουτω , τω ορει τουτω , προσεκυνησαν και
υµεις λεγετε οτι εν ιεροσολυµοις εστιν ο τοπος οπου δει , , προσκυνειν δει .
v.21 λεγει αυτη ο
ιησους πιστευε γυναι , , πιστευσον , , µοι γυναι οτι ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε
εν ιεροσολυµοις προσκυνησετε τω πατρι.
v.23 αλλα αλλ , , ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι
αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευµατι και αληθεια και γαρ ο πατηρ τοιουτους
ητει τους προσκυνουντας αυτον.
v.25 λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι µεσιας µεσσιας , , ερχεται
ο λεγοµενος χριστος οταν ελθη εκεινος αναγγελει ηµιν απαντα παντα , , .
v.27 και επι τουτω
ηλθαν ηλθον , , οι µαθηται αυτου και εθαυµαζον εθαυµασαν , , οτι µετα γυναικος ελαλει ουδεις
µεντοι ειπεν τι ητεις η τι λαλεις µετ αυτης.
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λαλεῖς µετ’ αὐτῆς. ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν
εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις. δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν
µοι πάντα ὅσα ἐποίησα µήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. ἐξῆλθον οὖν ἐκ
τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. ἐν δὲ τῷ µεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν
οἱ µαθηταὶ λέγοντες ῥαββί ϕάγε. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἐγὼ ρῶσιν ἔχω
ϕαγεῖν ἣν ὑµεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἱ µαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους µή
τις ἤνεγκεν αὐτῷ ϕαγεῖν. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἐµὸν ρῶµά ἐστιν ἵνα
ποιῶ τὸ ϑέληµα τοῦ πέµψαντός µε καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. οὐχ
ὑµεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράµηνόν ἐστιν καὶ ὁ ϑερισµὸς ἔρχεται ἰδού λέγω
ὑµῖν ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλµοὺς ὑµῶν καὶ ϑεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί
εἰσιν πρὸς ϑερισµόν ἤδη. καὶ ὁ ϑερίζων µισθὸν λαµβάνει καὶ συνάγει
καρπὸν εἰς ωὴν αἰώνιον ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁµοῦ χαίρῃ καὶ ὁ ϑερίζων.
ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ ϑερίζων. ἐγὼ ἀπέστειλα ὑµᾶς ϑερίζειν ὃ οὐχ ὑµεῖς κεκοπιάκατε
ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. ἐκ
δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν σαµαρειτῶν διὰ
τὸν λόγον τῆς γυναικὸς µαρτυρούσης ὅτι εἶπέν µοι πάντα ὅσα ἐποίησα.
ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ σαµαρεῖται ἠρώτων αὐτὸν µεῖναι παρ’ αὐτοῖς καὶ ἔµεινεν ἐκεῖ δύο ἡµέρας. καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ
τὸν λόγον αὐτοῦ. τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν
πιστεύοµεν αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαµεν καὶ οἴδαµεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ
σωτὴρ τοῦ κόσµου ὁ χριστός. µετὰ δὲ τὰς δύο ἡµέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γαλιλαίαν. αὐτὸς γὰρ ὁ ἰησοῦς ἐµαρτύρησεν ὅτι
προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιµὴν οὐκ ἔχει. ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν
γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν
v.30 εξηλθον ουν , εκ της πολεως και ηρχοντο προς αυτον.
v.31 εν δε , , τω µεταξυ ηρωτων
αυτον οι µαθηται λεγοντες αββι ϕαγε.
v.34 λεγει αυτοις ο ιησους εµον ρωµα εστιν ινα ποιησω
ποιω , , το ϑεληµα του πεµψαντος µε και τελειωσω αυτου το εργον.
v.35 ουχ υµεις λεγετε οτι ετι
τετραµηνος , τετραµηνον , εστιν και ο ϑερισµος ερχεται ιδου λεγω υµιν επαρατε τους οφθαλµους
υµων και ϑεασασθε τας χωρας οτι λευκαι εισιν προς ϑερισµον ηδη.
v.36 και , , ο ϑεριζων µισθον
λαµβανει και συναγει καρπον εις ωην αιωνιον ινα και , , ο σπειρων οµου χαιρη και ο ϑεριζων.
v.37 εν γαρ τουτω ο λογος εστιν ο , αληθινος οτι αλλος εστιν ο σπειρων και αλλος ο ϑεριζων. v.39 εκ
δε της πολεως εκεινης πολλοι επιστευσαν εις αυτον των σαµαριτων σαµαρειτων , , δια τον λογον της
γυναικος µαρτυρουσης οτι ειπεν µοι παντα α οσα , , εποιησα.
v.40 ως ουν ηλθον προς αυτον οι
σαµαριται σαµαρειται , , ηρωτων αυτον µειναι παρ αυτοις και εµεινεν εκει δυο ηµερας.
v.42 τη
τε γυναικι ελεγον οτι ουκετι δια την σην λαλιαν πιστευοµεν αυτοι γαρ ακηκοαµεν και οιδαµεν οτι
ουτος εστιν αληθως ο σωτηρ του κοσµου ο , , χριστος , , .
v.43 µετα δε τας δυο ηµερας εξηλθεν
v.44 αυτος γαρ ο , , ιησους εµαρτυρησεν οτι
εκειθεν και , , απηλθεν , , εις την γαλιλαιαν.
προφητης εν τη ιδια πατριδι τιµην ουκ εχει.
v.45 οτε ουν ηλθεν εις την γαλιλαιαν εδεξαντο αυτον
οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτες οσα α , , εποιησεν εν ιεροσολυµοις εν τη εορτη και αυτοι γαρ ηλθον
εις την εορτην.
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4:46–5:4

ἱεροσολύµοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. ἦλθεν
οὖν ὁ ἰησοῦς πάλιν εἰς τὴν κανὰ τῆς γαλιλαίας ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ
οἶνον καὶ ἦν τις ασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν καπερναούµ. οὗτος
ἀκούσας ὅτι ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς ἰουδαίας εἰς τὴν γαλιλαίαν ἀπῆλθεν
πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν
ἤµελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. εἶπεν οὖν ὁ ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ἐὰν µὴ σηµεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ µὴ πιστεύσητε. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ ασιλικός
κύριε κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον µου. λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς
πορεύου ὁ υἱός σου ῇ καὶ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ᾦ εἶπεν αὐτῷ
ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο. ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ
ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπήγγειλαν λέγοντες ὅτι ὁ παῖς σου ῇ. ἐπύθετο
οὖν παρ’ αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ᾗ κοµψότερον ἔσχεν καὶ εἶπον αὐτῷ ὅτι
χθὲς ὥραν ἑβδόµην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν
ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὅτι ὁ υἱός σου ῇ καὶ ἐπίστευσεν
αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. τοῦτο πάλιν δεύτερον σηµεῖον ἐποίησεν
ὁ ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς ἰουδαίας εἰς τὴν γαλιλαίαν.
µετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν ἰουδαίων καὶ ἀνέβη ὁ ἰησοῦς εἰς ἱεροσόλυµα. ἔστιν δὲ ἐν τοῖς ἱεροσολύµοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυµβήθρα ἡ
ἐπιλεγοµένη ἑβραϊστὶ ηθεσδά πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν ἐκδεχοµένων
τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυµβήθρᾳ καὶ ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ ὁ οὖν πρῶτος ἐµβὰς µετὰ τὴν ταραχὴν
τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατειχετο νοσήµατι. ἦν δέ τις ἄνθρωv.46 ηλθεν ουν παλιν , ο , , ιησους , , παλιν , εις την κανα της γαλιλαιας οπου εποιησεν το υδωρ οινον και ην τις ασιλικος ου ο υιος ησθενει εν καφαρναουµ καπερναουµ , , .
v.47 ουτος ακουσας οτι ιησους ηκει εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν απηλθεν προς αυτον και
ηρωτα αυτον , , ινα καταβη και ιασηται αυτου τον υιον εµελλεν ηµελλεν , , γαρ αποθνησκειν.
v.50 λεγει αυτω ο ιησους πορευου ο υιος σου η και , , επιστευσεν ο ανθρωπος τω λογω ον
ω , , ειπεν αυτω ο , ιησους και επορευετο.
v.51 ηδη δε αυτου καταβαινοντος οι δουλοι
αυτου υπηντησαν απηντησαν , , αυτω και , , απηγγειλαν , , λεγοντες οτι ο παις αυτου
σου , ,
η.
v.52 επυθετο ουν παρ , , αυτων , , την ωραν παρ αυτων εν η κοµψοτερον
εσχεν ειπαν και , , ουν ειπον , , αυτω οτι εχθες χθες , , ωραν εβδοµην αφηκεν αυτον ο
πυρετος.
v.53 εγνω ουν ο πατηρ οτι [εν] εν , , εκεινη τη ωρα εν η ειπεν αυτω ο ιησους οτι , ,
ο υιος σου η και επιστευσεν αυτος και η οικια αυτου ολη.
v.54 τουτο [δε] παλιν δευτερον σηµειον εποιησεν ο ιησους ελθων εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν.
5
v.1 µετα ταυτα ην [η]
εορτη των ιουδαιων και ανεβη ο , , ιησους εις ιεροσολυµα.
v.2 εστιν δε εν τοις ιεροσολυµοις
επι τη προβατικη κολυµβηθρα η επιλεγοµενη εβραιστι ηθζαθα ηθεσδα , , πεντε στοας εχουσα.
v.3 εν ταυταις κατεκειτο πληθος πολυ , , των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων εκδεχοµενων , ,
την , , του , , υδατος , , κινησιν , , .
v.4 αγγελος , , γαρ , , κατα , , καιρον , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
κατεβαινεν
εν
τη
κολυµβηθρα
και , , εταρασσεν , , το , , υδωρ , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
ο
ουν
πρωτος
εµβας
µετα
την , , ταραχην , , του , , υδατος , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
υγιης
εγινετο
ω
δηποτε
κατειχετο , , νοσηµατι , , .
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πος ἐκεῖ τριακονταοκτώ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ἰησοῦς
κατακείµενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει λέγει αὐτῷ ϑέλεις
ὑγιὴς γενέσθαι. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα
ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ άλλῃ µε εἰς τὴν κολυµβήθραν ἐν ᾧ δὲ ἔρχοµαι
ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐµοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἐγεῖραι ἆρον τὸν
κράββατον σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος
καὶ ἦρεν τὸν κράββατον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ
τῇ ἡµέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευµένῳ σάββατόν ἐστιν οὐκ
ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράββατον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ποιήσας µε ὑγιῆ
ἐκεῖνός µοι εἰπεν ἆρον τὸν κράββατον σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν
οὖν αὐτόν τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι ἆρον τὸν κράββατον σου
καὶ περιπάτει. ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν ὁ γὰρ ἰησοῦς ἐξένευσεν
ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. µετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ἰησοῦς ἐν τῷ
ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἴδε ὑγιὴς γέγονας µηκέτι ἁµάρτανε ἵνα µὴ χεῖρόν
τι σοί γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς ἰουδαίοις ὅτι
ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν ἰησοῦν
οἱ ἰουδαῖοι καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ.
ὁ δὲ ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς ὁ πατήρ µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ
ἐργάζοµαι. διὰ τοῦτο οὖν µᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
ὅτι οὐ µόνον ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν ϑεόν
ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ ϑεῷ. ἀπεκρίνατο οὖν ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς
ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν µή
τι λέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς
ὁµοίως ποιεῖ. ὁ γὰρ πατὴρ ϕιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ
αὐτὸς ποιεῖ καὶ µείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα ἵνα ὑµεῖς ϑαυµάζητε.
v.5 ην δε τις ανθρωπος εκει τριακοντα , , και [και] , οκτω , , τριακονταοκτω ετη εχων εν τη
ασθενεια αυτου .
v.7 απεκριθη αυτω ο ασθενων κυριε ανθρωπον ουκ εχω ινα οταν ταραχθη το υδωρ
αλη , αλλη , µε εις την κολυµβηθραν εν ω δε ερχοµαι εγω αλλος προ εµου καταβαινει. v.8 λεγει
αυτω ο ιησους εγειρε εγειραι , , αρον τον κραβαττον κραββατον , , σου και περιπατει.
v.9 και
ευθεως εγενετο υγιης ο ανθρωπος και ηρεν τον κραβαττον κραββατον , , αυτου και περιεπατει ην
δε σαββατον εν εκεινη τη ηµερα.
v.10 ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευµενω σαββατον εστιν και
ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραβαττον σου κραββατον , , .
v.11 ο δε απεκριθη αυτοις ο ποιησας
µε υγιη εκεινος µοι ειπεν αρον τον κραβαττον κραββατον , , σου και περιπατει.
v.12 ηρωτησαν
ουν , , αυτον τις εστιν ο ανθρωπος ο ειπων σοι αρον τον , , κραββατον , , σου , , και περιπατει.
v.14 µετα ταυτα ευρισκει αυτον ο ιησους εν τω ιερω και ειπεν αυτω ιδε υγιης γεγονας µηκετι αµαρτανε ινα µη χειρον τι , , σοι τι γενηται.
v.16 και δια τουτο εδιωκον τον , , ιησουν , , οι
ιουδαιοι τον ιησουν και , , εζητουν , , αυτον , , αποκτειναι , , οτι ταυτα εποιει εν σαββατω.
v.17 ο δε [ιησους] ιησους , , απεκρινατο αυτοις ο πατηρ µου εως αρτι εργαζεται καγω εργαζοµαι.
v.19 απεκρινατο ουν ο ιησους και ελεγεν ειπεν , , αυτοις αµην αµην λεγω υµιν ου δυναται ο υιος
ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν µη τι λεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υιος
οµοιως ποιει.
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ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ῳοποιεῖ οὕτως καὶ ὁ υἱὸς
οὓς ϑέλει ῳοποιεῖ. οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα ἀλλὰ τὴν κρίσιν
πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ. ἵνα πάντες τιµῶσίν τὸν υἱὸν καθὼς τιµῶσίν τὸν
πατέρα ὁ µὴ τιµῶν τὸν υἱὸν οὐ τιµᾷ τὸν πατέρα τὸν πέµψαντα αὐτόν.
ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει ωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ µεταβέβηκεν
ἐκ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν ωήν. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα
καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς ϕωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ
καὶ οἱ ἀκούσαντες ήσονται. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ωὴν ἐν ἑαυτῷ
οὕτως ἔδωκεν καὶ τῷ υἱῷ ωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν
αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. µὴ ϑαυµάζετε τοῦτο
ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς µνηµείοις ἀκούσονται τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ. καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν
ωῆς οἱ δὲ τὰ ϕαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. οὐ δύναµαι ἐγὼ
ποιεῖν ἀπ’ ἐµαυτοῦ οὐδέν καθὼς ἀκούω κρίνω καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐµὴ δικαία
ἐστίν ὅτι οὐ ητῶ τὸ ϑέληµα τὸ ἐµὸν ἀλλὰ τὸ ϑέληµα τοῦ πέµψαντός µε
πατρός. ἐὰν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ ἐµαυτοῦ ἡ µαρτυρία µου οὐκ ἔστιν
ἀληθής. ἄλλος ἐστὶν ὁ µαρτυρῶν περὶ ἐµοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν
ἡ µαρτυρία ἣν µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ. ὑµεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς ἰωάννην
καὶ µεµαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ. ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν µαρτυίαν λαµβάνω ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑµεῖς σωθῆτε. ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος
ὁ καιόµενος καὶ ϕαίνων ὑµεῖς δὲ ἠθελήσατε αγαλλιασθῆναι πρὸς ὥραν
ἐν τῷ ϕωτὶ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν µαρτυρίαν µείζω τοῦ ἰωάννου τὰ
γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκεν µοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
ποιῶ µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ πατήρ µε ἀπέσταλκεν. καὶ ὁ πέµψας
µε πατὴρ αὐτὸς µεµαρτύρηκεν περὶ ἐµοῦ οὔτε ϕωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε
πώποτε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε. καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε
v.23 ινα παντες τιµωσι τιµωσιν , , τον υιον καθως τιµωσι τιµωσιν , , τον πατερα ο µη τιµων
τον υιον ου τιµα τον πατερα τον πεµψαντα αυτον.
v.25 αµην αµην λεγω υµιν οτι ερχεται ωρα και
νυν εστιν οτε οι νεκροι ακουσουσιν ακουσονται , , της ϕωνης του υιου του ϑεου και οι ακουσαντες
ησουσιν
ησονται , , .
v.26 ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ωην εν εαυτω ουτως εδωκεν , , και
τω υιω εδωκεν ωην εχειν εν εαυτω.
v.27 και εξουσιαν εδωκεν αυτω και , , κρισιν ποιειν οτι
υιος ανθρωπου εστιν.
v.28 µη ϑαυµαζετε τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντες οι εν τοις µνηµειοις
ακουσουσιν ακουσονται , , της ϕωνης αυτου.
v.30 ου δυναµαι εγω ποιειν απ εµαυτου ουδεν
καθως ακουω κρινω και η κρισις η εµη δικαια εστιν οτι ου ητω το ϑεληµα το εµον αλλα το ϑεληµα του
πεµψαντος µε πατρος , , .
v.35 εκεινος ην ο λυχνος ο καιοµενος και ϕαινων υµεις δε ηθελησατε
αγαλλιαθηναι , αγαλλιασθηναι , προς ωραν εν τω ϕωτι αυτου.
v.36 εγω δε εχω την µαρτυριαν
µειζω του ιωαννου τα γαρ εργα α δεδωκεν εδωκεν , , µοι ο πατηρ ινα τελειωσω αυτα αυτα τα εργα
α εγω , , ποιω µαρτυρει περι εµου οτι ο πατηρ µε απεσταλκεν.
v.37 και ο πεµψας µε πατηρ
εκεινος αυτος , , µεµαρτυρηκεν περι εµου ουτε ϕωνην αυτου ακηκοατε , , πωποτε ακηκοατε
ουτε ειδος αυτου εωρακατε.
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µένοντα ἐν ὑµῖν ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑµεῖς οὐ πιστεύετε.
ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς ὅτι ὑµεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ωὴν αἰώνιον ἔχειν καὶ
ἐκεῖναί εἰσιν αἱ µαρτυροῦσαι περὶ ἐµοῦ. καὶ οὐ ϑέλετε ἐλθεῖν πρός
µε ἵνα ωὴν ἔχητε. δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαµβάνω. ἀλ᾽λ ἔγνωκα
ὑµᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν
τῷ ὀνόµατι τοῦ πατρός µου καὶ οὐ λαµβάνετέ µε ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ
ὀνόµατι τῷ ἰδίῳ ἐκεῖνον λήψεσθε. πῶς δύνασθε ὑµεῖς πιστεῦσαι δόξαν
παρὰ ἀλλήλων λαµβάνοντες καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ µόνου ϑεοῦ οὐ
ητεῖτε. µὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑµῶν πρὸς τὸν πατέρα ἔστιν ὁ
κατηγορῶν ὑµῶν µωσῆς εἰς ὃν ὑµεῖς ἠλπίκατε. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε µωσῇ
ἐπιστεύετε ἂν ἐµοί περὶ γὰρ ἐµοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου
γράµµασιν οὐ πιστεύετε πῶς τοῖς ἐµοῖς ῥήµασιν πιστεύσετε.
µετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ἰησοῦς πέραν τῆς ϑαλάσσης τῆς γαλιλαίας
τῆς τιβεριάδος.
καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς ὅτι ἑώρων αὐτοῦ
τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ
ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ
πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν ἰουδαίων. ἐπάρας οὖν ὁ ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλµοὺς
καὶ ϑεασάµενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς τὸν
ϕίλιππον πόθεν ἀγοράσοµεν ἄρτους ἵνα ϕάγωσιν οὗτοι. τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔµελλεν ποιεῖν. ἀπεκρίθη αὐτῷ
ϕίλιππος διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος
αὐτῶν ραχύ τι λάβῃ. λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἀνδρέας ὁ
ἀδελφὸς σίµωνος πέτρου. ἔστιν παιδάριον ἓν ὧδε ὃ ἔχει πέντε ἄρτους
κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους. εἶπεν
δὲ ὁ ἰησοῦς ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν δὲ χόρτος πολὺς
v.38 και τον λογον αυτου ουκ εχετε µενοντα , , εν υµιν µενοντα οτι ον απεστειλεν εκεινος τουτω
υµεις ου πιστευετε.
v.39 εραυνατε ερευνατε , , τας γραφας οτι υµεις δοκειτε εν αυταις ωην
αιωνιον εχειν και εκειναι εισιν αι µαρτυρουσαι περι εµου.
v.42 αλλα αλλ , , εγνωκα υµας οτι
την αγαπην του ϑεου ουκ εχετε εν εαυτοις.
v.43 εγω εληλυθα εν τω ονοµατι του πατρος µου και
ου λαµβανετε µε εαν αλλος ελθη εν τω ονοµατι τω ιδιω εκεινον ληµψεσθε ληψεσθε , , .
v.45 µη
δοκειτε οτι εγω κατηγορησω υµων προς τον πατερα εστιν ο κατηγορων υµων µωυσης µωσης , , εις ον
υµεις ηλπικατε.
v.46 ει γαρ επιστευετε µωυσει µωση , , επιστευετε αν εµοι περι γαρ εµου εκεινος
εγραψεν.
6
v.2 και , , ηκολουθει δε αυτω οχλος πολυς οτι εθεωρουν εωρων , , αυτου , ,
τα σηµεια α εποιει επι των ασθενουντων.
v.3 ανηλθεν δε εις το ορος ο , , ιησους και εκει εκαθητο
µετα των µαθητων αυτου.
v.5 επαρας ουν ο , , ιησους , , τους οφθαλµους ο ιησους και
ϑεασαµενος οτι πολυς οχλος ερχεται προς αυτον λεγει προς τον , , ϕιλιππον ποθεν αγορασωµεν
αγορασοµεν , , αρτους ινα ϕαγωσιν ουτοι.
v.7 απεκριθη αυτω [ο] ϕιλιππος διακοσιων δηναριων
v.9 εστιν παιδαριον
αρτοι ουκ αρκουσιν αυτοις ινα εκαστος αυτων , , ραχυ [τι] τι , , λαβη.
εν , , ωδε ος ο , , εχει πεντε αρτους κριθινους και δυο οψαρια αλλα ταυτα τι εστιν εις τοσουτους.
v.10 ειπεν δε , , ο ιησους ποιησατε τους ανθρωπους αναπεσειν ην δε χορτος πολυς εν τω τοπω
ανεπεσαν ανεπεσον , , ουν οι ανδρες τον αριθµον ως ωσει , , πεντακισχιλιοι.
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6:11–23

ἐν τῷ τόπῳ ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθµὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι.
ἔλαβεν δὲ τοὺς ἄρτους ὁ ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς µαθηταῖς οἱ δέ µαθηταὶ τοῖς ἀνακειµένοις ὁµοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον
ἤθελον. ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ συναγάγετε
τὰ περισσεύσαντα κλάσµατα ἵνα µή τι ἀπόληται. συνήγαγον οὖν καὶ
ἐγέµισαν δώδεκα κοφίνους κλασµάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων
ἃ ἐπερίσσευσεν τοῖς εβρωκόσιν. οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν
σηµεῖον ὁ ἰησοῦς ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὃ ἐρχόµενος εἰς τὸν κόσµον. ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι µέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ
ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν ασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ
ὄρος αὐτὸς µόνος. ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ
τὴν ϑάλασσαν. καὶ ἐµβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς ϑαλάσσης εἰς καπερναούµ καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς
αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς. ἥ τε ϑάλασσα ἀνέµου µεγάλου πνέοντος διηγείρετο.
ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα ϑεωροῦσιν τὸν ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόµενον
καὶ ἐφοβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς ἐγώ εἰµι µὴ ϕοβεῖσθε. ἤθελον οὖν
λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς
εἰς ἣν ὑπῆγον. τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς ϑαλάσσης
ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ µὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὁ ἐνέβησαν οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὁ ἰησοῦς εἰς
τὸ πλοιάριον ἀλλὰ µόνοι οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον. ἄλλα δὲ ἦλθεν
πλοιάρια ἐκ τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ

v.11 ελαβεν ουν δε , , τους αρτους ο ιησους και ευχαριστησας διεδωκεν τοις , , µαθηταις , ,
οι , , δε , , µαθηται , , τοις ανακειµενοις οµοιως και εκ των οψαριων οσον ηθελον. v.13 συνηγαγον ουν και εγεµισαν δωδεκα κοφινους κλασµατων εκ των πεντε αρτων των κριθινων α επερισσευσαν
επερισσευσεν , , τοις εβρωκοσιν.
v.14 οι ουν ανθρωποι ιδοντες ο εποιησεν σηµειον ο , ,
, ,
ιησους
ελεγον οτι ουτος εστιν αληθως ο προφητης ο ερχοµενος εις τον κοσµον.
v.15 ιησους
ουν γνους οτι µελλουσιν ερχεσθαι και αρπαζειν αυτον ινα ποιησωσιν αυτον , , ασιλεα ανεχωρησεν
παλιν , , εις το ορος αυτος µονος.
v.17 και εµβαντες εις το , , πλοιον ηρχοντο περαν της ϑαλασσης εις καφαρναουµ καπερναουµ , , και σκοτια ηδη εγεγονει και ουπω ουκ , , εληλυθει
προς αυτους ο ιησους.
v.18 η τε ϑαλασσα ανεµου µεγαλου πνεοντος διεγειρετο διηγειρετο , , .
v.19 εληλακοτες ουν ως σταδιους εικοσι , πεντε , εικοσιπεντε , η τριακοντα ϑεωρουσιν τον ιησουν
περιπατουντα επι της ϑαλασσης και εγγυς του πλοιου γινοµενον και εφοβηθησαν.
v.21 ηθελον ουν
λαβειν αυτον εις το πλοιον και ευθεως το , , πλοιον , , εγενετο το πλοιον επι της γης εις ην
υπηγον.
v.22 τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της ϑαλασσης ειδον ιδων , , οτι πλοιαριον
αλλο ουκ ην εκει ει µη εν εκεινο , , εις , , ο , , ενεβησαν , , οι , , µαθηται , , αυτου , ,
και οτι ου συνεισηλθεν τοις µαθηταις αυτου ο ιησους εις το πλοιον πλοιαριον , , αλλα µονοι οι µαϑηται αυτου απηλθον.
v.23 αλλα δε , , ηλθεν ᾿πλοιαρια῎ πλοιαρια , , εκ τιβεριαδος εγγυς του
τοπου οπου εφαγον τον αρτον ευχαριστησαντος του κυριου.
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οὐδὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐνέβησαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς
καπερναούµ ητοῦντες τὸν ἰησοῦν. καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς ϑαλάσσης εἶπον αὐτῷ ῥαββί πότε ὧδε γέγονας. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς
καὶ εἶπεν ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ητεῖτέ µε οὐχ ὅτι εἴδετε σηµεῖα ἀλλ’
ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. ἐργάζεσθε µὴ τὴν ρῶσιν
τὴν ἀπολλυµένην ἀλλὰ τὴν ρῶσιν τὴν µένουσαν εἰς ωὴν αἰώνιον ἣν ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑµῖν δώσει τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ ϑεός.
εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν τί ποιοῦµεν ἵνα ἐργαζώµεθα τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ.
ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ ϑεοῦ ἵνα
πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. εἶπον οὖν αὐτῷ τί οὖν ποιεῖς σὺ
σηµεῖον ἵνα ἴδωµεν καὶ πιστεύσωµέν σοι τί ἐργάζῃ. οἱ πατέρες ἡµῶν
τὸ µάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήµῳ καθώς ἐστιν γεγραµµένον ἄρτον ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ϕαγεῖν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν οὐ µωσῆς δέδωκεν ὑµῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ’ ὁ
πατήρ µου δίδωσιν ὑµῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ὁ γὰρ
ἄρτος τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ωὴν διδοὺς τῷ
κόσµῳ. εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν κύριε πάντοτε δὸς ἡµῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος τῆς ωῆς ὁ ἐρχόµενος πρός
µὲ οὐ µὴ πεινάσῃ καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ οὐ µὴ διψήσῃ πώποτε. ἀλ᾽λ
εἶπον ὑµῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ µε καὶ οὐ πιστεύετε. πᾶν ὃ δίδωσίν µοι ὁ
πατὴρ πρὸς ἐµὲ ἥξει καὶ τὸν ἐρχόµενον πρὸς µε οὐ µὴ ἐκβάλω ἔξω. ὅτι
καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ ϑέληµα τὸ ἐµὸν ἀλλὰ τὸ
ϑέληµα τοῦ πέµψαντός µε. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ϑέληµα τοῦ πέµψαντός
µε πατρός ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν µοι µὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω
αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. τοῦτο δὲ ἐστιν τὸ ϑέληµα τοῦ πέµψαντος µε
ἵνα πᾶς ὁ ϑεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ωὴν αἰώνιον καὶ
v.24 οτε ουν ειδεν ο οχλος οτι ιησους ουκ εστιν εκει ουδε οι µαθηται αυτου ενεβησαν και , αυτοι εις τα πλοιαρια πλοια , , και ηλθον εις καφαρναουµ καπερναουµ , , ητουντες τον ιησουν.
v.28 ειπον ουν προς αυτον τι ποιωµεν , , ποιουµεν ινα εργαζωµεθα τα εργα του ϑεου.
v.29 απεκριθη [ο] ο , ιησους και ειπεν αυτοις τουτο εστιν το εργον του ϑεου ινα πιστευητε πιστευσητε , ,
εις ον απεστειλεν εκεινος.
v.32 ειπεν ουν αυτοις ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν ου µωυσης ,
µωσης , δεδωκεν υµιν τον αρτον εκ του ουρανου αλλ ο πατηρ µου διδωσιν υµιν τον αρτον εκ του ουανου τον αληθινον.
v.35 ειπεν δε , , αυτοις ο ιησους εγω ειµι ο αρτος της ωης ο ερχοµενος προς
εµε µε , , ου µη πειναση και ο πιστευων εις εµε ου µη διψησει διψηση , , πωποτε.
v.36 αλλ
ειπον υµιν οτι και εωρακατε [µε] µε , , και ου πιστευετε.
v.37 παν ο διδωσιν µοι ο πατηρ προς
εµε ηξει και τον ερχοµενον προς εµε µε , , ου µη εκβαλω εξω.
v.38 οτι καταβεβηκα απο εκ , ,
του ουρανου ουχ ινα ποιω το ϑεληµα το εµον αλλα το ϑεληµα του πεµψαντος µε.
v.39 τουτο δε
εστιν το ϑεληµα του πεµψαντος µε πατρος , , ινα παν ο δεδωκεν µοι µη απολεσω εξ αυτου αλλα αναστησω αυτο [εν] , εν , τη εσχατη ηµερα.
v.40 τουτο γαρ δε , , εστιν το ϑεληµα του πατρος
, ,
, ,
πεµψαντος
µου µε
ινα πας ο ϑεωρων τον υιον και πιστευων εις αυτον εχη ωην αιωνιον και
αναστησω αυτον εγω [εν] τη εσχατη ηµερα.
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6:41–57

ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. ἐγόγγυζον οὖν οἱ ἰουδαῖοι περὶ
αὐτοῦ ὅτι εἶπεν ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἔλεγον οὐχ οὗτός ἐστιν ἰησοῦς ὁ υἱὸς ἰωσήφ οὗ ἡµεῖς οἴδαµεν τὸν πατέρα
καὶ τὴν µητέρα πῶς οὖν λέγει οὗτός ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα.
ἀπεκρίθη οὖν ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς µὴ γογγύζετε µετ’ ἀλλήλων.
οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός µε ἐὰν µὴ ὁ πατὴρ ὁ πέµψας µε ἑλκύσῃ
αὐτόν καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. ἔστιν γεγραµµένον ἐν
τοῖς προφήταις καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ ϑεοῦ πᾶς οὖν ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ µαθὼν ἔρχεται πρὸς µε. οὐχ ὅτι τὸν πατέρα
τις ἑώρακέν εἰ µὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ ϑεοῦ οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. ἀµὴν
ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ ἔχει ωὴν αἰώνιον. ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος
τῆς ωῆς. οἱ πατέρες ὑµῶν ἔφαγον τὸ µάννα ἐν τῇ ἐρήµῳ καὶ ἀπέθανον.
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ ϕάγῃ
καὶ µὴ ἀποθάνῃ. ἐγώ εἰµι ὁ ἄρτος ὁ ῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς
ἐάν τις ϕάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ήσεται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ ἄρτος δὲ
ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ µού ἐστιν ἣν ἐγώ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσµου ωῆς.
ἐµάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ἰουδαῖοι λέγοντες πῶς δύναται οὗτος
ἡµῖν δοῦναι τὴν σάρκα ϕαγεῖν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν ἐὰν µὴ ϕάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε
αὐτοῦ τὸ αἷµα οὐκ ἔχετε ωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ
πίνων µου τὸ αἷµα ἔχει ωὴν αἰώνιον καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ
ἡµέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ µου ἀληθῶς ἐστιν ρῶσις καὶ τὸ αἷµά µου ἀληθῶς
ἐστιν πόσις. ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷµα ἐν ἐµοὶ
µένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέν µε ὁ ῶν πατὴρ κἀγὼ ῶ διὰ τὸν
πατέρα καὶ ὁ τρώγων µε κἀκεῖνος ήσεται δι’ ἐµέ. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος
v.42 και ελεγον ουχ ουτος εστιν ιησους ο υιος ιωσηφ ου ηµεις οιδαµεν τον πατερα και την µητερα πως
νυν ουν , , λεγει ουτος , , οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα.
v.43 απεκριθη ουν , , ο , ,
ιησους και ειπεν αυτοις µη γογγυζετε µετ αλληλων.
v.44 ουδεις δυναται ελθειν προς µε εαν µη ο
πατηρ ο πεµψας µε ελκυση αυτον καγω και , , εγω , , αναστησω αυτον εν , τη εσχατη ηµερα.
v.45 εστιν γεγραµµενον εν τοις προφηταις και εσονται παντες διδακτοι του , ϑεου πας ουν , , ο
ακουων ακουσας , , παρα του πατρος και µαθων ερχεται προς εµε µε , , .
v.46 ουχ οτι τον
πατερα τις , , εωρακεν τις ει µη ο ων παρα του ϑεου ουτος εωρακεν τον πατερα.
v.47 αµην αµην
λεγω υµιν ο πιστευων εις , , εµε , , εχει ωην αιωνιον.
v.49 οι πατερες υµων εφαγον το , ,
µαννα , , εν τη ερηµω το µαννα και απεθανον.
v.51 εγω ειµι ο αρτος ο ων ο εκ του ουρανου
καταβας εαν τις ϕαγη εκ τουτου του αρτου ησει ησεται , , εις τον αιωνα και ο αρτος δε ον εγω
δωσω η σαρξ µου εστιν ην , , εγω , , δωσω , , υπερ της του κοσµου ωης.
v.52 εµαχοντο
ουν προς αλληλους οι ιουδαιοι λεγοντες πως δυναται ουτος ηµιν δουναι την σαρκα [αυτου] ϕαγειν.
v.54 ο τρωγων µου την σαρκα και πινων µου το αιµα εχει ωην αιωνιον καγω και , , εγω , ,
αναστησω αυτον [εν] τη εσχατη ηµερα.
v.55 η γαρ σαρξ µου αληθης αληθως , , εστιν ρωσις
, ,
και το αιµα µου αληθης αληθως
εστιν ποσις.
v.57 καθως απεστειλεν µε ο ων πατηρ καγω ω
δια τον πατερα και ο τρωγων µε κακεινος ησει ησεται , , δι εµε.
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ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑµῶν τὸ µάννα
καὶ ἀπέθανον ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. ταῦτα
εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν καπερναούµ. πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες
ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶπον σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος τίς δύναται
αὐτοῦ ἀκούειν. εἰδὼς δὲ ὁ ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτο ὑµᾶς σκανδαλίζει. ἐὰν οὖν
ϑεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον. τὸ
πνεῦµά ἐστιν τὸ ῳοποιοῦν ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν τὰ ῥήµατα ἃ ἐγὼ
λαλῶ ὑµῖν πνεῦµά ἐστιν καὶ ωή ἐστιν. ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑµῶν τινες οἳ οὐ
πιστεύουσιν ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ µὴ πιστεύοντες
καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. καὶ ἔλεγεν διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑµῖν ὅτι
οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός µε ἐὰν µὴ ᾖ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός
µου. ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ
οὐκέτι µετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν. εἶπεν οὖν ὁ ἰησοῦς τοῖς δώδεκα µὴ καὶ
ὑµεῖς ϑέλετε ὑπάγειν. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ σίµων πέτρος κύριε πρὸς
τίνα ἀπελευσόµεθα ῥήµατα ωῆς αἰωνίου ἔχεις. καὶ ἡµεῖς πεπιστεύκαµεν καὶ ἐγνώκαµεν ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τοῦ ῶντος.
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς οὐκ ἐγὼ ὑµᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάµην καὶ
ἐξ ὑµῶν εἷς διάβολός ἐστιν. ἔλεγεν δὲ τὸν ἰούδαν σίµωνος ἰσκαριώτην
οὗτος γὰρ ἤµελλεν αὐτόν παραδιδόναι εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.
καὶ περιεπάτει ὁ ἰησοῦς µετὰ ταῦτα ἐν τῇ γαλιλαίᾳ οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν
τῇ ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ἦν δὲ
ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ
ἀδελφοὶ αὐτοῦ µετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ἰουδαίαν ἵνα καὶ οἱ
v.58 ουτος εστιν ο αρτος ο εξ εκ , , του , , ουρανου καταβας ου καθως εφαγον οι πατερες
υµων , , το , , µαννα , , και απεθανον ο τρωγων τουτον τον αρτον ησει ησεται , , εις τον
αιωνα.
v.59 ταυτα ειπεν εν συναγωγη διδασκων εν καφαρναουµ καπερναουµ , , .
v.60 πολλοι
ουν ακουσαντες εκ των µαθητων αυτου ειπαν ειπον , , σκληρος εστιν ουτος , , ο λογος ουτος τις
δυναται αυτου ακουειν. v.63 το πνευµα εστιν το ωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ηµατα α εγω
λελαληκα λαλω , , υµιν πνευµα εστιν και ωη εστιν.
v.65 και ελεγεν δια τουτο ειρηκα υµιν οτι
ουδεις δυναται ελθειν προς µε εαν µη η δεδοµενον αυτω εκ του πατρος µου , , . v.66 εκ τουτου πολλοι [εκ] απηλθον , , των µαθητων αυτου απηλθον εις τα οπισω και ουκετι µετ αυτου περιεπατουν.
v.68 απεκριθη ουν , , αυτω σιµων πετρος κυριε προς τινα απελευσοµεθα ηµατα ωης αιωνιου εχεις.
v.69 και ηµεις πεπιστευκαµεν και εγνωκαµεν οτι συ ει ο αγιος χριστος , , ο , , υιος , , του ϑεου
του , , ωντος , , .
v.70 απεκριθη αυτοις [ο ο , , ιησους] ιησους , , ουκ εγω υµας τους
δωδεκα εξελεξαµην και εξ υµων εις διαβολος εστιν.
v.71 ελεγεν δε τον ιουδαν σιµωνος ισκαριωτου
ισκαριωτην , , ουτος γαρ εµελλεν , ηµελλεν , αυτον , , παραδιδοναι αυτον εις ων , , εκ των
δωδεκα.
7
v.1 και περιεπατει , , ο , , ιησους , , µετα ταυτα περιεπατει ο ιησους εν τη
γαλιλαια ου γαρ ηθελεν εν τη ιουδαια περιπατειν οτι εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι.
v.3 ειπον
ουν προς αυτον οι αδελφοι αυτου µεταβηθι εντευθεν και υπαγε εις την ιουδαιαν ινα και οι µαθηται σου
ϑεωρησουσιν σου ϑεωρησωσιν , , τα εργα σου , , α ποιεις.
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µαθηταί σου ϑεωρήσωσιν τὰ ἔργα σοῦ ἃ ποιεῖς. οὐδεὶς γάρ ἐν κρυπτῷ
τι ποιεῖ καὶ ητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι εἰ ταῦτα ποιεῖς ϕανέρωσον
σεαυτὸν τῷ κόσµῳ. οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.
λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὁ καιρὸς ὁ ἐµὸς οὔπω πάρεστιν ὁ δὲ καιρὸς ὁ
ὑµέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιµος. οὐ δύναται ὁ κόσµος µισεῖν ὑµᾶς ἐµὲ
δὲ µισεῖ ὅτι ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.
ὑµεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν ταύτην ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν
ταύτην ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐµὸς οὔπω πεπλήρωται. ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς
ἔµεινεν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ. ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τότε καὶ αὐτὸς
ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν οὐ ϕανερῶς ἀλ᾽λ ὡς ἐν κρυπτῷ. οἱ οὖν ἰουδαῖοι
ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος. καὶ γογγυσµὸς
πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις οἱ µὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι
δὲ ἔλεγον οὔ ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. οὐδεὶς µέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει
περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν ϕόβον τῶν ἰουδαίων. ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς µεσούσης
ἀνέβη ὁ ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. καὶ ἐθαύµαζον οἱ ἰουδαῖοι
λέγοντες πῶς οὗτος γράµµατα οἶδεν µὴ µεµαθηκώς. ἀπεκρίθη αὐτοῖς
ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν ἡ ἐµὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐµὴ ἀλλὰ τοῦ πέµψαντός
µε. ἐάν τις ϑέλῃ τὸ ϑέληµα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς
πότερον ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐµαυτοῦ λαλῶ. ὁ ἀφ’ ἑαυτοῦ
λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ητεῖ ὁ δὲ ητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος
αὐτόν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. οὐ µωσῆς
δέδωκεν ὑµῖν τὸν νόµον καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑµῶν ποιεῖ τὸν νόµον τί µε ητεῖτε
ἀποκτεῖναι. ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος καὶ εἶπεν δαιµόνιον ἔχεις τίς σε ητεῖ
ἀποκτεῖναι. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ
πάντες ϑαυµάζετε. διὰ τοῦτο µωσῆς δέδωκεν ὑµῖν τὴν περιτοµήν οὐχ
ὅτι ἐκ τοῦ µωσέως ἐστὶν ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέµνετε
v.4 ουδεις γαρ τι εν κρυπτω τι , , ποιει και ητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις ϕανερωσον
σεαυτον τω κοσµω.
v.8 υµεις αναβητε εις την εορτην ταυτην , , εγω ουκ ουπω , , αναβαινω
εις την εορτην ταυτην οτι ο καιρος , , ο , , εµος καιρος ουπω πεπληρωται.
v.9 ταυτα δε
ειπων αυτος αυτοις , , εµεινεν εν τη γαλιλαια.
v.10 ως δε ανεβησαν οι αδελφοι αυτου εις την
εορτην τοτε και αυτος ανεβη εις , , την , , εορτην , , ου ϕανερως αλλα αλλ , , [ως] ως , ,
εν κρυπτω.
v.12 και γογγυσµος πολυς , , περι αυτου ην πολυς εν τοις οχλοις οι µεν ελεγον οτι
αγαθος εστιν αλλοι [δε] δε , ελεγον ου αλλα πλανα τον οχλον.
v.14 ηδη δε της εορτης µεσουσης
ανεβη ο , , ιησους εις το ιερον και εδιδασκεν.
v.15 και , , εθαυµαζον ουν οι ιουδαιοι λεγοντες
πως ουτος γραµµατα οιδεν µη µεµαθηκως.
v.16 απεκριθη ουν , αυτοις [ο] ο , , ιησους και
ειπεν η εµη διδαχη ουκ εστιν εµη αλλα του πεµψαντος µε.
v.19 ου µωυσης µωσης , , δεδωκεν
υµιν τον νοµον και ουδεις εξ υµων ποιει τον νοµον τι µε ητειτε αποκτειναι.
v.20 απεκριθη ο
v.21 απεκριθη ο , ιησους και
οχλος και , , ειπεν , , δαιµονιον εχεις τις σε ητει αποκτειναι.
ειπεν αυτοις εν εργον εποιησα και παντες ϑαυµαζετε.
v.22 δια τουτο µωυσης µωσης , , δεδωκεν
, ,
υµιν την περιτοµην ουχ οτι εκ του µωυσεως µωσεως
εστιν αλλ εκ των πατερων και εν σαββατω
περιτεµνετε ανθρωπον.
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ἄνθρωπον. εἰ περιτοµὴν λαµβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα µὴ λυθῇ ὁ
νόµος µωσέως ἐµοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ.
µὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. ἔλεγον οὖν τινες
ἐκ τῶν ἱεροσολυµιτῶν οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ητοῦσιν ἀποκτεῖναι. καὶ
ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν µήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν
οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ χριστός. ἀλλὰ τοῦτον οἴδαµεν
πόθεν ἐστίν ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.
ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ ἰησοῦς καὶ λέγων κἀµὲ οἴδατε καὶ
οἴδατε πόθεν εἰµί καὶ ἀπ’ ἐµαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ
πέµψας µε ὃν ὑµεῖς οὐκ οἴδατε. ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν ὅτι παρ’ αὐτοῦ
εἰµι κἀκεῖνός µε ἀπέστειλεν. ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι καὶ οὐδεὶς
ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν χεῖρα ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. πολλοὶ
δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν καὶ ἔλεγον ὅτι ὁ χριστὸς ὅταν
ἔλθῃ µήτι πλείονα σηµεῖα τούτων ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν. ἤκουσαν
οἱ ϕαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν
οἱ ϕαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. εἶπεν
οὖν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἔτι µικρὸν χρόνον µεθ’ ὑµῶν εἰµι καὶ ὑπάγω πρὸς
τὸν πέµψαντά µε.
ητήσετέ µε καὶ οὐχ εὑρήσετέ καὶ ὅπου εἰµὶ ἐγὼ
ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. εἶπον οὖν οἱ ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς ποῦ
οὗτος µέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡµεῖς οὐχ εὑρήσοµεν αὐτόν µὴ εἰς τὴν
διασπορὰν τῶν ἑλλήνων µέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς ἕλληνας.
τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπεν ητήσετέ µε καὶ οὐχ εὑρήσετέ καὶ ὅπου
εἰµὶ ἐγὼ ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ τῇ µεγάλῃ
τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω
πρός µε καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐµέ καθὼς εἶπεν ἡ γραφή ποταµοὶ
ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ῶντος. τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ

v.23 ει περιτοµην λαµβανει ανθρωπος εν σαββατω ινα µη λυθη ο νοµος µωυσεως µωσεως , , εµοι
χολατε οτι ολον ανθρωπον υγιη εποιησα εν σαββατω.
v.24 µη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν
κρισιν κρινετε κρινατε , , .
v.26 και ιδε παρρησια λαλει και ουδεν αυτω λεγουσιν µηποτε αληθως
εγνωσαν οι αρχοντες οτι ουτος εστιν αληθως , , ο χριστος.
v.29 εγω δε , οιδα αυτον οτι παρ
αυτου ειµι κακεινος µε απεστειλεν.
v.31 πολλοι , , δε , , εκ του οχλου δε πολλοι επιστευσαν
εις αυτον και ελεγον οτι , , ο χριστος οταν ελθη µη µητι , , πλειονα σηµεια τουτων , , ποιησει
ων ουτος εποιησεν.
v.32 ηκουσαν οι ϕαρισαιοι του οχλου γογγυζοντος περι αυτου ταυτα και απεστειλαν υπηρετας οι , , ϕαρισαιοι , , και , , οι αρχιερεις και οι ϕαρισαιοι υπηρετας , ,
ινα πιασωσιν αυτον.
v.33 ειπεν ουν αυτοις , ο ιησους ετι µικρον , , χρονον µικρον µεθ υµων
ειµι και υπαγω προς τον πεµψαντα µε.
v.34 ητησετε µε και ουχ ευρησετε [µε] και οπου ειµι εγω
υµεις ου δυνασθε ελθειν.
v.36 τις εστιν ουτος , , ο λογος ουτος ον ειπεν ητησετε µε και ουχ
ευρησετε [µε] και οπου ειµι εγω υµεις ου δυνασθε ελθειν.
v.39 τουτο δε ειπεν περι του πνευµατος ο ου , , εµελλον λαµβανειν οι πιστευσαντες πιστευοντες , , εις αυτον ουπω γαρ ην πνευµα
αγιον , , οτι ο , ιησους ουδεπω εδοξασθη.
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πνεύµατος οὗ ἔµελλον λαµβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν οὔπω γὰρ ἦν
πνεῦµα ἅγιον ὅτι ὃ ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου
ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης. ἄλλοι
ἔλεγον οὗτός ἐστιν ὁ χριστός ἄλλοι δὲ ἔλεγον µὴ γὰρ ἐκ τῆς γαλιλαίας
ὁ χριστὸς ἔρχεται. οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρµατος δαβίδ καὶ
ἀπὸ ηθλέεµ τῆς κώµης ὅπου ἦν δαβίδ ὁ χριστὸς ἔρχεται. σχίσµα οὖν
ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν. τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν
ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ϕαρισαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι διατί οὐκ
ἠγάγετε αὐτόν. ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν
ἄνθρωπος ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ ϕαρισαῖοι
µὴ καὶ ὑµεῖς πεπλάνησθε. µή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν
ἢ ἐκ τῶν ϕαρισαίων. ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ µὴ γινώσκων τὸν νόµον
ἐπικατάρατοι εἰσιν. λέγει νικόδηµος πρὸς αὐτούς ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς
αὐτὸν εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν. µὴ ὁ νόµος ἡµῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν µὴ
ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον
αὐτῷ µὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς γαλιλαίας εἶ ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης
ἐκ τῆς γαλιλαίας οὐκ ἐγηγέρται. καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ.
ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. ὄρθρου δὲ πάλιν παεγένετο εἰς τὸ ἱερόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ καθίσας
ἐδίδασκεν αὐτούς. ἄγουσιν δὲ οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι πρὸς
αὐτὸν γυναῖκα ἐν µοιχείᾳ κατειληµµένην καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν µέσῳ. λέγουσιν αὐτῷ διδάσκαλε αὕτη ἡ γυνὴ κατείληφθη ἐπαυτοφώρῳ
v.40 πολλοι , , ουν , , εκ του οχλου ουν ακουσαντες των λογων τουτων τον , , λογον , ,
ελεγον ουτος εστιν αληθως ο προφητης.
v.41 αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος οι αλλοι , ,
, ,
δε
ελεγον µη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται.
v.42 ουχ ουχι , , η γραφη ειπεν
,
,
οτι εκ του σπερµατος δαυιδ
δαβιδ
και απο ηθλεεµ της κωµης οπου ην δαυιδ , δαβιδ ,
, ,
ερχεται ο χριστος ερχεται
.
v.43 σχισµα ουν εγενετο εν τω οχλω εγενετο , , δι αυτον.
v.45 ηλθον ουν οι υπηρεται προς τους αρχιερεις και ϕαρισαιους και ειπον αυτοις εκεινοι δια , τι ,
διατι , ουκ ηγαγετε αυτον.
v.46 απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ουτως , , ελαλησεν ουτως
ανθρωπος , , ως , , ουτος , , ο , , ανθρωπος.
v.49 αλλα αλλ , , ο οχλος ουτος ο µη
γινωσκων τον νοµον επαρατοι επικαταρατοι , , εισιν.
v.50 λεγει νικοδηµος προς αυτους ο ελθων
νυκτος , , προς αυτον [το] προτερον εις ων εξ αυτων.
v.51 µη ο νοµος ηµων κρινει τον ανθρωπον
εαν µη ακουση πρωτον παρ αυτου προτερον , , και γνω τι ποιει.
v.52 απεκριθησαν και ειπαν
ειπον , , αυτω µη και συ εκ της γαλιλαιας ει εραυνησον ερευνησον , , και ιδε οτι προφητης , ,
εκ της γαλιλαιας προφητης ουκ εγειρεται εγηγερται , , .
v.53 [[και επορευθησαν και , ,
,
απηλθεν επορευθη
εκαστος εις τον οικον αυτου.
8
v.2 ορθρου δε παλιν παρεγενετο εις το
ιερον και πας ο λαος ηρχετο [προς προς , , αυτον] αυτον , , και καθισας εδιδασκεν αυτους.
v.3 αγουσιν δε οι γραµµατεις και οι ϕαρισαιοι προς , , αυτον , , γυναικα επι , εν , µοιχεια
κατειληµµενην και στησαντες αυτην εν µεσω.
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µοιχευοµένη. ἐν δὲ τῷ νόµῳ µωσῆς ἡµῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιϑοβολεῖσθαι σὺ οὖν τί λέγεις. τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν ἵνα
ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ ὁ δὲ ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν
εἰς τὴν γῆν. ὡς δὲ ἐπέµενον ἐρωτῶντες αὐτόν ἀνάκυψας εἶπεν πρὸς
αὐτούς ὁ ἀναµάρτητος ὑµῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ’ αὓτη αλέτω. καὶ
πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. οἱ δὲ ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ τῆς
συνειδήσεως ἐλεγχόµενοι ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς ἀρξάµενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων καὶ κατελείφθη µόνος ὁ ἰησοῦς καὶ ἡ γυνὴ
ἐν µέσῳ ἑστῶσα. ἀνακύψας δὲ ὁ ἰησοῦς καὶ µηδένα ϑεασάµενος πλὴν
τὴς γυναικὸς εἶπεν αὐτῇ ἡ γυνή ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου
οὐδείς σε κατέκρινεν. ἡ δὲ εἶπεν οὐδείς κύριε εἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ ἰησοῦς
οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω πορεύου καὶ µηκέτι ἁµάρτανε. πάλιν οὖν ὁ ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησεν λέγων ἐγώ εἰµι τὸ ϕῶς τοῦ κόσµου ὁ ἀκολουθῶν
ἐµοὶ οὐ µὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ’ ἕξει τὸ ϕῶς τῆς ωῆς. εἶπον
οὖν αὐτῷ οἱ ϕαρισαῖοι σὺ περὶ σεαυτοῦ µαρτυρεῖς ἡ µαρτυρία σου οὐκ
ἔστιν ἀληθής. ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς κἂν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ
ἐµαυτοῦ ἀληθής ἐστιν ἡ µαρτυρία µου ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ
ὑπάγω ὑµεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχοµαι καὶ ποῦ ὑπάγω. ὑµεῖς κατὰ
τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ ἡ κρίσις
ἡ ἐµὴ ἀληθής ἐστιν ὅτι µόνος οὐκ εἰµί ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πέµψας µε πατήρ.
καὶ ἐν τῷ νόµῳ δὲ τῷ ὑµετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ µαρτυρία

v.4 λεγουσιν αυτω [πειραζοντες] διδασκαλε ταυτην ευροµεν επ αυτοφωρω µοιχευοµενην
αυτη , ,
η , ,
γυνη , ,
κατειληφθη ,
κατειληπται
επαυτοφωρω ,
επ
αυτοφωρω
, ,
,
µοιχευοµενη
.
v.5 εν δε τω νοµω ηµιν ηµων µωσης
µωυσης , ηµιν , ενετειλατο τας
τοιαυτας λιθαζειν λιθοβολεισθαι , , συ ουν τι λεγεις [περι αυτης] .
v.6 τουτο δε ελεγον πειαζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγοριαν κατ κατηγορειν , , αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω
δακτυλω κατεγραφεν εγραφεν , , εις την γην µη , προσποιουµενος , .
v.7 ως δε επεµενον
ερωτωντες αυτον ανεκυψεν και ανακυψας , , ειπεν αυτοις προς , , αυτους , , ο αναµαρτητος υµων πρωτος επ , αυτην , τον , , λιθον , , επ , αυτη , αλετω λιθον .
v.8 και παλιν
κατακυψας κατω , , κυψας , , εγραφεν εις την γην.
v.9 οι δε ακουσαντες και , , υπο , ,
της , , συνειδησεως , , ελεγχοµενοι , , εξηρχοντο εις καθ εις αρξαµενοι απο των πρεσβυτερων
[εως εως , των , , εσχατων] εσχατων , και κατελειφθη µονος ο , , ιησους , , και η γυνη
εν µεσω ουσα , εστωσα , .
v.10 ανακυψας δε ο ιησους και , , µηδενα , , ϑεασαµενος , ,
πλην , , της , , γυναικος , , ειπεν αυτη γυναι [γυναι] η , γυνη , που εισιν εκεινοι , ,
οι , , κατηγοροι , , σου , , ουδεις σε κατεκρινεν.
v.11 η δε ειπεν ουδεις κυριε ειπεν δε
[αυτη] αυτη , ο ιησους ουδε εγω σε κατακρινω πορευου [και] και , , απο [απο του ,
νυν νυν] µηκετι αµαρτανε]] αµαρτανε , , .
v.12 παλιν ουν αυτοις , ελαλησεν ο ιησους
αυτοις , ελαλησεν , , λεγων εγω ειµι το ϕως του κοσµου ο ακολουθων εµοι ου µη περιπατηση ,
περιπατησει , εν τη σκοτια αλλ εξει το ϕως της ωης.
v.14 απεκριθη ιησους και ειπεν αυτοις καν
εγω µαρτυρω περι εµαυτου αληθης εστιν η µαρτυρια µου οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υµεις
δε ουκ οιδατε ποθεν ερχοµαι η και , , που υπαγω.
v.16 και εαν κρινω δε εγω η κρισις η εµη
αληθινη αληθης , , εστιν οτι µονος ουκ ειµι αλλ εγω και ο πεµψας µε πατηρ.
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ἀληθής ἐστιν. ἐγώ εἰµι ὁ µαρτυρῶν περὶ ἐµαυτοῦ καὶ µαρτυρεῖ περὶ
ἐµοῦ ὁ πέµψας µε πατήρ. ἔλεγον οὖν αὐτῷ ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου
ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς οὔτε ἐµὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα µου εἰ ἐµὲ ᾔδειτε
καὶ τὸν πατέρα µου ᾔδειτε ἂν. ταῦτα τὰ ῥήµατα ἐλάλησεν ὁ ἰησοῦς
ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν ὅτι
οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἐγὼ
ὑπάγω καὶ ητήσετέ µε καὶ ἐν τῇ ἁµαρτίᾳ ὑµῶν ἀποθανεῖσθε ὅπου ἐγὼ
ὑπάγω ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. ἔλεγον οὖν οἱ ἰουδαῖοι µήτι ἀποκτενεῖ
ἑαυτόν ὅτι λέγει ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. καὶ εἴπεν
αὐτοῖς ὑµεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰµί ὑµεῖς ἐκ τοῦ κόσµου
τούτου ἐστέ ἐγὼ οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου. εἶπον οὖν ὑµῖν ὅτι
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁµαρτίαις ὑµῶν ἐὰν γὰρ µὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰµι
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁµαρτίαις ὑµῶν. ἔλεγον οὖν αὐτῷ σὺ τίς εἶ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑµῖν. πολλὰ ἔχω περὶ
ὑµῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν ἀλλ’ ὁ πέµψας µε ἀληθής ἐστιν κἀγὼ ἃ ἤκουσα
παρ’ αὐτοῦ ταῦτα λὲγω εἰς τὸν κόσµον. οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα
αὐτοῖς ἔλεγεν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰµι καὶ ἀπ’ ἐµαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ
καθὼς ἐδίδαξέν µε ὁ πατὴρ µου ταῦτα λαλῶ. καὶ ὁ πέµψας µε µετ’ ἐµοῦ
ἐστιν οὐκ ἀφῆκέν µε µόνον ὁ πατὴρ ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. ἔλεγεν οὖν
ὁ ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ἰουδαίους ἐὰν ὑµεῖς µείνητε ἐν
τῷ λόγῳ τῷ ἐµῷ ἀληθῶς µαθηταί µού ἐστε. καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ σπέρµα ἀβραάµ
ἐσµεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαµεν πώποτε πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι
γενήσεσθε. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ

v.19 ελεγον ουν αυτω που εστιν ο πατηρ σου απεκριθη ο , ιησους ουτε εµε οιδατε ουτε τον πατερα
µου ει εµε ηδειτε και τον πατερα µου ηδειτε , , αν ηδειτε .
v.20 ταυτα τα ηµατα ελαλησεν ο , ,
ιησους , , εν τω γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω και ουδεις επιασεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η
ωρα αυτου.
v.21 ειπεν ουν παλιν αυτοις ο , , ιησους , , εγω υπαγω και ητησετε µε και εν τη
αµαρτια υµων αποθανεισθε οπου εγω υπαγω υµεις ου δυνασθε ελθειν.
v.23 και ελεγεν ειπεν , ,
αυτοις υµεις εκ των κατω εστε εγω εκ των ανω ειµι υµεις εκ τουτου του κοσµου τουτου , , εστε εγω
ουκ ειµι εκ του κοσµου τουτου.
v.25 ελεγον ουν αυτω συ τις ει και , , ειπεν αυτοις ο ιησους
την αρχην ο τι και λαλω υµιν.
v.26 πολλα εχω περι υµων λαλειν και κρινειν αλλ ο πεµψας µε
αληθης εστιν καγω α ηκουσα παρ αυτου ταυτα λαλω λεγω , , εις τον κοσµον.
v.28 ειπεν ουν
[αυτοις] αυτοις , , ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειµι και
v.29 και ο πεµψας
απ εµαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν µε ο πατηρ µου , , ταυτα λαλω.
µε µετ εµου εστιν ουκ αφηκεν µε µονον ο , , πατηρ , , οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω παντοτε.
v.33 απεκριθησαν προς αυτον αυτω , , σπερµα αβρααµ εσµεν και ουδενι δεδουλευκαµεν πωποτε
πως συ λεγεις οτι ελευθεροι γενησεσθε.
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ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁµαρτίας. ὁ δὲ δοῦλος οὐ µένει
ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα ὁ υἱὸς µένει εἰς τὸν αἰῶνα. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς
ὑµᾶς ἐλευθερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. οἶδα ὅτι σπέρµα ἀβραάµ
ἐστε ἀλλὰ ητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐµὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑµῖν.
ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ µου λαλῶ καὶ ὑµεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ
τῷ πατρὶ ὑµῶν ποιεῖτε. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ ὁ πατὴρ ἡµῶν
ἀβραάµ ἐστιν λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς εἰ τέκνα τοῦ ἀβραάµ ἦτε τὰ ἔργα
τοῦ ἀβραὰµ ἐποιεῖτε ἄν. νῦν δὲ ητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν
ἀλήθειαν ὑµῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ ϑεοῦ τοῦτο ἀβραὰµ οὐκ
ἐποίησεν. ὑµεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑµῶν εἶπον οὖν αὐτῷ ἡµεῖς
ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήµεθα ἕνα πατέρα ἔχοµεν τὸν ϑεόν. εἶπεν οὖν
αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς εἰ ὁ ϑεὸς πατὴρ ὑµῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐµέ ἐγὼ γὰρ ἐκ
τοῦ ϑεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐµαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ’ ἐκεῖνός
µε ἀπέστειλεν. διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐµὴν οὐ γινώσκετε ὅτι οὐ δύνασθε
ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐµόν. ὑµεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς
ἐπιθυµίας τοῦ πατρὸς ὑµῶν ϑέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν
ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ
ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ
αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω οὐ πιστεύετέ µοι. τίς ἐξ ὑµῶν
ἐλέγχει µε περὶ ἁµαρτίας εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω διατί ὑµεῖς οὐ πιστεύετέ
µοι. ὁ ὢν ἐκ τοῦ ϑεοῦ τὰ ῥήµατα τοῦ ϑεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο ὑµεῖς οὐκ
ἀκούετε ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἐστέ. ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ἰουδαῖοι καὶ
εἶπον αὐτῷ οὐ καλῶς λέγοµεν ἡµεῖς ὅτι σαµαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιµόνιον
ἔχεις. ἀπεκρίθη ἰησοῦς ἐγὼ δαιµόνιον οὐκ ἔχω ἀλλὰ τιµῶ τὸν πατέρα
µου καὶ ὑµεῖς ἀτιµάζετέ µε. ἐγὼ δὲ οὐ ητῶ τὴν δόξαν µου ἔστιν ὁ ητῶν
καὶ κρίνων. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐµὸν τηρήσῃ
v.38 α εγω ο , , εωρακα παρα τω πατρι µου , , λαλω και υµεις ουν α ο , , ηκουσατε
εωρακατε , , παρα του πατρος τω , , πατρι , , υµων , , ποιειτε.
v.39 απεκριθησαν και
ειπαν ειπον , , αυτω ο πατηρ ηµων αβρααµ εστιν λεγει αυτοις ο ιησους ει τεκνα του αβρααµ εστε
ητε , , τα εργα του αβρααµ εποιειτε [αν] αν , .
v.41 υµεις ποιειτε τα εργα του πατρος υµων
ειπαν ειπον , , [ουν] ουν , , αυτω ηµεις εκ πορνειας ου γεγεννηµεθα ενα πατερα εχοµεν τον
ϑεον.
v.42 ειπεν ουν , αυτοις ο ιησους ει ο ϑεος πατηρ υµων ην ηγαπατε αν εµε εγω γαρ εκ του
ϑεου εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εµαυτου εληλυθα αλλ εκεινος µε απεστειλεν.
v.43 δια , τι ,
διατι , την λαλιαν την εµην ου γινωσκετε οτι ου δυνασθε ακουειν τον λογον τον εµον.
v.44 υµεις
εκ του , πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυµιας του πατρος υµων ϑελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουκ ουχ , , εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν
λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου.
v.46 τις εξ υµων ελεγχει
v.48 απεµε περι αµαρτιας ει δε , , αληθειαν λεγω δια , τι , διατι , υµεις ου πιστευετε µοι.
κριθησαν ουν , , οι ιουδαιοι και ειπαν ειπον , , αυτω ου καλως λεγοµεν ηµεις οτι σαµαριτης
σαµαρειτης , , ει συ και δαιµονιον εχεις.
v.51 αµην αµην λεγω υµιν εαν τις τον λογον , ,
, ,
τον
εµον λογον τηρηση ϑανατον ου µη ϑεωρηση εις τον αιωνα.
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ϑάνατον οὐ µὴ ϑεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ἰουδαῖοι νῦν
ἐγνώκαµεν ὅτι δαιµόνιον ἔχεις ἀβραὰµ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται καὶ
σὺ λέγεις ἐάν τις τὸν λόγον µου τηρήσῃ οὐ µὴ γεύσεται ϑανάτου εἰς
τὸν αἰῶνα. µὴ σὺ µείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡµῶν ἀβραάµ ὅστις ἀπέθανεν
καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς. ἀπεκρίθη ἰησοῦς
ἐὰν ἐγὼ δοξάζω ἐµαυτόν ἡ δόξα µου οὐδέν ἐστιν ἔστιν ὁ πατήρ µου ὁ
δοξάζων µε ὃν ὑµεῖς λέγετε ὅτι ϑεὸς ὑµῶν ἐστιν. καὶ οὐκ ἐγνώκατε
αὐτόν ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν ἔσοµαι ὅµοιος
ὑµῶν ψεύστης ἀλλ’ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. ἀβραὰµ ὁ
πατὴρ ὑµῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡµέραν τὴν ἐµήν καὶ εἶδεν καὶ
ἐχάρη. εἶπον οὖν οἱ ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
καὶ ἀβραὰµ ἑώρακας. εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν πρὶν
ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί. ἦραν οὖν λίθους ἵνα άλωσιν ἐπ’ αὐτόν ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν καὶ
παρῆγεν οὕτως.
καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες ῥαββί τίς ἥµαρτεν οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ
ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς οὔτε οὗτος ἥµαρτεν οὔτε οἱ
γονεῖς αὐτοῦ ἀλλ’ ἵνα ϕανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐµὲ δεῖ
ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέµψαντός µε ἕως ἡµέρα ἐστίν ἔρχεται νὺξ ὅτε
οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσµῳ ὦ ϕῶς εἰµι τοῦ κόσµου.
ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαµαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσµατος καὶ
ἐπέχρισεν τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς τοῦ τυφλοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ
ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυµβήθραν τοῦ σιλωάµ ὃ ἑρµηνεύεται ἀπεσταλµένος ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν λέπων. οἱ οὖν γείτονες καὶ

v.52 ειπον [ουν] ουν , , αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαµεν οτι δαιµονιον εχεις αβρααµ απεθανεν και
οι προφηται και συ λεγεις εαν τις τον λογον µου τηρηση ου µη γευσηται , γευσεται , ϑανατου εις
τον αιωνα.
v.53 µη συ µειζων ει του πατρος ηµων αβρααµ οστις απεθανεν και οι προφηται απεθανον
τινα σεαυτον συ , , ποιεις.
v.54 απεκριθη ιησους εαν εγω δοξασω δοξαζω , , εµαυτον η δοξα
µου ουδεν εστιν εστιν ο πατηρ µου ο δοξαζων µε ον υµεις λεγετε οτι ϑεος ηµων , υµων , εστιν.
v.55 και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον καν και , , εαν , , ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εσοµαι
οµοιος υµιν υµων , , ψευστης αλλα αλλ , , οιδα αυτον και τον λογον αυτου τηρω.
v.58 ειπεν
αυτοις ο , , ιησους αµην αµην λεγω υµιν πριν αβρααµ γενεσθαι εγω ειµι.
v.59 ηραν ουν λιθους
ινα αλωσιν επ αυτον ιησους δε εκρυβη και εξηλθεν εκ του ιερου διελθων , , δια , , µεσου , ,
αυτων , , και , , παρηγεν , , ουτως , , .
9
v.3 απεκριθη ο , ιησους ουτε ουτος ηµαρτεν
ουτε οι γονεις αυτου αλλ ινα ϕανερωθη τα εργα του ϑεου εν αυτω.
v.4 ηµας εµε , , δει εργαζεσθαι
τα εργα του πεµψαντος µε εως ηµερα εστιν ερχεται νυξ οτε ουδεις δυναται εργαζεσθαι.
v.6 ταυτα
ειπων επτυσεν χαµαι και εποιησεν πηλον εκ του πτυσµατος και επεχρισεν αυτου τον πηλον επι τους
οφθαλµους του , , τυφλου , , .
v.8 οι ουν γειτονες και οι ϑεωρουντες αυτον το προτερον οτι
προσαιτης τυφλος , , ην ελεγον ουχ ουτος εστιν ο καθηµενος και προσαιτων.
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οἱ ϑεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν ἔλεγον οὐχ οὗτός ἐστιν
ὁ καθήµενος καὶ προσαιτῶν. ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἄλλοι δὲ ὅτι
ὅµοιος αὐτῷ ἐστιν ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰµι. ἔλεγον οὖν αὐτῷ πῶς
ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλµοί. ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπέν ἄνθρωπος
λεγόµενος ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν µου τοὺς ὀφθαλµοὺς
καὶ εἶπεν µοι ὕπαγε εἰς τὴν κολυµβήθραν τοῦ σιλωὰµ καὶ νίψαι ἀπελϑὼν δὲ καὶ νιψάµενος ἀνέβλεψα. εἶπον οὖν αὐτῷ ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος
λέγει οὐκ οἶδα. ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς ϕαρισαίους τόν ποτε τυφλόν.
ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς
ὀφθαλµούς. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ ϕαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν ὁ
δὲ εἶπεν αὐτοῖς πηλὸν ἐπέθηκέν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµούς µου καὶ ἐνιψάµην
καὶ λέπω. ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν ϕαρισαίων τινές οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ
ἔστιν παρὰ τοῦ ϑεοῦ ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ ἄλλοι ἔλεγον πῶς δύναται
ἄνθρωπος ἁµαρτωλὸς τοιαῦτα σηµεῖα ποιεῖν καὶ σχίσµα ἦν ἐν αὐτοῖς.
λέγουσιν τῷ τυφλῷ πάλιν σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ ὅτι ἤνοιξεν σου τοὺς
ὀφθαλµούς ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς
γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος. καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες οὗτός
ἐστιν ὁ υἱὸς ὑµῶν ὃν ὑµεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς οὖν ἄρτι
λέπει. ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον οἴδαµεν ὅτι
οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡµῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη. πῶς δὲ νῦν λέπει
οὐκ οἴδαµεν ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλµοὺς ἡµεῖς οὐκ οἴδαµεν
αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς περὶ αὐτοῦ λαλήσει. ταῦτα
v.9 αλλοι ελεγον οτι ουτος εστιν αλλοι ελεγον ουχι αλλα δε , , οτι , , οµοιος αυτω εστιν
εκεινος ελεγεν οτι εγω ειµι.
v.10 ελεγον ουν αυτω πως [ουν] ηνεωχθησαν ανεωχθησαν , ,
σου οι οφθαλµοι.
v.11 απεκριθη εκεινος ο και , , ειπεν , , ανθρωπος ο λεγοµενος ιησους
πηλον εποιησεν και επεχρισεν µου τους οφθαλµους και ειπεν µοι οτι υπαγε εις τον την , ,
κολυµβηθραν , , του , , σιλωαµ και νιψαι απελθων ουν δε , , και νιψαµενος ανεβλεψα.
v.12 και ειπον , , ειπαν ουν , , αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα.
v.14 ην δε σαβατον εν η ηµερα οτε , , τον πηλον εποιησεν ο ιησους και ανεωξεν αυτου τους οφθαλµους.
v.15 παλιν ουν ηρωτων αυτον και οι ϕαρισαιοι πως ανεβλεψεν ο δε ειπεν αυτοις πηλον επεθηκεν
µου , επι τους οφθαλµους µου , και ενιψαµην και λεπω.
v.16 ελεγον ουν εκ των ϕαρισαιων
τινες ουτος , , ο , , ανθρωπος , , ουκ εστιν ουτος παρα του , , ϑεου ο ανθρωπος οτι το
σαββατον ου τηρει αλλοι [δε] ελεγον πως δυναται ανθρωπος αµαρτωλος τοιαυτα σηµεια ποιειν και
σχισµα ην εν αυτοις.
v.17 λεγουσιν ουν τω τυφλω παλιν συ , , τι συ λεγεις περι αυτου οτι
ηνεωξεν ηνοιξεν , , σου τους οφθαλµους ο δε ειπεν οτι προφητης εστιν.
v.18 ουκ επιστευσαν
ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι τυφλος , , ην τυφλος και ανεβλεψεν εως οτου εφωνησαν τους γονεις
αυτου του αναβλεψαντος.
v.19 και ηρωτησαν αυτους λεγοντες ουτος εστιν ο υιος υµων ον υµεις λεv.20 απεκριθησαν ουν δε αυτοις , ,
γετε οτι τυφλος εγεννηθη πως ουν αρτι , , λεπει αρτι .
, ,
οι γονεις αυτου και ειπαν ειπον
οιδαµεν οτι ουτος εστιν ο υιος ηµων και οτι τυφλος εγεννηθη.
v.21 πως δε νυν λεπει ουκ οιδαµεν η τις ηνοιξεν αυτου τους οφθαλµους ηµεις ουκ οιδαµεν αυτος , ,
ηλικιαν , , εχει , , αυτον ερωτησατε ηλικιαν εχει αυτος περι εαυτου , αυτου , λαλησει.
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εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ἰουδαίους ἤδη γὰρ συνετέϑειντο οἱ ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁµολογήσῃ χριστόν ἀποσυνάγωγος
γένηται. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπον
αὐτῷ δὸς δόξαν τῷ ϑεῷ ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁµαρτωλός
ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν εἰ ἁµαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα ἓν
οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι λέπω. εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν τί ἐποίησέν σοι
πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλµούς. ἀπεκρίθη αὐτοῖς εἶπον ὑµῖν ἤδη καὶ
οὐκ ἠκούσατε τί πάλιν ϑέλετε ἀκούειν µὴ καὶ ὑµεῖς ϑέλετε αὐτοῦ µαθηταὶ γενέσθαι. ἐλοιδόρησαν οὖν αὐτὸν καὶ εἶπον σὺ εἶ µαθητὴς ἐκείνου
ἡµεῖς δὲ τοῦ µωσέως ἐσµὲν µαθηταί. ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι µωσῃ λελάληκεν ὁ ϑεός τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαµεν πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐν γὰρ τούτῳ ϑαυµαστόν ἐστιν ὅτι ὑµεῖς οὐκ οἴδατε πόϑεν ἐστίν καὶ ἀνέῳξεν µου τοὺς ὀφθαλµούς. οἴδαµεν δὲ ὅτι ἁµαρτωλῶν
ὁ ϑεὸς οὐκ ἀκούει ἀλλ’ ἐάν τις ϑεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ ϑέληµα αὐτοῦ ποιῇ
τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξεν τις ὀφθαλµοὺς
τυφλοῦ γεγεννηµένου. εἰ µὴ ἦν οὗτος παρὰ ϑεοῦ οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν
οὐδέν. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ ἐν ἁµαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος
καὶ σὺ διδάσκεις ἡµᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. ἤκουσεν ὁ ἰησοῦς ὅτι
ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ σὺ πιστεύεις εἰς τὸν
υἱὸν τοῦ ϑεοῦ. ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν τίς ἐστιν κύριε ἵνα πιστεύσω
εἰς αὐτόν. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἰησοῦς καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν µετὰ
σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη πιστεύω κύριε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

v.22 ταυτα ειπαν ειπον , , οι γονεις αυτου οτι εφοβουντο τους ιουδαιους ηδη γαρ συνετεθειντο
οι ιουδαιοι ινα εαν τις αυτον οµολογηση χριστον αποσυναγωγος γενηται.
v.23 δια τουτο οι γονεις
αυτου ειπαν ειπον , , οτι ηλικιαν εχει αυτον επερωτησατε ερωτησατε , , .
v.24 εφωνησαν
ουν εκ , , δευτερου , , τον ανθρωπον εκ δευτερου ος ην τυφλος και ειπαν ειπον , , αυτω
δος δοξαν τω ϑεω ηµεις οιδαµεν οτι ο , , ανθρωπος , , ουτος ο ανθρωπος αµαρτωλος εστιν.
v.25 απεκριθη ουν εκεινος και , , ειπεν , , ει αµαρτωλος εστιν ουκ οιδα εν οιδα οτι τυφλος ων αρτι
λεπω.
v.26 ειπον ουν δε , , αυτω παλιν , , τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλµους.
v.28 και ελοιδορησαν ουν , αυτον και ειπον συ ει , , µαθητης ει εκεινου ηµεις δε του µωυσεως
µωσεως , , εσµεν µαθηται.
v.29 ηµεις οιδαµεν οτι µωυσει µωση , , λελαληκεν ο ϑεος τουτον
δε ουκ οιδαµεν ποθεν εστιν.
v.30 απεκριθη ο ανθρωπος και ειπεν αυτοις εν γαρ , , τουτω γαρ
το ϑαυµαστον εστιν οτι υµεις ουκ οιδατε ποθεν εστιν και ηνοιξεν ανεωξεν , , µου τους οφθαλµους.
v.31 οιδαµεν δε , , οτι αµαρτωλων ο ϑεος ουκ ακουει αλλ εαν τις ϑεοσεβης η και το ϑεληµα αυτου
ποιη τουτου ακουει.
v.32 εκ του αιωνος ουκ ηκουσθη οτι ηνεωξεν ηνοιξεν , , τις οφθαλµους
τυφλου γεγεννηµενου.
v.34 απεκριθησαν και ειπαν ειπον , , αυτω εν αµαρτιαις συ εγεννηθης
ολος και συ διδασκεις ηµας και εξεβαλον αυτον εξω.
v.35 ηκουσεν ο , , ιησους οτι εξεβαλον
, ,
αυτον εξω και ευρων αυτον ειπεν αυτω
συ πιστευεις εις τον υιον του ανθρωπου ϑεου , , .
,
v.36 απεκριθη εκεινος και ειπεν και
τις εστιν κυριε ινα πιστευσω εις αυτον.
v.37 ειπεν δε , ,
αυτω ο ιησους και εωρακας αυτον και ο λαλων µετα σου εκεινος εστιν.
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καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς εἰς κρίµα ἐγὼ εἰς τὸν κόσµον τοῦτον ἦλθον ἵνα οἱ
µὴ λέποντες λέπωσιν καὶ οἱ λέποντες τυφλοὶ γένωνται. καὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν ϕαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες µετ’ αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ µὴ καὶ
ἡµεῖς τυφλοί ἐσµεν. εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε
ἁµαρτίαν νῦν δὲ λέγετε ὅτι λέποµεν ἡ οὖν ἁµαρτία ὑµῶν µένει.
ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὁ µὴ εἰσερχόµενος διὰ τῆς ϑύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ
λῃστής. ὁ δὲ εἰσερχόµενος διὰ τῆς ϑύρας ποιµήν ἐστιν τῶν προβάτων.
τούτῳ ὁ ϑυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ πρόβατα τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’ ὄνοµα καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ
ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ ἔµπροσθεν αὐτῶν πορεύεται καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ
ἀκολουθεῖ ὅτι οἴδασιν τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ. ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ µὴ ἀκολουϑήσωσιν ἀλλὰ ϕεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν
ϕωνήν. ταύτην τὴν παροιµίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἐκεῖνοι δὲ οὐκ
ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς
ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἐγώ εἰµι ἡ ϑύρα τῶν προβάτων. πάντες ὅσοι
πρὸ ἐµοῦ ἦλθον κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ
πρόβατα. ἐγώ εἰµι ἡ ϑύρα δι’ ἐµοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νοµὴν εὑρήσει. ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται
εἰ µὴ ἵνα κλέψῃ καὶ ϑύσῃ καὶ ἀπολέσῃ ἐγὼ ἦλθον ἵνα ωὴν ἔχωσιν καὶ
περισσὸν ἔχωσιν. ἐγώ εἰµι ὁ ποιµὴν ὁ καλός ὁ ποιµὴν ὁ καλὸς τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. ὁ µισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν
ποιµήν οὗ οὐκ εἰσιν τὰ πρόβατα ἴδια ϑεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόµενον καὶ
ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ ϕεύγει καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει
τὰ πρόβατα. ὁ δὲ µισθωτός ϕεύγει ὅτι µισθωτὸς ἐστιν καὶ οὐ µέλει αὐτῷ
περὶ τῶν προβάτων. ἐγώ εἰµι ὁ ποιµὴν ὁ καλός καὶ γινώσκω τὰ ἐµὰ καὶ
v.40 και , , ηκουσαν εκ των ϕαρισαιων ταυτα οι οντες , , µετ αυτου οντες και ειπον αυτω µη
και ηµεις τυφλοι εσµεν.
v.41 ειπεν αυτοις ο ιησους ει τυφλοι ητε ουκ αν ειχετε αµαρτιαν νυν
δε λεγετε οτι λεποµεν η ουν , , αµαρτια υµων µενει.
10
v.3 τουτω ο ϑυρωρος ανοιγει και
τα προβατα της ϕωνης αυτου ακουει και τα ιδια προβατα ϕωνει καλει , , κατ ονοµα και εξαγει
αυτα.
v.4 και , , οταν τα ιδια παντα προβατα , , εκβαλη εµπροσθεν αυτων πορευεται και τα
προβατα αυτω ακολουθει οτι οιδασιν την ϕωνην αυτου.
v.5 αλλοτριω δε ου µη ακολουθησουσιν
ακολουθησωσιν , , αλλα ϕευξονται απ αυτου οτι ουκ οιδασιν των αλλοτριων την ϕωνην.
v.7 ειπεν
ουν παλιν αυτοις , , ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν οτι εγω ειµι η ϑυρα των προβατων.
v.8 παντες
οσοι προ , εµου , ηλθον [προ εµου] κλεπται εισιν και λησται αλλ ουκ ηκουσαν αυτων τα προβατα.
v.12 ο µισθωτος δε , , και ουκ ων ποιµην ου ουκ εστιν εισιν , , τα προβατα ιδια ϑεωρει τον
λυκον ερχοµενον και αφιησιν τα προβατα και ϕευγει και ο λυκος αρπαζει αυτα και σκορπιζει τα , ,
προβατα , , .
v.13 ο , , δε , , µισθωτος , , ϕευγει , , οτι µισθωτος εστιν και ου µελει
αυτω περι των προβατων.
v.14 εγω ειµι ο ποιµην ο καλος και γινωσκω τα εµα και γινωσκουσι
γινωσκοµαι , , µε υπο , , τα των , , εµα εµων , , .
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γινώσκοµαι ὑπὸ τῶν ἐµῶν. καθὼς γινώσκει µε ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω
τὸν πατέρα καὶ τὴν ψυχήν µου τίθηµι ὑπὲρ τῶν προβάτων. καὶ ἄλλα
πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα µε δεῖ ἀγαγεῖν καὶ
τῆς ϕωνῆς µου ἀκούσουσιν καὶ γενήσεται µία ποίµνη εἷς ποιµήν. διὰ
τοῦτό ὁ πατὴρ µε ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθηµι τὴν ψυχήν µου ἵνα πάλιν λάβω
αὐτήν. οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐµοῦ ἀλλ’ ἐγὼ τίθηµι αὐτὴν ἀπ’ ἐµαυτοῦ
ἐξουσίαν ἔχω ϑεῖναι αὐτήν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν ταύτην
τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός µου. σχίσµα οὖν πάλιν ἐγένετο
ἐν τοῖς ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
δαιµόνιον ἔχει καὶ µαίνεται τί αὐτοῦ ἀκούετε. ἄλλοι ἔλεγον ταῦτα τὰ
ῥήµατα οὐκ ἔστιν δαιµονιζοµένου µὴ δαιµόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλµοὺς ἀνοίγειν. ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς ἱεροσολύµοις καὶ χειµὼν
ἦν. καὶ περιεπάτει ὁ ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ σολοµῶντος.
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ ἕως πότε τὴν ψυχὴν
ἡµῶν αἴρεις εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός εἰπὲ ἡµῖν παρρησίᾳ. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
ἰησοῦς εἶπον ὑµῖν καὶ οὐ πιστεύετε τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόµατι
τοῦ πατρός µου ταῦτα µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ. ἀλλ’ ὑµεῖς οὐ πιστεύετε οὐ
γὰρ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐµῶν καθὼς εἶπον ὑµῖν. τὰ πρόβατα τὰ
ἐµὰ τῆς ϕωνῆς µου ἀκούει κἀγὼ γινώσκω αὐτά καὶ ἀκολουθοῦσίν µοι.
κἀγὼ ωὴν αἰώνιον δίδωµι αὐτοῖς καὶ οὐ µὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα
καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός µου. ὁ πατήρ µου ὃς δέδωκέν
µοι µεῖζών πάντων ἐστιν καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ
πατρός µου. ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσµεν. ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ
ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς πολλὰ καλὰ
ἔργα ἔδειξα ὑµῖν ἐκ τοῦ πατρός µου διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάζετε µὲ.
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἰουδαῖοι λέγοντες περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζοµέν
v.16 και αλλα προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης ταυτης κακεινα µε , , δει µε αγαγειν και της
ϕωνης µου ακουσουσιν και γενησονται γενησεται , , µια ποιµνη εις ποιµην.
v.17 δια τουτο µε
ο πατηρ µε , , αγαπα οτι εγω τιθηµι την ψυχην µου ινα παλιν λαβω αυτην.
v.19 σχισµα ουν , ,
παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους.
v.21 αλλοι ελεγον ταυτα τα ηµατα ουκ
εστιν δαιµονιζοµενου µη δαιµονιον δυναται τυφλων οφθαλµους ανοιξαι ανοιγειν , , .
v.22 εγενετο
τοτε δε , , τα εγκαινια εν τοις , , ιεροσολυµοις και , , χειµων ην.
v.23 και περιεπατει ο
ιησους εν τω ιερω εν τη στοα του , , σολοµωνος , σολοµωντος , .
v.26 αλλα αλλ , , υµεις
ου πιστευετε οτι ου , , ουκ γαρ , , εστε εκ των προβατων των εµων καθως , , ειπον , ,
υµιν , , .
v.27 τα προβατα τα εµα της ϕωνης µου ακουουσιν ακουει , , καγω γινωσκω αυτα
και ακολουθουσιν µοι.
v.28 καγω ωην , , αιωνιον , , διδωµι αυτοις ωην αιωνιον και ου µη
απολωνται εις τον αιωνα και ουχ αρπασει τις αυτα εκ της χειρος µου.
v.29 ο πατηρ µου ο ος , ,
, ,
δεδωκεν µοι µειζων
παντων µειζον εστιν και ουδεις δυναται αρπαζειν εκ της χειρος του πατρος
µου , , .
v.31 εβαστασαν ουν , , παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον.
v.32 απεκριθη
αυτοις ο ιησους πολλα καλα , , εργα καλα εδειξα υµιν εκ του πατρος µου , , δια ποιον αυτων
εργον εµε λιθαζετε µε , , .
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σε ἀλλὰ περὶ λασφηµίας καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν ϑεόν.
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς οὐκ ἔστιν γεγραµµένον ἐν τῷ νόµῳ ὑµῶν ἐγὼ
εἶπα ϑεοί ἐστε. εἰ ἐκείνους εἶπεν ϑεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ
ἐγένετο καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή. ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ
ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσµον ὑµεῖς λέγετε ὅτι λασφηµεῖς ὅτι εἶπον υἱὸς
τοῦ ϑεοῦ εἰµι. εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός µου µὴ πιστεύετέ µοι.
εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐµοὶ µὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύσατε ἵνα γνῶτε καὶ
πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐµοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ. ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν
πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ
ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν ἰωάννης τὸ πρῶτον απτίζων καὶ ἔµεινεν
ἐκεῖ. καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι ἰωάννης µὲν σηµεῖον
ἐποίησεν οὐδέν πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. καὶ
ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτὸν.
ἦν δέ τις ἀσθενῶν λάζαρος ἀπὸ ηθανίας ἐκ τῆς κώµης µαρίας καὶ
µάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. ἦν δὲ µαρία ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον µύρῳ
καὶ ἐκµάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς ϑριξὶν αὐτῆς ἡς ὁ ἀδελφὸς λάζαος ἠσθένει. ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι κύριε
ἴδε ὃν ϕιλεῖς ἀσθενεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ
ἔστιν πρὸς ϑάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς
τοῦ ϑεοῦ δι’ αὐτῆς. ἠγάπα δὲ ὁ ἰησοῦς τὴν µάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν
αὐτῆς καὶ τὸν λάζαρον. ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ τότε µὲν ἔµεινεν ἐν
ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡµέρας. ἔπειτα µετὰ τοῦτο λέγει τοῖς µαθηταῖς ἄγωµεν
εἰς τὴν ἰουδαίαν πάλιν. λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί ῥαββί νῦν ἐζήτουν
σε λιθάσαι οἱ ἰουδαῖοι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς οὐχὶ
δώδεκα εἰσιν ὧραί τῆς ἡµέρας ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡµέρᾳ οὐ προσκόπτει ὅτι τὸ ϕῶς τοῦ κόσµου τούτου λέπει. ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ
νυκτί προσκόπτει ὅτι τὸ ϕῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. ταῦτα εἶπεν καὶ µετὰ
τοῦτο λέγει αὐτοῖς λάζαρος ὁ ϕίλος ἡµῶν κεκοίµηται ἀλλὰ πορεύοµαι
ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. εἶπον οὖν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦι κύριε εἰ κεκοίµηται
v.33 απεκριθησαν αυτω οι ιουδαιοι λεγοντες , , περι καλου εργου ου λιθαζοµεν σε αλλα περι
λασφηµιας και οτι συ ανθρωπος ων ποιεις σεαυτον ϑεον.
v.34 απεκριθη αυτοις [ο] ο , , ιησους
ουκ εστιν γεγραµµενον εν τω νοµω υµων οτι εγω ειπα ϑεοι εστε.
v.38 ει δε ποιω καν εµοι µη
πιστευητε τοις εργοις πιστευετε πιστευσατε , , ινα γνωτε και γινωσκητε πιστευσητε , , οτι εν
εµοι ο πατηρ καγω εν τω πατρι αυτω , , .
v.39 εζητουν [ουν] ουν , , παλιν , , αυτον
παλιν πιασαι και εξηλθεν εκ της χειρος αυτων.
v.42 και επιστευσαν , , πολλοι επιστευσαν
εκει , , εις αυτον εκει .
11
v.2 ην δε µαριαµ µαρια , , η αλειψασα τον κυριον µυρω και
εκµαξασα τους ποδας αυτου ταις ϑριξιν αυτης ης ο αδελφος λαζαρος ησθενει.
v.9 απεκριθη ο ,
, ,
ιησους ουχι δωδεκα εισιν
ωραι εισιν της ηµερας εαν τις περιπατη εν τη ηµερα ου προσκοπτει οτι
το ϕως του κοσµου τουτου λεπει.
v.12 ειπαν ειπον , , ουν οι µαθηται αυτω αυτου , , κυριε
ει κεκοιµηται σωθησεται.
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σωθήσεται. εἰρήκει δὲ ὁ ἰησοῦς περὶ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι δὲ
ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιµήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς
ὁ ἰησοῦς παρρησίᾳ λάζαρος ἀπέθανεν. καὶ χαίρω δι’ ὑµᾶς ἵνα πιστεύσητε ὅτι οὐκ ἤµην ἐκεῖ ἀλλ’ ἄγωµεν πρὸς αὐτόν. εἶπεν οὖν ϑωµᾶς ὁ
λεγόµενος δίδυµος τοῖς συµµαθηταῖς ἄγωµεν καὶ ἡµεῖς ἵνα ἀποθάνωµεν µετ’ αὐτοῦ. ἐλθὼν οὖν ὁ ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡµέρας ἤδη
ἔχοντα ἐν τῷ µνηµείῳ. ἦν δὲ ἡ ηθανία ἐγγὺς τῶν ἱεροσολύµων ὡς ἀπὸ
σταδίων δεκαπέντε. καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὰς
περὶ µάρθαν καὶ µαρίαν ἵνα παραµυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ
αὐτῶν. ἡ οὖν µάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ
µαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. εἶπεν οὖν ἡ µάρθα πρὸς τὸν ἰησοῦν
κύριε εἰ ἦς ὧδε ὁ ἀδελφός µου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα
ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν ϑεὸν δώσει σοι ὁ ϑεός. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς
ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. λέγει αὐτῷ µάρθα οἶδα ὅτι ἀναστήσεται
ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. εἶπεν αὐτῇ ὁ ἰησοῦς ἐγώ εἰµι ἡ
ἀνάστασις καὶ ἡ ωή ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ κἂν ἀποθάνῃ ήσεται. καὶ πᾶς
ὁ ῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐµὲ οὐ µὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο.
λέγει αὐτῷ ναί κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ
ὁ εἰς τὸν κόσµον ἐρχόµενος. καὶ ταῦτά εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν
µαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ
ϕωνεῖ σε. ἐκείνη ὡς ἤκουσεν ἐγείρεται ταχὺ καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν.
οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν κώµην ἀλλ’ ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου
ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ µάρθα. οἱ οὖν ἰουδαῖοι οἱ ὄντες µετ’ αὐτῆς ἐν τῇ
οἰκίᾳ καὶ παραµυθούµενοι αὐτήν ἰδόντες τὴν µαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη
καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ µνηµεῖον ἵνα
κλαύσῃ ἐκεῖ. ἡ οὖν µαρία ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν

v.15 και χαιρω δι υµας ινα πιστευσητε οτι ουκ ηµην εκει αλλα , αλλ , αγωµεν προς αυτον.
v.17 ελθων ουν ο ιησους ευρεν αυτον τεσσαρας ηµερας , , ηδη ηµερας εχοντα εν τω µνηµειω.
v.19 και , , πολλοι δε εκ των ιουδαιων εληλυθεισαν προς την τας , , περι , , µαρθαν και
µαριαµ µαριαν , , ινα παραµυθησωνται αυτας περι του αδελφου αυτων , , .
v.20 η ουν µαρθα
ως ηκουσεν οτι ο , ιησους ερχεται υπηντησεν αυτω µαριαµ µαρια , , δε εν τω οικω εκαθεζετο.
v.21 ειπεν ουν η , , µαρθα προς τον ιησουν κυριε ει ης ωδε ουκ αν απεθανεν ο αδελφος µου
ουκ , , αν , , ετεθνηκει , , .
v.22 [αλλα] αλλα , , και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον ϑεον
δωσει σοι ο ϑεος.
v.24 λεγει αυτω η µαρθα οιδα οτι αναστησεται εν τη αναστασει εν τη εσχατη
ηµερα.
v.28 και τουτο ταυτα , , ειπουσα απηλθεν και εφωνησεν µαριαµ µαριαν , , την
αδελφην αυτης λαθρα ειπουσα ο διδασκαλος παρεστιν και ϕωνει σε.
v.29 εκεινη δε ως ηκουσεν
v.30 ουπω δε εληλυθει ο ιησους
ηγερθη εγειρεται , , ταχυ και ηρχετο ερχεται , , προς αυτον.
εις την κωµην αλλ ην ετι εν τω τοπω οπου υπηντησεν αυτω η µαρθα.
v.31 οι ουν ιουδαιοι οι οντες
µετ αυτης εν τη οικια και παραµυθουµενοι αυτην ιδοντες την µαριαµ µαριαν , , οτι ταχεως ανεστη
και εξηλθεν ηκολουθησαν αυτη δοξαντες λεγοντες , , οτι υπαγει εις το µνηµειον ινα κλαυση εκει.
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ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ λέγουσα αὐτῷ κύριε εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν ἀπέϑανεν µου ὁ ἀδελφός. ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς
συνελθόντας αὐτῇ ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριµήσατο τῷ πνεύµατι καὶ
ἐτάραξεν ἑαυτόν. καὶ εἶπεν ποῦ τεθείκατε αὐτόν λέγουσιν αὐτῷ κύριε
ἔρχου καὶ ἴδε. ἐδάκρυσεν ὁ ἰησοῦς. ἔλεγον οὖν οἱ ἰουδαῖοι ἴδε πῶς
ἐφίλει αὐτόν. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον οὐκ ἠδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς
ὀφθαλµοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος µὴ ἀποθάνῃ. ἰησοῦς οὖν
πάλιν ἐµβριµώµενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ µνηµεῖον ἦν δὲ σπήλαιον
καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ. λέγει ὁ ἰησοῦς ἄρατε τὸν λίθον λέγει αὐτῷ
ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος µάρθα κύριε ἤδη ὄζει τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψει τὴν δόξαν
τοῦ ϑεοῦ. ἦραν οὖν τὸν λίθον οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κειµένος ὁ δὲ ἰησοῦς
ἦρεν τοὺς ὀφθαλµοὺς ἄνω καὶ εἶπεν πάτερ εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς
µου. ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ µου ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν πειεστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. καὶ ταῦτα εἰπὼν
ϕωνῇ µεγάλῃ ἐκραύγασεν λάζαρε δεῦρο ἔξω. καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς
δεδεµένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαίῳ περιεδέδετο λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν.
πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν µαρίαν καὶ ϑεασάµενοι ἃ ἐποίησεν ὁ ἰησο῀ὺς ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν
ἀπῆλθον πρὸς τοὺς ϕαρισαίους καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς.
συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον τί
ποιοῦµεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σηµεῖα ποιεῖ. ἐὰν ἀφῶµεν αὐτὸν οὕτως πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν καὶ ἐλεύσονται οἱ ῥωµαῖοι καὶ
ἀροῦσιν ἡµῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν καϊάφας
ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου εἶπεν αὐτοῖς ὑµεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν.

v.32 η ουν µαριαµ µαρια , , ως ηλθεν οπου ην ο , , ιησους ιδουσα αυτον επεσεν αυτου ,
προς εις , , τους ποδας αυτου , λεγουσα αυτω κυριε ει ης ωδε ουκ αν απεθανεν , , µου
απεθανεν ο αδελφος.
v.37 τινες δε εξ αυτων ειπαν ειπον , , ουκ εδυνατο ηδυνατο , , ουτος
ο ανοιξας τους οφθαλµους του τυφλου ποιησαι ινα και ουτος µη αποθανη.
v.39 λεγει ο ιησους αρατε
τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτος τεθνηκοτος , , µαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος
γαρ εστιν.
v.40 λεγει αυτη ο ιησους ουκ ειπον σοι οτι εαν πιστευσης οψη οψει , , την δοξαν του
ϑεου.
v.41 ηραν ουν τον λιθον ου , , ην , , ο , , τεθνηκως , , κειµενος , , ο δε ιησους
ηρεν τους οφθαλµους ανω και ειπεν πατερ ευχαριστω σοι οτι ηκουσας µου.
v.44 και , , εξηλθεν
ο τεθνηκως δεδεµενος τους ποδας και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου σουδαριω περιεδεδετο
λεγει αυτοις ο ιησους λυσατε αυτον και αφετε αυτον υπαγειν.
v.45 πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι
ελθοντες προς την µαριαµ µαριαν , , και ϑεασαµενοι α εποιησεν ο , , ιησους , , επιστευσαν
εις αυτον.
v.46 τινες δε εξ αυτων απηλθον προς τους ϕαρισαιους και ειπαν ειπον , , αυτοις α
, ,
εποιησεν ο
ιησους.
v.47 συνηγαγον ουν οι αρχιερεις και οι ϕαρισαιοι συνεδριον και ελεγον τι
ποιουµεν οτι ουτος ο ανθρωπος πολλα σηµεια , , ποιει σηµεια .
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οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συµφέρει ἡµῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ
τοῦ λαοῦ καὶ µὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ
εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔµελλεν ὁ ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
µόνον ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ ϑεοῦ τὰ διεσκορπισµένα συναγάγῃ εἰς
ἕν. ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡµέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν
αὐτόν. ἰησοῦς οὖν οὐκ ἔτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς ἰουδαίοις ἀλλὰ
ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήµου εἰς ἐφραὶµ λεγοµένην
πόλιν κἀκεῖ διέτριβεν µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα
τῶν ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς ἱεροσόλυµα ἐκ τῆς χώρας πρὸ
τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. ἐζήτουν οὖν τὸν ἰησοῦν καὶ ἔλεγον
µετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες τί δοκεῖ ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ ἔλθῃ εἰς τὴν
ἑορτήν. δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ϕαρισαῖοι ἐντολὴν ἵνα
ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν µηνύσῃ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
ὁ οὖν ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡµερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς ηθανίαν ὅπου ἦν
λάζαρος ὁ τεθνηκώς ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον
ἐκεῖ καὶ ἡ µάρθα διηκόνει ὁ δὲ λάζαρος εἷς ἦν τῶν συνανακειµένων αὐτῷ. ἡ οὖν µαρία λαβοῦσα λίτραν µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίµου
ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ ἰησοῦ καὶ ἐξέµαξεν ταῖς ϑριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσµῆς τοῦ µύρου. λέγει οὖν
εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἰούδας σίµωνος ἰσκαριώτης ὁ µέλλων αὐτὸν
παραδιδόναι. διατί τοῦτο τὸ µύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων
καὶ ἐδόθη πτωχοῖς. εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔµελεν
αὐτῷ ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκοµον εἶχέν καὶ τὰ αλλόµενα
v.50 ουδε λογιζεσθε διαλογιζεσθε , , οτι συµφερει υµιν ηµιν , , ινα εις ανθρωπος αποθανη
υπερ του λαου και µη ολον το εθνος αποληται.
v.51 τουτο δε αφ εαυτου ουκ ειπεν αλλα αρχιεευς ων του ενιαυτου εκεινου επροφητευσεν προεφητευσεν , , οτι εµελλεν ο , ιησους αποθνησκειν
υπερ του εθνους.
v.53 απ εκεινης ουν της ηµερας εβουλευσαντο συνεβουλευσαντο , , ινα αποκτεινωσιν αυτον.
v.54 ο ιησους , , ουν ιησους ουκετι , ουκ , ετι , παρρησια περιεπατει
εν τοις ιουδαιοις αλλα απηλθεν εκειθεν εις την χωραν εγγυς της ερηµου εις εφραιµ λεγοµενην πολιν κακει εµεινεν διετριβεν , , µετα των µαθητων αυτου , , .
v.57 δεδωκεισαν δε και , , οι
αρχιερεις και οι ϕαρισαιοι εντολας εντολην , , ινα εαν τις γνω που εστιν µηνυση οπως πιασωσιν
αυτον.
12
v.1 ο ουν ιησους προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν εις ηθανιαν οπου ην λαζαρος
ο , , τεθνηκως , , ον ηγειρεν εκ νεκρων ιησους .
v.2 εποιησαν ουν αυτω δειπνον εκει και η
µαρθα διηκονει ο δε λαζαρος εις ην εκ των ανακειµενων , συν , συνανακειµενων , αυτω.
v.3 η
ουν µαριαµ µαρια , , λαβουσα λιτραν µυρου ναρδου πιστικης πολυτιµου ηλειψεν τους ποδας του
ιησου και εξεµαξεν ταις ϑριξιν αυτης τους ποδας αυτου η δε οικια επληρωθη εκ της οσµης του µυρου.
v.4 λεγει δε ιουδας ο ισκαριωτης ουν , , εις [εκ] εκ , , των µαθητων αυτου ιουδας , ,
σιµωνος , , ισκαριωτης , , ο µελλων αυτον παραδιδοναι.
v.5 δια , τι , διατι , τουτο το
µυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις.
v.6 ειπεν δε τουτο ουχ οτι περι των
πτωχων εµελεν αυτω αλλα αλλ , , οτι κλεπτης ην και το γλωσσοκοµον εχων ειχεν , , και , ,
τα αλλοµενα εβασταζεν.
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ἐβάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ ἰησοῦς ἄφες αὐτήν εἰς τὴν ἡµέραν τοῦ ἐνταφιασµοῦ µου τετηρήκεν αὐτό. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε µεθ’ ἑαυτῶν
ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ἰουδαίων ὅτι
ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ἰησοῦν µόνον ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν λάζαρον
ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ
τὸν λάζαρον ἀποκτείνωσιν. ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ἰουδαίων
καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ἰησοῦν. τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς
τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ ἰησοῦς εἰς ἱεροσόλυµα. ἔλαβον τὰ
αΐα τῶν ϕοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ ἔκραζον ὡσαννά
εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου ὁ ασιλεὺς τοῦ ἰσραήλ.
εὑρὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό καθώς ἐστιν γεγραµµένον. µὴ ϕοβοῦ ϑύγατερ σιών ἰδού ὁ ασιλεύς σου ἔρχεται καθήµενος
ἐπὶ πῶλον ὄνου. ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον
ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ἰησοῦς τότε ἐµνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραµµένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. ἐµαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν µετ’
αὐτοῦ ὅτε τὸν λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ µνηµείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν
ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσεν τοῦτο
αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σηµεῖον. οἱ οὖν ϕαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς
ϑεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν ἴδε ὁ κόσµος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
ἦσαν δὲ τινες ἕλληνές ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ
ἑορτῇ. οὗτοι οὖν προσῆλθον ϕιλίππῳ τῷ ἀπὸ ηθσαϊδὰ τῆς γαλιλαίας
καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες κύριε ϑέλοµεν τὸν ἰησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται
ϕίλιππος καὶ λέγει τῷ ἀνδρέᾳ καὶ πάλιν ἀνδρέας καὶ ϕίλιππος λέγουσιν
τῷ ἰησοῦ. ὁ δὲ ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα
δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ἐὰν µὴ ὁ κόκκος
τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ αὐτὸς µόνος µένει ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ
v.7 ειπεν ουν ο ιησους αφες αυτην ινα εις την ηµεραν του ενταφιασµου µου τηρηση τετηρηκεν , ,
αυτο.
v.9 εγνω ουν [ο] οχλος πολυς εκ των ιουδαιων οτι εκει εστιν και ηλθον ου δια τον ιησουν
µονον αλλ ινα και τον λαζαρον ιδωσιν ον ηγειρεν εκ νεκρων.
v.12 τη επαυριον ο οχλος πολυς ο
ελθων εις την εορτην ακουσαντες οτι ερχεται ο , , ιησους εις ιεροσολυµα.
v.13 ελαβον τα αια των
ϕοινικων και εξηλθον εις υπαντησιν αυτω και εκραυγαζον εκραζον , , ωσαννα ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου [και] ο , , ασιλευς του ισραηλ.
v.15 µη ϕοβου ϑυγατηρ ϑυγατερ , ,
σιων ιδου ο ασιλευς σου ερχεται καθηµενος επι πωλον ονου.
v.16 ταυτα δε , , ουκ εγνωσαν
αυτου οι µαθηται αυτου , , το πρωτον αλλ οτε εδοξασθη [ο] ο , ιησους τοτε εµνησθησαν οτι
ταυτα ην επ αυτω γεγραµµενα και ταυτα εποιησαν αυτω.
v.18 δια τουτο [και] και , , υπηντησεν
αυτω ο οχλος οτι ηκουσαν ηκουσεν , , τουτο αυτον πεποιηκεναι το σηµειον.
v.19 οι ουν ϕαισαιοι ειπαν ειπον , , προς εαυτους ϑεωρειτε οτι ουκ ωφελειτε ουδεν ιδε ο κοσµος οπισω αυτου
απηλθεν.
v.20 ησαν δε τινες , , ελληνες τινες εκ των αναβαινοντων ινα προσκυνησωσιν εν τη
εορτη.
v.22 ερχεται ο ϕιλιππος και λεγει τω ανδρεα ερχεται και , , παλιν , , ανδρεας και
ϕιλιππος και λεγουσιν τω ιησου.
v.23 ο δε ιησους αποκρινεται απεκρινατο , , αυτοις λεγων
εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου.
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πολὺν καρπὸν ϕέρει. ὁ ϕιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ
ὁ µισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ εἰς ωὴν αἰώνιον ϕυλάξει
αὐτήν. ἐὰν ἐµοί διακονῇ τις ἐµοὶ ἀκολουθείτω καὶ ὅπου εἰµὶ ἐγὼ ἐκεῖ
καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐµὸς ἔσται καὶ ἐάν τις ἐµοὶ διακονῇ τιµήσει αὐτὸν ὁ
πατήρ. νῦν ἡ ψυχή µου τετάρακται καὶ τί εἴπω πάτερ σῶσόν µε ἐκ τῆς
ὥρας ταύτης ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. πάτερ δόξασόν
σου τὸ ὄνοµα ἦλθεν οὖν ϕωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν
δοξάσω. ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν ροντὴν γεγονέναι
ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν
οὐ δι’ ἐµὲ αὕτη ἡ ϕωνὴ γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑµᾶς. νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσµου τούτου νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω. κἀγὼ
ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐµαυτόν. τοῦτο δὲ ἔλεγεν
σηµαίνων ποίῳ ϑανάτῳ ἤµελλεν ἀποθνῄσκειν. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος
ἡµεῖς ἠκούσαµεν ἐκ τοῦ νόµου ὅτι ὁ χριστὸς µένει εἰς τὸν αἰῶνα καὶ
πῶς σὺ λέγεις ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τίς ἐστιν οὗτος
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἔτι µικρὸν χρόνον τὸ
ϕῶς µεθ’’ ὑµῶν ἐστιν περιπατεῖτε ἕως τὸ ϕῶς ἔχετε ἵνα µὴ σκοτία ὑµᾶς
καταλάβῃ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. ἕως τὸ
ϕῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ ϕῶς ἵνα υἱοὶ ϕωτὸς γένησθε ταῦτα ἐλάλησεν
ὁ ἰησοῦς καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν. τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σηµεῖα
πεποιηκότος ἔµπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. ἵνα ὁ λόγος
ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ
ἡµῶν καὶ ὁ ραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη. διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο
πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν ἠσαΐας. τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλµοὺς
καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν ἵνα µὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ
νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσιν καὶ ἰάσωµαι αὐτούς. ταῦτα εἶ-

v.25 ο ϕιλων την ψυχην αυτου απολλυει απολεσει , , αυτην και ο µισων την ψυχην αυτου εν τω
κοσµω τουτω εις ωην αιωνιον ϕυλαξει αυτην.
v.26 εαν εµοι διακονη , , τις διακονη εµοι ακολουϑειτω και οπου ειµι εγω εκει και ο διακονος ο εµος εσται και , , εαν τις εµοι διακονη τιµησει αυτον
ο πατηρ.
v.30 απεκριθη [ο] ο , ιησους και ειπεν ου δι εµε αυτη , , η ϕωνη αυτη γεγονεν
αλλα δι υµας.
v.33 τουτο δε ελεγεν σηµαινων ποιω ϑανατω εµελλεν ηµελλεν , , αποθνησκειν.
v.34 απεκριθη ουν αυτω ο οχλος ηµεις ηκουσαµεν εκ του νοµου οτι ο χριστος µενει εις τον αιωνα
και πως συ , , λεγεις συ οτι , , δει υψωθηναι τον υιον του ανθρωπου τις εστιν ουτος ο υιος του
ανθρωπου.
v.35 ειπεν ουν αυτοις ο ιησους ετι µικρον χρονον το ϕως εν µεθ , , υµιν υµων , ,
εστιν περιπατειτε ως εως , , το ϕως εχετε ινα µη σκοτια υµας καταλαβη και ο περιπατων εν τη σκοτια
ουκ οιδεν που υπαγει.
v.36 ως εως , , το ϕως εχετε πιστευετε εις το ϕως ινα υιοι ϕωτος γενησθε
, ,
ιησους και απελθων εκρυβη απ αυτων.
v.40 τετυφλωκεν αυτων τους οφθαλταυτα ελαλησεν ο
µους και επωρωσεν πεπωρωκεν , , αυτων την καρδιαν ινα µη ιδωσιν τοις οφθαλµοις και νοησωσιν
τη καρδια και στραφωσιν επιστραφωσιν , , και ιασοµαι ιασωµαι , , αυτους.
v.41 ταυτα ειπεν
ησαιας οτι οτε , , ειδεν την δοξαν αυτου και ελαλησεν περι αυτου.
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πεν ἠσαΐας ὅτε εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. ὅµως
µέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν ἀλλὰ διὰ τοὺς
ϕαρισαίους οὐχ ὡµολόγουν ἵνα µὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. ἠγάπησαν
γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων µᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ. ἰησοῦς
δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐµὲ ἀλλ’ εἰς τὸν
πέµψαντά µε. καὶ ὁ ϑεωρῶν ἐµὲ ϑεωρεῖ τὸν πέµψαντά µε. ἐγὼ ϕῶς εἰς
τὸν κόσµον ἐλήλυθα ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ µὴ µείνῃ.
καὶ ἐάν τίς µου ἀκούσῃ τῶν ῥηµάτων καὶ µὴ πιστεύσῃ ἐγὼ οὐ κρίνω
αὐτόν οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσµον ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσµον.
ὁ ἀθετῶν ἐµὲ καὶ µὴ λαµβάνων τὰ ῥήµατά µου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν
ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. ὅτι ἐγὼ
ἐξ ἐµαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα ἀλλ’ ὁ πέµψας µε πατὴρ αὐτός µοι ἐντολὴν
ἔδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ωὴ αἰώνιός
ἐστιν ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ καθὼς εἴρηκέν µοι ὁ πατήρ οὕτως λαλῶ.
πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ
ὥρα ἵνα µεταβῇ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς
ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσµῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. καὶ δείπνου γενοµένου τοῦ διαβόλου ἤδη εβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἰούδα σίµωνος
ἰσκαριώτου ἵνα αὐτὸν παραδῷ. εἰδὼς ὁ ἰησοῦς ὅτι πάντα δἔδωκεν αὐτῷ
ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπάγει. ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱµάτια καὶ λαβὼν λέντιον
διέζωσεν ἑαυτόν. εἶτα άλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν
τοὺς πόδας τῶν µαθητῶν καὶ ἐκµάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσµένος.
ἔρχεται οὖν πρὸς σίµωνα πέτρον καὶ λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος κύριε σύ µου
νίπτεις τοὺς πόδας. ἀπεκρίθη ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ
οἶδας ἄρτι γνώσῃ δὲ µετὰ ταῦτα. λέγει αὐτῷ πέτρος οὐ µὴ νίψῃς τοὺς
v.44 ιησους δε εκραξεν και ειπεν ο πιστευων εις εµε ου πιστευει εις εµε αλλα αλλ , , εις τον
πεµψαντα µε.
v.47 και εαν τις µου ακουση των ηµατων και µη ϕυλαξη πιστευση , , εγω ου
κρινω αυτον ου γαρ ηλθον ινα κρινω τον κοσµον αλλ ινα σωσω τον κοσµον.
v.49 οτι εγω εξ εµαυτου
ουκ ελαλησα αλλ ο πεµψας µε πατηρ αυτος µοι εντολην δεδωκεν εδωκεν , , τι ειπω και τι λαλησω.
v.50 και οιδα οτι η εντολη αυτου ωη αιωνιος εστιν α ουν λαλω , , εγω λαλω καθως ειρηκεν µοι ο
πατηρ ουτως λαλω.
13
v.1 προ δε της εορτης του πασχα ειδως ο ιησους οτι ηλθεν εληλυθεν , ,
αυτου η ωρα ινα µεταβη εκ του κοσµου τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους ιδιους τους εν τω
κοσµω εις τελος ηγαπησεν αυτους.
v.2 και δειπνου γινοµενου γενοµενου , , του διαβολου ηδη
εβληκοτος εις την καρδιαν ινα παραδοι αυτον ιουδας ιουδα , , σιµωνος ισκαριωτου ινα , ,
αυτον , , παραδω , , .
v.3 ειδως ο , , ιησους , , οτι παντα εδωκεν δεδωκεν , , αυτω ο
πατηρ εις τας χειρας και οτι απο ϑεου εξηλθεν και προς τον ϑεον υπαγει.
v.6 ερχεται ουν προς
v.8 λεγει αυτω
σιµωνα πετρον και , , λεγει αυτω εκεινος , , κυριε συ µου νιπτεις τους ποδας.
πετρος ου µη νιψης µου τους ποδας µου , , εις τον αιωνα απεκριθη αυτω , , ο , , ιησους αυτω
εαν µη νιψω σε ουκ εχεις µερος µετ εµου.
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πόδας µου εἰς τὸν αἰῶνα ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἐὰν µὴ νίψω σε οὐκ
ἔχεις µέρος µετ’ ἐµοῦ. λέγει αὐτῷ σίµων πέτρος κύριε µὴ τοὺς πόδας
µου µόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς
ὁ λελουµένος οὐ χρείαν ἔχει ἢ τοὺς πόδας νίψασθαι ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς
ὅλος καὶ ὑµεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. ὅτε οὖν ἔνιψεν
τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ ἀναπεσών πάλιν εἶπεν
αὐτοῖς γινώσκετε τί πεποίηκα ὑµῖν. ὑµεῖς ϕωνεῖτέ µε ὁ διδάσκαλος
καὶ ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰµὶ γάρ. εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑµῶν τοὺς
πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος καὶ ὑµεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν
τοὺς πόδας. ὑπόδειγµα γὰρ ἔδωκα ὑµῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑµῖν
καὶ ὑµεῖς ποιῆτε. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν οὐκ ἔστιν δοῦλος µείζων τοῦ
κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος µείζων τοῦ πέµψαντος αὐτόν. εἰ ταῦτα
οἴδατε µακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. οὐ περὶ πάντων ὑµῶν λέγω ἐγὼ
οἶδα οὕς ἐξελεξάµην ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ὁ τρώγων µετ’ ἐµοῦ τὸν
ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐµὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑµῖν πρὸ τοῦ
γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰµι. ἀµὴν ἀµὴν λέγω
ὑµῖν ὁ λαµβάνων ἐάν τινα πέµψω ἐµὲ λαµβάνει ὁ δὲ ἐµὲ λαµβάνων λαµάνει τὸν πέµψαντά µε. ταῦτα εἰπὼν ὁ ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύµατι
καὶ ἐµαρτύρησεν καὶ εἶπεν ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν πααδώσει µε. ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ µαθηταὶ ἀπορούµενοι περὶ
τίνος λέγει. ἦν δέ ἀνακείµενος εἷς τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ
τοῦ ἰησοῦ ὃν ἠγάπα ὁ ἰησοῦς. νεύει οὖν τούτῳ σίµων πέτρος πυθέσθαι
τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ ἰησοῦ
λέγει αὐτῷ κύριε τίς ἐστιν. ἀποκρίνεται ὁ ἰησοῦς ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ
v.10 λεγει αυτω ο ιησους ο λελουµενος ουκ ου , , χρειαν , , εχει χρειαν ει µη η , , τους
ποδας νιψασθαι αλλ εστιν καθαρος ολος και υµεις καθαροι εστε αλλ ουχι παντες.
v.11 ηδει γαρ τον
παραδιδοντα αυτον δια τουτο ειπεν οτι ουχι παντες καθαροι εστε.
v.12 οτε ουν ενιψεν τους ποδας
αυτων [και] και , , ελαβεν τα ιµατια αυτου και ανεπεσεν αναπεσων , , παλιν ειπεν αυτοις γινωσκετε τι πεποιηκα υµιν.
v.18 ου περι παντων υµων λεγω εγω οιδα τινας ους , , εξελεξαµην
αλλ ινα η γραφη πληρωθη ο τρωγων µου µετ , , εµου , , τον αρτον επηρεν επ εµε την πτερναν
αυτου.
v.19 απ αρτι λεγω υµιν προ του γενεσθαι ινα πιστευσητε οταν γενηται πιστευσητε , , οτι
εγω ειµι.
v.20 αµην αµην λεγω υµιν ο λαµβανων αν εαν , , τινα πεµψω εµε λαµβανει ο δε εµε
λαµβανων λαµβανει τον πεµψαντα µε.
v.21 ταυτα ειπων [ο] ο , , ιησους εταραχθη τω πνευµατι
και εµαρτυρησεν και ειπεν αµην αµην λεγω υµιν οτι εις εξ υµων παραδωσει µε.
v.22 εβλεπον
ουν , , εις αλληλους οι µαθηται απορουµενοι περι τινος λεγει.
v.23 ην δε , , ανακειµενος εις
εκ των µαθητων αυτου εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα ο ιησους.
v.25 αναπεσων επιπεσων , ,
, ,
,
ουν δε
εκεινος ουτως
επι το στηθος του ιησου λεγει αυτω κυριε τις εστιν.
v.26 αποκρινεται [ο] ο , , ιησους εκεινος εστιν ω εγω αψω αψας , , το ψωµιον επιδωσω , , και δωσω
αυτω αψας ουν εµβαψας , , το ψωµιον [λαµβανει και] διδωσιν ιουδα σιµωνος ισκαριωτου
ισκαριωτη , , .
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άψας τὸ ψωµίον ἐπιδώσω καὶ ἐµβάψας τὸ ψωµίον δίδωσιν ἰούδᾳ σίµωνος ἰσκαριώτη. καὶ µετὰ τὸ ψωµίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς
λέγει οὖν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω
τῶν ἀνακειµένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. τινὲς γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ γλωσσόκοµον εἶχεν ὁ ἰούδας ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἀγόρασον ὧν χρείαν
ἔχοµεν εἰς τὴν ἑορτήν ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. λαβὼν οὖν τὸ ψωµίον
ἐκεῖνος εὐθέως ἐξῆλθεν ἦν δὲ νύξ. ὅτε ἐξῆλθεν λέγει ὁ ἰησοῦς νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ϑεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. εἰ ὁ ϑεὸς
ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ ϑεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει
αὐτόν. τεκνία ἔτι µικρὸν µεθ’ ὑµῶν εἰµι ητήσετέ µε καὶ καθὼς εἶπον
τοῖς ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ὑπάγω ἐγὼ ὑµεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ ὑµῖν
λέγω ἄρτι. ἐντολὴν καινὴν δίδωµι ὑµῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς
ἠγάπησα ὑµᾶς ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται
πάντες ὅτι ἐµοὶ µαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. λέγει
αὐτῷ σίµων πέτρος κύριε ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὅπου
ὑπάγω οὐ δύνασαί µοι νῦν ἀκολουθῆσαι ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις µοι.
λέγει αὐτῷ ὁ πέτρος κύριε διατί οὐ δύναµαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν
ψυχήν µου ὑπὲρ σοῦ ϑήσω. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἰησοῦς τὴν ψυχήν σου
ὑπὲρ ἐµοῦ ϑήσεις ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι οὐ µὴ ἀλέκτωρ ϕωνήσει ἕως οὗ
ἀπαρνήσῃ µε τρίς.
µὴ ταρασσέσθω ὑµῶν ἡ καρδία πιστεύετε εἰς τὸν ϑεόν καὶ εἰς ἐµὲ
πιστεύετε.
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου µοναὶ πολλαί εἰσιν εἰ δὲ
µή εἶπον ἂν ὑµῖν πορεύοµαι ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν. καὶ ἐὰν πορευθῶ
καὶ ἑτοιµάσω ὑµῖν τόπον πάλιν ἔρχοµαι καὶ παραλήψοµαι ὑµᾶς πρὸς
ἐµαυτόν ἵνα ὅπου εἰµὶ ἐγὼ καὶ ὑµεῖς ἦτε. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε
v.28 τουτο [δε] δε , , ουδεις εγνω των ανακειµενων προς τι ειπεν αυτω.
v.29 τινες γαρ εδοκουν
επει το γλωσσοκοµον ειχεν ο , , ιουδας οτι λεγει αυτω [ο] ο , , ιησους αγορασον ων χρειαν εχοµεν
εις την εορτην η τοις πτωχοις ινα τι δω.
v.30 λαβων ουν το ψωµιον εκεινος ευθεως , , εξηλθεν
,
ευθυς ην δε νυξ.
v.31 οτε ουν
εξηλθεν λεγει ο , , ιησους νυν εδοξασθη ο υιος του ανθρωπου
και ο ϑεος εδοξασθη εν αυτω.
v.32 [ει ει , , ο ϑεος εδοξασθη εν αυτω] αυτω , , και ο ϑεος
δοξασει αυτον εν αυτω εαυτω , , και ευθυς δοξασει αυτον.
v.33 τεκνια ετι µικρον µεθ υµων ειµι
ητησετε µε και καθως ειπον τοις ιουδαιοις οτι οπου υπαγω , , εγω υπαγω υµεις ου δυνασθε ελθειν
και υµιν λεγω αρτι.
v.36 λεγει αυτω σιµων πετρος κυριε που υπαγεις απεκριθη [αυτω] αυτω , ,
ο , , ιησους οπου υπαγω ου δυνασαι µοι νυν ακολουθησαι υστερον , , δε , , ακολουθησεις δε
υστερον µοι , , .
v.37 λεγει αυτω ο , , πετρος κυριε δια , τι , διατι , ου δυναµαι σοι
ακολουθησαι αρτι την ψυχην µου υπερ σου ϑησω.
v.38 αποκρινεται απεκριθη , , αυτω , ,
ο , , ιησους την ψυχην σου υπερ εµου ϑησεις αµην αµην λεγω σοι ου µη αλεκτωρ ϕωνηση ,
ϕωνησει , εως ου αρνηση απαρνηση , , µε τρις.
14
v.2 εν τη οικια του πατρος µου µοναι
πολλαι εισιν ει δε µη ειπον αν υµιν οτι πορευοµαι ετοιµασαι τοπον υµιν. v.3 και εαν πορευθω [και]
και , , ετοιµασω υµιν , , τοπον υµιν παλιν ερχοµαι και παραληµψοµαι παραληψοµαι , , υµας
προς εµαυτον ινα οπου ειµι εγω και υµεις ητε.
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καὶ τὴν ὁδόν οἴδατε. λέγει αὐτῷ ϑωµᾶς κύριε οὐκ οἴδαµεν ποῦ ὑπάγεις
καὶ πῶς δυνάµεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι. λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἐγώ εἰµι ἡ
ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ µὴ δι’
ἐµοῦ. εἰ ἐγνώκειτέ µε καὶ τὸν πατέρα µου ἐγνώκειτε ἂν καὶ ἀπ’ ἄρτι
γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. λέγει αὐτῷ ϕίλιππος κύριε δεῖξον
ἡµῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡµῖν. λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς τοσοῦτον χρόνον
µεθ’ ὑµῶν εἰµι καὶ οὐκ ἔγνωκάς µε ϕίλιππε ὁ ἑωρακὼς ἐµὲ ἑώρακεν
τὸν πατέρα καὶ πῶς σὺ λέγεις δεῖξον ἡµῖν τὸν πατέρα. οὐ πιστεύεις ὅτι
ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί ἐστιν τὰ ῥήµατα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑµῖν
ἀπ’ ἐµαυτοῦ οὐ λαλῶ ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐµοὶ µένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.
πιστεύετέ µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί εἰ δὲ µή διὰ τὰ
ἔργα αὐτὰ πιστεύετε µοι. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ τὰ
ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ µείζονα τούτων ποιήσει ὅτι ἐγὼ
πρὸς τὸν πατέρα µου πορεύοµαι. καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόµατί
µου τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. ἐάν τι αἰτήσητέ ἐν
τῷ ὀνόµατί µου ἐγὼ ποιήσω. ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε τὰς ἐντολὰς τὰς ἐµὰς
τηρήσατε. καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει
ὑµῖν ἵνα µένῃ µεθ’ ὑµῶν εἰς τὸν αἰῶνα. τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας ὃ ὁ
κόσµος οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι οὐ ϑεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό ὑµεῖς
δὲ γινώσκετε αὐτὸ ὅτι παρ’ ὑµῖν µένει καὶ ἐν ὑµῖν ἔσται. οὐκ ἀφήσω
ὑµᾶς ὀρφανούς ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς. ἔτι µικρὸν καὶ ὁ κόσµος µε οὐκ
ἔτι ϑεωρεῖ ὑµεῖς δὲ ϑεωρεῖτέ µε ὅτι ἐγὼ ῶ καὶ ὑµεῖς ήσεσθε. ἐν ἐκείνῃ
τῇ ἡµέρᾳ γνώσεσθε ὑµεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί µου καὶ ὑµεῖς ἐν ἐµοὶ

v.4 και οπου [εγω] εγω , , υπαγω οιδατε και , , την οδον οιδατε , , .
v.5 λεγει αυτω ϑωµας
κυριε ουκ οιδαµεν που υπαγεις και , , πως δυναµεθα την οδον ειδεναι.
v.6 λεγει αυτω [ο]
ο , , ιησους εγω ειµι η οδος και η αληθεια και η ωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει µη δι εµου.
v.7 ει εγνωκατε εγνωκειτε , , µε και τον πατερα µου γνωσεσθε εγνωκειτε , , αν , , και απ
αρτι γινωσκετε αυτον και εωρακατε αυτον.
v.9 λεγει αυτω ο ιησους τοσουτω τοσουτον , , χρονω
, ,
χρονον
µεθ υµων ειµι και ουκ εγνωκας µε ϕιλιππε ο εωρακως εµε εωρακεν τον πατερα και , ,
πως συ λεγεις δειξον ηµιν τον πατερα.
v.10 ου πιστευεις οτι εγω εν τω πατρι και ο πατηρ εν εµοι
εστιν τα ηµατα α εγω λεγω λαλω , , υµιν απ εµαυτου ου λαλω ο δε πατηρ ο , , εν εµοι µενων
αυτος , , ποιει τα εργα αυτου .
v.11 πιστευετε µοι οτι εγω εν τω πατρι και ο πατηρ εν εµοι ει δε
µη δια τα εργα αυτα πιστευετε µοι , , .
v.12 αµην αµην λεγω υµιν ο πιστευων εις εµε τα εργα α
εγω ποιω κακεινος ποιησει και µειζονα τουτων ποιησει οτι εγω προς τον πατερα µου , , πορευοµαι.
v.14 εαν τι αιτησητε µε [µε] εν τω ονοµατι µου εγω ποιησω.
v.15 εαν αγαπατε µε τας εντολας
τας εµας τηρησετε τηρησατε , , .
v.16 καγω και , , εγω , , ερωτησω τον πατερα και αλλον
παρακλητον δωσει υµιν ινα µενη , , µεθ υµων εις τον αιωνα η .
v.17 το πνευµα της αληθειας
ο ο κοσµος ου δυναται λαβειν οτι ου ϑεωρει αυτο ουδε γινωσκει αυτο , , υµεις δε , , γινωσκετε
αυτο οτι παρ υµιν µενει και εν υµιν εσται.
v.19 ετι µικρον και ο κοσµος µε ουκετι , ουκ , ετι ,
ϑεωρει υµεις δε ϑεωρειτε µε οτι εγω ω και υµεις ησετε ησεσθε , , .
v.20 εν εκεινη τη ηµερα
γνωσεσθε υµεις οτι εγω εν τω πατρι µου και υµεις εν εµοι και εγω καγω , , εν υµιν.
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κἀγὼ ἐν ὑµῖν. ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς µου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν
ὁ ἀγαπῶν µε ὁ δὲ ἀγαπῶν µε ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός µου καὶ
ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐµφανίσω αὐτῷ ἐµαυτόν. λέγει αὐτῷ ἰούδας
οὐχ ὁ ἰσκαριώτης κύριε τί γέγονεν ὅτι ἡµῖν µέλλεις ἐµφανίζειν σεαυτὸν
καὶ οὐχὶ τῷ κόσµῳ. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐάν τις ἀγαπᾷ
µε τὸν λόγον µου τηρήσει καὶ ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει αὐτόν καὶ πρὸς
αὐτὸν ἐλευσόµεθα καὶ µονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόµεν. ὁ µὴ ἀγαπῶν µε
τοὺς λόγους µου οὐ τηρεῖ καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐµὸς ἀλλὰ
τοῦ πέµψαντός µε πατρός. ταῦτα λελάληκα ὑµῖν παρ’ ὑµῖν µένων. ὁ
δὲ παράκλητος τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ὃ πέµψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόµατί
µου ἐκεῖνος ὑµᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑποµνήσει ὑµᾶς πάντα ἃ εἶπον
ὑµῖν. εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν οὐ καθὼς ὁ
κόσµος δίδωσιν ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν µὴ ταρασσέσθω ὑµῶν ἡ καρδία µηδὲ
δειλιάτω. ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑµῖν ὑπάγω καὶ ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς
εἰ ἠγαπᾶτέ µε ἐχάρητε ἄν ὅτι εἶπον πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα ὅτι ὁ
πατὴρ µού µείζων µού ἐστιν. καὶ νῦν εἴρηκα ὑµῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα
ὅταν γένηται πιστεύσητε. οὐκ ἔτι πολλὰ λαλήσω µεθ’ ὑµῶν ἔρχεται γὰρ
ὁ τοῦ κόσµου τούτου ἄρχων καὶ ἐν ἐµοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν. ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ
κόσµος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα καὶ καθὼς ἐνετείλατο µοι ὁ πατήρ οὕτως
ποιῶ ἐγείρεσθε ἄγωµεν ἐντεῦθεν.
ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ µου ὁ γεωργός ἐστιν.
πᾶν κλῆµα ἐν ἐµοὶ µὴ ϕέρον καρπόν αἴρει αὐτό καὶ πᾶν τὸ καρπὸν
ϕέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα πλείονα καρπὸν ϕέρῃ. ἤδη ὑµεῖς καθαροί ἐστε
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑµῖν. µείνατε ἐν ἐµοί κἀγὼ ἐν ὑµῖν καθὼς
τὸ κλῆµα οὐ δύναται καρπὸν ϕέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν µὴ µείνῃ ἐν τῇ
ἀµπέλῳ οὕτως οὐδὲ ὑµεῖς ἐὰν µὴ ἐν ἐµοὶ µείνητε. ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος
ὑµεῖς τὰ κλήµατα ὁ µένων ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος ϕέρει καρπὸν
v.21 ο εχων τας εντολας µου και τηρων αυτας εκεινος εστιν ο αγαπων µε ο δε αγαπων µε αγαπηθησεται
υπο του πατρος µου καγω και , , εγω , , αγαπησω αυτον και εµφανισω αυτω εµαυτον. v.22 λεγει αυτω ιουδας ουχ ο ισκαριωτης κυριε [και] και τι γεγονεν οτι ηµιν µελλεις εµφανιζειν σεαυτον
και ουχι τω κοσµω.
v.23 απεκριθη ο , ιησους και ειπεν αυτω εαν τις αγαπα µε τον λογον µου τηησει και ο πατηρ µου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσοµεθα και µονην παρ αυτω ποιησοµεθα
ποιησοµεν , , .
v.26 ο δε παρακλητος το πνευµα το αγιον ο πεµψει ο πατηρ εν τω ονοµατι µου
εκεινος υµας διδαξει παντα και υποµνησει υµας παντα α ειπον υµιν [εγω] .
v.28 ηκουσατε οτι εγω
ειπον υµιν υπαγω και ερχοµαι προς υµας ει ηγαπατε µε εχαρητε αν οτι ειπον , , πορευοµαι προς
τον πατερα οτι ο πατηρ µου , , µειζων µου εστιν.
v.30 ουκετι , ουκ , ετι , πολλα λαλησω µεθ
,
αρχων και εν εµοι ουκ εχει ουδεν.
15
v.2 παν κληµα
υµων ερχεται γαρ ο του κοσµου τουτου
εν εµοι µη ϕερον καρπον αιρει αυτο και παν το καρπον ϕερον καθαιρει αυτο ινα πλειονα , , καρπον
πλειονα ϕερη.
v.4 µεινατε εν εµοι καγω εν υµιν καθως το κληµα ου δυναται καρπον ϕερειν αφ
εαυτου εαν µη µενη µεινη , , εν τη αµπελω ουτως ουδε υµεις εαν µη εν εµοι µενητε µεινητε , , .
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15:6–23

πολύν ὅτι χωρὶς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν µή τις µείνῃ ἐν
ἐµοί ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆµα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ
εἰς πῦρ άλλουσιν καὶ καίεται. ἐὰν µείνητε ἐν ἐµοὶ καὶ τὰ ῥήµατά µου
ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἐὰν ϑέλητε αἰτήσεσθε καὶ γενήσεται ὑµῖν. ἐν τούτῳ
ἐδοξάσθη ὁ πατήρ µου ἵνα καρπὸν πολὺν ϕέρητε καὶ γενήσεσθε ἐµοὶ
µαθηταί. καθὼς ἠγάπησέν µε ὁ πατήρ κἀγὼ ἠγάπησα ὑµᾶς µείνατε ἐν
τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐµῇ. ἐὰν τὰς ἐντολάς µου τηρήσητε µενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ
µου καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός µου τετήρηκα καὶ µένω αὐτοῦ
ἐν τῇ ἀγάπῃ. ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐµὴ ἐν ὑµῖν µείνῃ
καὶ ᾖ χαρὰ ὑµῶν πληρωθῇ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐµή ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑµᾶς. µείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ϑῇ ὑπὲρ τῶν ϕίλων αὐτοῦ. ὑµεῖς ϕίλοι µού
ἐστε ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλοµαι ὑµῖν. οὐκέτι ὑµᾶς λέγω δούλους
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος ὑµᾶς δὲ εἴρηκα ϕίλους
ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός µου ἐγνώρισα ὑµῖν. οὐχ ὑµεῖς µε
ἐξελέξασθε ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάµην ὑµᾶς καὶ ἔθηκα ὑµᾶς ἵνα ὑµεῖς ὑπάγητε
καὶ καρπὸν ϕέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑµῶν µένῃ ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν
πατέρα ἐν τῷ ὀνόµατί µου δῷ ὑµῖν. ταῦτα ἐντέλλοµαι ὑµῖν ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους. εἰ ὁ κόσµος ὑµᾶς µισεῖ γινώσκετε ὅτι ἐµὲ πρῶτον ὑµῶν
µεµίσηκεν. εἰ ἐκ τοῦ κόσµου ἦτε ὁ κόσµος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι δὲ
ἐκ τοῦ κόσµου οὐκ ἐστέ ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάµην ὑµᾶς ἐκ τοῦ κόσµου διὰ
τοῦτο µισεῖ ὑµᾶς ὁ κόσµος. µνηµονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑµῖν
οὐκ ἔστιν δοῦλος µείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ ἐµὲ ἐδίωξαν καὶ ὑµᾶς
διώξουσιν εἰ τὸν λόγον µου ἐτήρησαν καὶ τὸν ὑµέτερον τηρήσουσιν.
ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑµῖν διὰ τὸ ὄνοµά µου ὅτι οὐκ οἴδασιν
τὸν πέµψαντά µε. εἰ µὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς ἁµαρτίαν οὐκ εἴχον
νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁµαρτίας αὐτῶν. ὁ ἐµὲ µισῶν καὶ
τὸν πατέρα µου µισεῖ. εἰ τὰ ἔργα µὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος

v.6 εαν µη τις µενη µεινη , , εν εµοι εβληθη εξω ως το κληµα και εξηρανθη και συναγουσιν αυτα
και εις το , πυρ αλλουσιν και καιεται.
v.7 εαν µεινητε εν εµοι και τα ηµατα µου εν υµιν µεινη
ο εαν ϑελητε αιτησασθε αιτησεσθε , , και γενησεται υµιν.
v.8 εν τουτω εδοξασθη ο πατηρ µου
ινα καρπον πολυν ϕερητε και γενησθε γενησεσθε , , εµοι µαθηται.
v.9 καθως ηγαπησεν µε ο
πατηρ καγω ηγαπησα , , υµας ηγαπησα µεινατε εν τη αγαπη τη εµη.
v.11 ταυτα λελαληκα υµιν
ινα η χαρα η εµη εν υµιν η µεινη , , και η χαρα υµων πληρωθη.
v.14 υµεις ϕιλοι µου εστε εαν
ποιητε α οσα , , εγω εντελλοµαι υµιν.
v.15 ουκετι υµας , , λεγω υµας δουλους οτι ο δουλος
ουκ οιδεν τι ποιει αυτου ο κυριος υµας δε ειρηκα ϕιλους οτι παντα α ηκουσα παρα του πατρος µου
εγνωρισα υµιν.
v.21 αλλα ταυτα παντα ποιησουσιν εις υµας υµιν , , δια το ονοµα µου οτι ουκ
οιδασιν τον πεµψαντα µε.
v.22 ει µη ηλθον και ελαλησα αυτοις αµαρτιαν ουκ ειχοσαν ειχον , ,
νυν δε προφασιν ουκ εχουσιν περι της αµαρτιας αυτων.
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πεποίηκεν ἁµαρτίαν οὐκ εἴχον νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ µεµισήκασιν
καὶ ἐµὲ καὶ τὸν πατέρα µου. ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραµµένος
ἐν τῷ νόµῳ αὐτῶν ὅτι ἐµίσησάν µε δωρεάν. ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος
ὃν ἐγὼ πέµψω ὑµῖν παρὰ τοῦ πατρός τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ
τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος µαρτυρήσει περὶ ἐµοῦ. καὶ ὑµεῖς δὲ
µαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς µετ’ ἐµοῦ ἐστε.
ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα µὴ σκανδαλισθῆτε. ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑµᾶς ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑµᾶς δόξῃ λατρείαν
προσφέρειν τῷ ϑεῷ. καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὑµῖν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν
πατέρα οὐδὲ ἐµέ. ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα
µνηµονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑµῖν ταῦτα δὲ ὑµῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι µεθ’ ὑµῶν ἤµην. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέµψαντά µε καὶ
οὐδεὶς ἐξ ὑµῶν ἐρωτᾷ µε ποῦ ὑπάγεις. ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἡ
λύπη πεπλήρωκεν ὑµῶν τὴν καρδίαν. ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑµῖν
συµφέρει ὑµῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν γὰρ µὴ ἀπέλθω ὁ παράκλητος οὐκ
ἐλεύσεται πρὸς ὑµᾶς ἐὰν δὲ πορευθῶ πέµψω αὐτὸν πρὸς ὑµᾶς. καὶ
ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσµον περὶ ἁµαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης
καὶ περὶ κρίσεως. περὶ ἁµαρτίας µέν ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐµέ. περὶ
δικαιοσύνης δέ ὅτι πρὸς τὸν πατέρα µου ὑπάγω καὶ οὐκ ἔτι ϑεωρεῖτέ µε.
περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου κέκριται. ἔτι πολλὰ
ἔχω λέγειν ὑµῖν ἀλλ’ οὐ δύνασθε αστάζειν ἄρτι. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος
τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑµᾶς εἰς πάσαν τῆν ἀληθείαν οὐ γὰρ
λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ ἀλλ’ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόµενα ἀναγγελεῖ ὑµῖν. ἐκεῖνος ἐµὲ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ ἐµοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ
ὑµῖν. πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐµά ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐµοῦ
v.24 ει τα εργα µη εποιησα εν αυτοις α ουδεις αλλος εποιησεν πεποιηκεν , , αµαρτιαν ουκ
ειχοσαν ειχον , , νυν δε και εωρακασιν και µεµισηκασιν και εµε και τον πατερα µου.
v.25 αλλ
ινα πληρωθη ο λογος ο γεγραµµενος , , εν τω νοµω αυτων γεγραµµενος οτι εµισησαν µε δωρεαν.
v.26 οταν δε , , ελθη ο παρακλητος ον εγω πεµψω υµιν παρα του πατρος το πνευµα της αληθειας
ο παρα του πατρος εκπορευεται εκεινος µαρτυρησει περι εµου.
16
v.3 και ταυτα ποιησουσιν
υµιν , οτι ουκ εγνωσαν τον πατερα ουδε εµε.
v.4 αλλα ταυτα λελαληκα υµιν ινα οταν ελθη η ωρα
αυτων µνηµονευητε αυτων οτι εγω ειπον υµιν ταυτα δε υµιν εξ αρχης ουκ ειπον οτι µεθ υµων ηµην.
v.7 αλλ εγω την αληθειαν λεγω υµιν συµφερει υµιν ινα εγω απελθω εαν γαρ εγω µη απελθω ο παρακλητος ουκ ελευσεται προς υµας εαν δε πορευθω πεµψω αυτον προς υµας.
v.10 περι δικαιοσυνης
δε οτι προς τον πατερα µου , , υπαγω και ουκετι , ουκ , ετι , ϑεωρειτε µε.
v.12 ετι πολλα
εχω λεγειν , , υµιν λεγειν αλλ ου δυνασθε ασταζειν αρτι.
v.13 οταν δε ελθη εκεινος το πνευµα
της αληθειας οδηγησει υµας εν εις , , τη πασαν , , αληθεια την , , παση αληθειαν , ,
ου γαρ λαλησει αφ εαυτου αλλ οσα ακουσει αν , , ακουση , , λαλησει και τα ερχοµενα αναγγελει υµιν.
v.14 εκεινος εµε δοξασει οτι εκ του εµου ληµψεται ληψεται , , και αναγγελει υµιν.
v.15 παντα οσα εχει ο πατηρ εµα εστιν δια τουτο ειπον οτι εκ του εµου λαµβανει , ληψεται , και
αναγγελει υµιν.
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λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑµῖν. µικρὸν καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ µε καὶ πάλιν µικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα. εἶπον οὖν ἐκ τῶν
µαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡµῖν µικρὸν καὶ
οὐ ϑεωρεῖτέ µε καὶ πάλιν µικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε καί ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς
τὸν πατέρα. ἔλεγον οὖν τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει τὸ µικρόν οὐκ οἴδαµεν
τί λαλεῖ. ἔγνω οὖν ὁ ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς
περὶ τούτου ητεῖτε µετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον µικρὸν καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ µε
καὶ πάλιν µικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε. ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι κλαύσετε
καὶ ϑρηνήσετε ὑµεῖς ὁ δὲ κόσµος χαρήσεται ὑµεῖς δὲ λυπηθήσεσθε ἀλλ’
ἡ λύπη ὑµῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει ὅτι
ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκ ἔτι µνηµονεύει τῆς
ϑλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσµον. καὶ
ὑµεῖς οὖν λύπην µὲν νῦν ἔχετε πάλιν δὲ ὄψοµαι ὑµᾶς καὶ χαρήσεται
ὑµῶν ἡ καρδία καὶ τὴν χαρὰν ὑµῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑµῶν. καὶ ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ἐµὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὅσα
ἄν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόµατί µου δώσει ὑµῖν. ἕως ἄρτι οὐκ
ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόµατί µου αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε ἵνα ἡ χαρὰ ὑµῶν
ᾖ πεπληρωµένη. ταῦτα ἐν παροιµίαις λελάληκα ὑµῖν ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα
ὅτε οὐκ ἔτι ἐν παροιµίαις λαλήσω ὑµῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς
ἀναγγελῶ ὑµῖν. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ἐν τῷ ὀνόµατί µου αἰτήσεσθε καὶ
οὐ λέγω ὑµῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑµῶν. αὐτὸς γὰρ ὁ
πατὴρ ϕιλεῖ ὑµᾶς ὅτι ὑµεῖς ἐµὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ
παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἐξῆλθον. ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς
τὸν κόσµον πάλιν ἀφίηµι τὸν κόσµον καὶ πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα.
v.16 µικρον και ουκετι ου , , ϑεωρειτε µε και παλιν µικρον και οψεσθε µε οτι , , εγω ,
υπαγω , , προς , , τον , , πατερα , , .
v.17 ειπαν ειπον , , ουν εκ των µαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ηµιν µικρον και ου ϑεωρειτε µε και παλιν µικρον και οψεσθε
µε και οτι εγω , , υπαγω προς τον πατερα.
v.18 ελεγον ουν τουτο , , τι εστιν τουτο [ο λεγει]
, ,
, ,
ο
λεγει
το µικρον ουκ οιδαµεν τι λαλει.
v.19 εγνω [ο] ουν , , ο , , ιησους οτι ηθελον
αυτον ερωταν και ειπεν αυτοις περι τουτου ητειτε µετ αλληλων οτι ειπον µικρον και ου ϑεωρειτε µε
και παλιν µικρον και οψεσθε µε.
v.20 αµην αµην λεγω υµιν οτι κλαυσετε και ϑρηνησετε υµεις ο
δε κοσµος χαρησεται υµεις δε , , λυπηθησεσθε αλλ η λυπη υµων εις χαραν γενησεται.
v.21 η
γυνη οταν τικτη λυπην εχει οτι ηλθεν η ωρα αυτης οταν δε γεννηση το παιδιον ουκετι , ουκ , ετι ,
µνηµονευει της ϑλιψεως δια την χαραν οτι εγεννηθη ανθρωπος εις τον κοσµον.
v.22 και υµεις ουν
λυπην , , µεν , , νυν µεν λυπην εχετε παλιν δε οψοµαι υµας και χαρησεται υµων η καρδια
και την χαραν υµων ουδεις αιρει αφ υµων.
v.23 και εν εκεινη τη ηµερα εµε ουκ ερωτησετε ουδεν
αµην αµην λεγω υµιν οτι , , οσα , , αν τι αιτησητε τον πατερα εν τω ονοµατι µου δωσει υµιν.
v.24 εως αρτι ουκ ητησατε ουδεν εν τω ονοµατι µου αιτειτε και ληµψεσθε ληψεσθε , , ινα η χαρα
υµων η πεπληρωµενη.
v.25 ταυτα εν παροιµιαις λελαληκα υµιν αλλ , ερχεται ωρα οτε ουκετι ,
,
,
ουκ
ετι
εν παροιµιαις λαλησω υµιν αλλα παρρησια περι του πατρος απαγγελω αναγγελω , ,
υµιν.
v.27 αυτος γαρ ο πατηρ ϕιλει υµας οτι υµεις εµε πεφιληκατε και πεπιστευκατε οτι εγω παρα
[του] του , , ϑεου εξηλθον.
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λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἴδε νῦν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιµίαν οὐδεµίαν λέγεις. νῦν οἴδαµεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις
ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ πιστεύοµεν ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐξῆλθες. ἀπεκρίθη
αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἄρτι πιστεύετε. ἰδού ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐλήλυθεν
ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐµὲ µόνον ἀφῆτε καὶ οὐκ εἰµὶ
µόνος ὅτι ὁ πατὴρ µετ’ ἐµοῦ ἐστιν. ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα ἐν ἐµοὶ
εἰρήνην ἔχητε ἐν τῷ κόσµῳ ϑλῖψιν ἔχετε ἀλλὰ ϑαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα
τὸν κόσµον.
ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ἰησοῦς καὶ ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ εἶπεν πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα δόξασόν σου τὸν υἱόν ἵνα καὶ
ὁ υἱὸς σου δοξάσῃ σέ. καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός
ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ
αἰώνιος ωή ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν µόνον ἀληθινὸν ϑεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ἰησοῦν χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον ετελείωσα ὃ
δέδωκάς µοι ἵνα ποιήσω. καὶ νῦν δόξασόν µε σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσµον εἶναι παρὰ σοί. ἐφανέρωσά σου
τὸ ὄνοµα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς µοι ἐκ τοῦ κόσµου σοὶ ἦσαν καὶ
ἐµοὶ αὐτοὺς δέδωκας καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασιν. νῦν ἔγνωκαν
ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς µοι παρὰ σοῦ ἐστιν. ὅτι τὰ ῥήµατα ἃ δέδωκάς
µοι δέδωκα αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ
ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ
οὐ περὶ τοῦ κόσµου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς µοι ὅτι σοί εἰσιν. καὶ
τὰ ἐµὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐµά καὶ δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖς. καὶ
οὐκ ἔτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ
ἔρχοµαι πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί σου οὕς δέδωκάς µοι
v.29 λεγουσιν αυτω , , οι µαθηται αυτου ιδε νυν εν παρρησια λαλεις και παροιµιαν ουδεµιαν
λεγεις.
v.31 απεκριθη αυτοις ο , , ιησους αρτι πιστευετε.
v.32 ιδου ερχεται ωρα και νυν , ,
, ,
εληλυθεν ινα σκορπισθητε εκαστος εις τα ιδια καµε και
εµε , , µονον αφητε και ουκ ειµι µονος
οτι ο πατηρ µετ εµου εστιν.
v.33 ταυτα λελαληκα υµιν ινα εν εµοι ειρηνην εχητε εν τω κοσµω ϑλιψιν
εξετε εχετε , , αλλα ϑαρσειτε εγω νενικηκα τον κοσµον.
17
v.1 ταυτα ελαλησεν ο , , ιησους
και επαρας επηρεν , , τους οφθαλµους αυτου εις τον ουρανον και , , ειπεν πατερ εληλυθεν η
ωρα δοξασον σου τον υιον ινα και , , ο υιος σου , , δοξαση σε.
v.2 καθως εδωκας αυτω εξουσιαν
πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωσει δωση , , αυτοις ωην αιωνιον.
v.4 εγω σε εδοξασα
επι της γης το εργον τελειωσας ετελειωσα , , ο δεδωκας µοι ινα ποιησω.
v.6 εφανερωσα σου
το ονοµα τοις ανθρωποις ους εδωκας δεδωκας , , µοι εκ του κοσµου σοι ησαν καµοι και , ,
εµοι , , αυτους εδωκας δεδωκας , , και τον λογον σου τετηρηκαν τετηρηκασιν , , .
v.7 νυν
εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας µοι παρα σου εισιν εστιν , , .
v.8 οτι τα ηµατα α εδωκας
δεδωκας , , µοι δεδωκα αυτοις και αυτοι ελαβον και εγνωσαν αληθως οτι παρα σου εξηλθον και
επιστευσαν οτι συ µε απεστειλας.
v.11 και ουκετι , ουκ , ετι , ειµι εν τω κοσµω και αυτοι
, ,
ουτοι
εν τω κοσµω εισιν καγω και , , εγω , , προς σε ερχοµαι πατερ αγιε τηρησον αυτους
εν τω ονοµατι σου ω , ους , δεδωκας µοι ινα ωσιν εν καθως ηµεις.
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ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς. ὅτε ἤµην µετ’ αὐτῶν ἐν τῷ κόσµῳ ἐγὼ ἐτήουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί σου οὓς δέδωκάς µοι ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ
αὐτῶν ἀπώλετο εἰ µὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν
δὲ πρὸς σὲ ἔρχοµαι καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσµῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν
τὴν ἐµὴν πεπληρωµένην ἐν αὐτοῖς. ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου
καὶ ὁ κόσµος ἐµίσησεν αὐτούς ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσµου καθὼς ἐγὼ
οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ κόσµου. οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσµου
ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. ἐκ τοῦ κόσµου οὐκ εἰσὶν
καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσµου οὐκ εἰµὶ. ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου
ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. καθὼς ἐµὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσµον
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσµον. καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω
ἐµαυτόν ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασµένοι ἐν ἀληθείᾳ. οὐ περὶ τούτων δὲ
ἐρωτῶ µόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς
ἐµέ. ἵνα πάντες ἓν ὦσιν καθὼς σύ πάτερ ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν σοί ἵνα καὶ
αὐτοὶ ἐν ἡµῖν ἓν ὦσιν ἵνα ὁ κόσµος πιστεύσῃ ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. καὶ
ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς µοι δέδωκα αὐτοῖς ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς
ἕν ἐσµεν. ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐµοί ἵνα ὦσιν τετελειωµένοι εἰς ἕν
καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσµος ὅτι σύ µε ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς
καθὼς ἐµὲ ἠγάπησας. πάτερ οὕς δέδωκάς µοι ϑέλω ἵνα ὅπου εἰµὶ ἐγὼ
κἀκεῖνοι ὦσιν µετ’ ἐµοῦ ἵνα ϑεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐµὴν ἣν ἔδωκάς µοι
ὅτι ἠγάπησάς µε πρὸ καταβολῆς κόσµου. πάτερ δίκαιε καὶ ὁ κόσµος σε
οὐκ ἔγνω ἐγὼ δέ σε ἔγνων καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. καὶ
ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνοµά σου καὶ γνωρίσω ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς
µε ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.
ταῦτα εἰπὼν ὁ ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ

18

v.12 οτε ηµην µετ αυτων εν , , τω , , κοσµω , , εγω ετηρουν αυτους εν τω ονοµατι σου ω
ους , , δεδωκας µοι και εφυλαξα και ουδεις εξ αυτων απωλετο ει µη ο υιος της απωλειας ινα η
γραφη πληρωθη.
v.13 νυν δε προς σε ερχοµαι και ταυτα λαλω εν τω κοσµω ινα εχωσιν την χαραν
την εµην πεπληρωµενην εν εαυτοις αυτοις , , .
v.16 εκ του κοσµου ουκ εισιν καθως εγω ουκ
ειµι εκ του κοσµου ουκ , , ειµι , , .
v.17 αγιασον αυτους εν τη αληθεια σου , , ο λογος ο σος
αληθεια εστιν.
v.19 και υπερ αυτων εγω αγιαζω εµαυτον ινα ωσιν και αυτοι ωσιν , , ηγιασµενοι
εν αληθεια.
v.20 ου περι τουτων δε ερωτω µονον αλλα και περι των πιστευοντων , πιστευσοντων ,
δια του λογου αυτων εις εµε.
v.21 ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατερ εν εµοι καγω εν σοι ινα και
αυτοι εν ηµιν εν , , ωσιν ινα ο κοσµος πιστευη πιστευση , , οτι συ µε απεστειλας.
v.22 καγω
και , , εγω , , την δοξαν ην δεδωκας µοι δεδωκα αυτοις ινα ωσιν εν καθως ηµεις εν εσµεν , , .
v.23 εγω εν αυτοις και συ εν εµοι ινα ωσιν τετελειωµενοι εις εν και , , ινα γινωσκη ο κοσµος οτι συ µε
απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εµε ηγαπησας.
v.24 πατερ ο ους , , δεδωκας µοι ϑελω
ινα οπου ειµι εγω κακεινοι ωσιν µετ εµου ινα ϑεωρωσιν την δοξαν την εµην ην δεδωκας εδωκας , ,
µοι οτι ηγαπησας µε προ καταβολης κοσµου.
18
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χειµάρρου τῶν κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ
µαθηταὶ αὐτοῦ. ᾔδει δὲ καὶ ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον
ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ ἰησοῦς ἐκεῖ µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ. ὁ οὖν
ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ϕαρισαίων ὑπηέτας ἔρχεται ἐκεῖ µετὰ ϕανῶν καὶ λαµπάδων καὶ ὅπλων. ἰησοῦς οὖν
εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόµενα ἐπ’ αὐτὸν ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς τίνα ητεῖτε.
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ ἰησοῦν τὸν ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἐγώ εἰµι
εἱστήκει δὲ καὶ ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν µετ’ αὐτῶν. ὡς οὖν εἶπεν
αὐτοῖς ὅτι ἐγώ εἰµι ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαµαί. πάλιν
οὖν αὐτούς ἐπηρώτησεν τίνα ητεῖτε οἱ δὲ εἶπον ἰησοῦν τὸν ναζωραῖον.
ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς εἶπον ὑµῖν ὅτι ἐγώ εἰµι εἰ οὖν ἐµὲ ητεῖτε ἄφετε τούτους ὑπάγειν. ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι οὓς δέδωκάς µοι οὐκ
ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. σίµων οὖν πέτρος ἔχων µάχαιραν εἵλκυσεν
αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ
ὠτίον τὸ δεξιόν ἦν δὲ ὄνοµα τῷ δούλῳ µάλχος. εἶπεν οὖν ὁ ἰησοῦς τῷ
πέτρῳ άλε τὴν µάχαιραν σου εἰς τὴν ϑήκην τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν µοι
ὁ πατὴρ οὐ µὴ πίω αὐτό. ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται
τῶν ἰουδαίων συνέλαβον τὸν ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν. καὶ ἀπήγαγον
αὐτὸν πρὸς ἅνναν πρῶτον ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ καϊάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς
τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. ἦν δὲ καϊάφας ὁ συµβουλεύσας τοῖς ἰουδαίοις
ὅτι συµφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. ἠκολούθει δὲ
τῷ ἰησοῦ σίµων πέτρος καὶ ὁ ἄλλος µαθητής ὁ δὲ µαθητὴς ἐκεῖνος ἦν
γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν τῷ ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιε-

v.1 ταυτα ειπων ο , , ιησους εξηλθεν συν τοις µαθηταις αυτου περαν του χειµαρρου του των , ,
κεδρων οπου ην κηπος εις ον εισηλθεν αυτος και οι µαθηται αυτου.
v.2 ηδει δε και ιουδας ο πααδιδους αυτον τον τοπον οτι πολλακις συνηχθη [και] ο , , ιησους εκει µετα των µαθητων αυτου.
v.3 ο ουν ιουδας λαβων την σπειραν και εκ των αρχιερεων και εκ των ϕαρισαιων υπηρετας ερχεται
εκει µετα ϕανων και λαµπαδων και οπλων.
v.4 ιησους ουν ειδως παντα τα ερχοµενα επ αυτον
εξηλθεν και λεγει εξελθων , , ειπεν , , αυτοις τινα ητειτε.
v.5 απεκριθησαν αυτω ιησουν
τον ναζωραιον λεγει αυτοις ο , , ιησους , , εγω ειµι ειστηκει δε και ιουδας ο παραδιδους αυτον µετ
αυτων.
v.6 ως ουν ειπεν αυτοις οτι , , εγω ειµι απηλθον εις τα οπισω και επεσαν επεσον , ,
χαµαι.
v.7 παλιν ουν αυτους , , επηρωτησεν αυτους τινα ητειτε οι δε ειπαν ειπον , , ιησουν
τον ναζωραιον.
v.8 απεκριθη ο , ιησους ειπον υµιν οτι εγω ειµι ει ουν εµε ητειτε αφετε τουτους
υπαγειν.
v.10 σιµων ουν πετρος εχων µαχαιραν ειλκυσεν αυτην και επαισεν τον του αρχιερεως δουλον και απεκοψεν αυτου το ωταριον ωτιον , , το δεξιον ην δε ονοµα τω δουλω µαλχος.
v.11 ειπεν
ουν ο ιησους τω πετρω αλε την µαχαιραν σου , , εις την ϑηκην το ποτηριον ο δεδωκεν µοι ο πατηρ
ου µη πιω αυτο.
v.13 και ηγαγον απηγαγον , , αυτον , , προς ανναν πρωτον ην γαρ πενθεος του καιαφα ος ην αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου.
v.14 ην δε καιαφας ο συµβουλευσας τοις
v.15 ηκολουθει
ιουδαιοις οτι συµφερει ενα ανθρωπον αποθανειν απολεσθαι , , υπερ του λαου.
δε τω ιησου σιµων πετρος και ο , αλλος µαθητης ο δε µαθητης εκεινος ην γνωστος τω αρχιερει και
συνεισηλθεν τω ιησου εις την αυλην του αρχιερεως.
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έως. ὁ δὲ πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ ϑύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ µαθητὴς ὁ
ἄλλος ὅς ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ εἶπεν τῇ ϑυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν
πέτρον. λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ ϑυρωρός τῷ πέτρῳ µὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν
µαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου λέγει ἐκεῖνος οὐκ εἰµί. εἱστήκεισαν
δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες ὅτι ψῦχος ἦν καὶ
ἐθερµαίνοντο ἦν δὲ µετ’ αὐτῶν ὁ πέτρος ἑστὼς καὶ ϑερµαινόµενος. ὁ
οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν ἰησοῦν περὶ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ
τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ
κόσµῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου πάντοτε
οἱ ἰουδαῖοι συνέρχονται καὶ ἐν κρυπτῷ ελάλησα οὐδέν. τί µε ἐπερωτᾷς
ἐπερώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον
ἐγώ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκεν
ῥάπισµα τῷ ἰησοῦ εἰπών οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ. ἀπεκρίθη αὐτῷ
ὁ ἰησοῦς εἰ κακῶς ἐλάλησα µαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ εἰ δὲ καλῶς
τί µε δέρεις. ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ ἅννας δεδεµένον πρὸς καϊάφαν τὸν
ἀρχιερέα. ἦν δὲ σίµων πέτρος ἑστὼς καὶ ϑερµαινόµενος εἶπον οὖν αὐτῷ µὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν οὐκ
εἰµί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν πέτρος τὸ ὠτίον οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ µετ’ αὐτοῦ. πάλιν
οὖν ἠρνήσατο ὁ πέτρος καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. ἄγουσιν οὖν
τὸν ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον ἦν δὲ πρωίᾳ καὶ αὐτοὶ
οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον ἵνα µὴ µιανθῶσιν ἀλλ’ ἵνα ϕάγωσιν τὸ
πάσχα. ἐξῆλθεν οὖν ὁ πιλᾶτος πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν τίνα κατηγορίαν

v.16 ο δε πετρος ειστηκει προς τη ϑυρα εξω εξηλθεν ουν ο µαθητης ο αλλος ο ος , , ην , , γνωστος
του τω , , αρχιερεως αρχιερει , , και ειπεν τη ϑυρωρω και εισηγαγεν τον πετρον.
v.17 λεγει
ουν τω πετρω η παιδισκη η ϑυρωρος τω , , πετρω , , µη και συ εκ των µαθητων ει του ανθρωπου
τουτου λεγει εκεινος ουκ ειµι.
v.18 ειστηκεισαν δε οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιηκοτες οτι ψυχος ην και εθερµαινοντο ην δε και µετ , , αυτων , , ο πετρος µετ αυτων εστως
και ϑερµαινοµενος.
v.20 απεκριθη αυτω ο , , ιησους εγω παρρησια λελαληκα ελαλησα , ,
τω κοσµω εγω παντοτε εδιδαξα εν τη , συναγωγη και εν τω ιερω οπου παντες παντοτε , , οι ιουδαιοι συνερχονται και εν κρυπτω ελαλησα ουδεν.
v.21 τι µε ερωτας επερωτας , , ερωτησον
επερωτησον , , τους ακηκοοτας τι ελαλησα αυτοις ιδε ουτοι οιδασιν α ειπον εγω.
v.22 ταυτα
δε αυτου ειποντος εις παρεστηκως των υπηρετων παρεστηκως , , εδωκεν απισµα τω ιησου ειπων
ουτως αποκρινη τω αρχιερει.
v.23 απεκριθη αυτω ο , , ιησους ει κακως ελαλησα µαρτυρησον
περι του κακου ει δε καλως τι µε δερεις.
v.24 απεστειλεν ουν , αυτον ο αννας δεδεµενον προς
καιαφαν τον αρχιερεα.
v.25 ην δε σιµων πετρος εστως και ϑερµαινοµενος ειπον ουν αυτω µη και
συ εκ των µαθητων αυτου ει ηρνησατο ουν εκεινος και ειπεν ουκ ειµι.
v.27 παλιν ουν ηρνησατο
v.28 αγουσιν ουν τον ιησουν απο του καιαφα εις το
ο , , πετρος και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν.
πραιτωριον ην δε πρωι , πρωια , και αυτοι ουκ εισηλθον εις το πραιτωριον ινα µη µιανθωσιν αλλα
αλλ , , ινα , , ϕαγωσιν το πασχα.
v.29 εξηλθεν ουν ο πιλατος εξω προς αυτους και ϕησιν
ειπεν , , τινα κατηγοριαν ϕερετε [κατα] κατα , , του ανθρωπου τουτου.
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ϕέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ εἰ
µὴ ἦν οὗτος κακὸποιός οὐκ ἄν σοι παρεδώκαµεν αὐτόν. εἶπεν οὖν
αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος λάβετε αὐτὸν ὑµεῖς καὶ κατὰ τὸν νόµον ὑµῶν κρίνατε
αὐτόν εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ἰουδαῖοι ἡµῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα.
ἵνα ὁ λόγος τοῦ ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σηµαίνων ποίῳ ϑανάτῳ ἤµελλεν ἀποθνῄσκειν. εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὁ πιλᾶτος καὶ
ἐφώνησεν τὸν ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ σὺ εἶ ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων.
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι σοι εἶπόν
περὶ ἐµοῦ. ἀπεκρίθη ὁ πιλᾶτος µήτι ἐγὼ ἰουδαῖός εἰµι τὸ ἔθνος τὸ σὸν
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐµοί τί ἐποίησας. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς
ἡ ασιλεία ἡ ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου εἰ ἐκ τοῦ κόσµου
τούτου ἦν ἡ ασιλεία ἡ ἐµή οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐµοὶ ἠγωνίζοντο ἵνα µὴ
παραδοθῶ τοῖς ἰουδαίοις νῦν δὲ ἡ ασιλεία ἡ ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ πιλᾶτος οὐκοῦν ασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς
σὺ λέγεις ὅτι ασιλεύς εἰµι ἐγὼ ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννηµαι καὶ εἰς τοῦτο
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσµον ἵνα µαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς
ἀληθείας ἀκούει µου τῆς ϕωνῆς. λέγει αὐτῷ ὁ πιλᾶτος τί ἐστιν ἀλήθεια
καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς
ἐγὼ οὐδεµίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. ἔστιν δὲ συνήθεια ὑµῖν ἵνα ἕνα
ὑµῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα ούλεσθε οὖν ὑµῖν ἀπολύσω τὸν ασιλέα
τῶν ἰουδαίων. ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες λέγοντες µὴ τοῦτον ἀλλὰ
τὸν αραββᾶν ἦν δὲ ὁ αραββᾶς λῃστής.
τότε οὖν ἔλαβεν ὁ πιλᾶτος τὸν ἰησοῦν καὶ ἐµαστίγωσεν. καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ
ἱµάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν.
καὶ ἔλεγον χαῖρε ὁ ασιλεὺς

v.30 απεκριθησαν και ειπαν ειπον , , αυτω ει µη ην ουτος κακον ποιων κακοποιος , , ουκ
αν σοι παρεδωκαµεν αυτον.
v.31 ειπεν ουν αυτοις ο πιλατος λαβετε αυτον υµεις και κατα τον νοµον
υµων κρινατε αυτον ειπον ουν , , αυτω οι ιουδαιοι ηµιν ουκ εξεστιν αποκτειναι ουδενα.
v.33 εισηλθεν ουν παλιν εις το πραιτωριον παλιν , , ο πιλατος και εφωνησεν τον ιησουν και ειπεν αυτω
συ ει ο ασιλευς των ιουδαιων.
v.34 απεκριθη αυτω , , ο , , ιησους απο αφ , , σεαυτου
εαυτου , , συ τουτο λεγεις η αλλοι σοι , , ειπον σοι περι εµου.
v.36 απεκριθη ο , ιησους
η ασιλεια η εµη ουκ εστιν εκ του κοσµου τουτου ει εκ του κοσµου τουτου ην η ασιλεια η εµη οι
υπηρεται αν , , οι εµοι ηγωνιζοντο [αν] ινα µη παραδοθω τοις ιουδαιοις νυν δε η ασιλεια η εµη ουκ
εστιν εντευθεν.
v.37 ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν ασιλευς ει συ απεκριθη [ο] ο , , ιησους
συ λεγεις οτι ασιλευς ειµι εγω εγω , , εις τουτο γεγεννηµαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσµον ινα
µαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει µου της ϕωνης.
v.38 λεγει αυτω ο πιλατος
τι εστιν αληθεια και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν προς τους ιουδαιους και λεγει αυτοις εγω ουδεµιαν
v.39 εστιν δε συνηθεια υµιν ινα ενα υµιν , , απολυσω υµιν
αιτιαν , , ευρισκω εν αυτω αιτιαν .
, ,
εν τω πασχα ουλεσθε ουν υµιν
απολυσω υµιν τον ασιλεα των ιουδαιων.
v.40 εκραυγασαν
ουν παλιν παντες , , λεγοντες µη τουτον αλλα τον αραββαν ην δε ο αραββας ληστης.
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τῶν ἰουδαίων καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσµατα. ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ
πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς ἴδε ἄγω ὑµῖν αὐτὸν ἔξω ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεµίαν αἰτίαν εὑρίσκω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ ἰησοῦς ἔξω ϕορῶν τὸν ἀκάνθινον
στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱµάτιον καὶ λέγει αὐτοῖς ἴδε ὁ ἄνθρωπος.
ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες
σταύρωσον σταύρωσον λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος λάβετε αὐτὸν ὑµεῖς καὶ
σταυρώσατε ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἰουδαῖοι ἡµεῖς νόµον ἔχοµεν καὶ κατὰ τὸν νόµον ἡµῶν ὀφείλει
ἀποθανεῖν ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν ϑεοῦ ἐποίησεν. ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ πιλᾶτος
τοῦτον τὸν λόγον µᾶλλον ἐφοβήθη. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ ἰησοῦ πόθεν εἶ σύ ὁ δὲ ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν
αὐτῷ. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ πιλᾶτος ἐµοὶ οὐ λαλεῖς οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν
ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε. ἀπεκρίθη ὁ ἰησοῦς
οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεµίαν κατ’ ἐµοῦ εἰ µὴ ἦν σοι δεδοµένον ἄνωθεν
διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς µέ σοι µείζονα ἁµαρτίαν ἔχει. ἐκ τούτου ἐζήτει
ὁ πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν οἱ δὲ ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες ἐὰν τοῦτον
ἀπολύσῃς οὐκ εἶ ϕίλος τοῦ καίσαρος πᾶς ὁ ασιλέα αὐτόν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ καίσαρι. ὁ οὖν πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λογὸν ἤγαγεν ἔξω τὸν
ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ ήµατος εἰς τόπον λεγόµενον λιθόστρωτον
ἑβραϊστὶ δὲ γαββαθα. ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη καὶ
λέγει τοῖς ἰουδαίοις ἴδε ὁ ασιλεὺς ὑµῶν. οἱ δὲ ἐκραύγασαν ἆρον ἆρον
σταύρωσον αὐτόν λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος τὸν ασιλέα ὑµῶν σταυρώσω
ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς οὐκ ἔχοµεν ασιλέα εἰ µὴ καίσαρα. τότε οὖν
v.3 και ηρχοντο προς αυτον και ελεγον χαιρε ο ασιλευς των ιουδαιων και εδιδοσαν
εδιδουν , , αυτω απισµατα.
v.4 και εξηλθεν ουν , , παλιν εξω ο πιλατος και λεγει αυτοις ιδε
αγω υµιν αυτον εξω ινα γνωτε οτι εν , , αυτω , , ουδεµιαν αιτιαν ευρισκω εν αυτω .
v.5 εξηλϑεν ουν ο ιησους εξω ϕορων τον ακανθινον στεφανον και το πορφυρουν ιµατιον και λεγει αυτοις ιδου
ιδε , , ο ανθρωπος.
v.6 οτε ουν ειδον αυτον οι αρχιερεις και οι υπηρεται εκραυγασαν λεγοντες
σταυρωσον σταυρωσον αυτον λεγει αυτοις ο πιλατος λαβετε αυτον υµεις και σταυρωσατε εγω γαρ
ουχ ευρισκω εν αυτω αιτιαν.
v.7 απεκριθησαν αυτω οι ιουδαιοι ηµεις νοµον εχοµεν και κατα τον
νοµον ηµων , , οφειλει αποθανειν οτι εαυτον , , υιον του ϑεου εαυτον εποιησεν.
v.10 λεγει ουν αυτω ο πιλατος εµοι ου λαλεις ουκ οιδας οτι εξουσιαν εχω απολυσαι σταυρωσαι , , σε
και εξουσιαν εχω σταυρωσαι απολυσαι , , σε.
v.11 απεκριθη [αυτω] ο , ιησους ουκ ειχες
εξουσιαν ουδεµιαν , , κατ εµου ουδεµιαν ει µη ην σοι , , δεδοµενον σοι ανωθεν δια τουτο ο
παραδους παραδιδους , , µε σοι µειζονα αµαρτιαν εχει.
v.12 εκ τουτου εζητει , , ο πιλατος
εζητει απολυσαι αυτον οι δε ιουδαιοι εκραυγασαν εκραζον , , λεγοντες εαν τουτον απολυσης ουκ
ει ϕιλος του καισαρος πας ο ασιλεα εαυτον , αυτον , ποιων αντιλεγει τω καισαρι.
v.13 ο ουν
πιλατος ακουσας των τουτον , , λογων τον , , τουτων λογον , , ηγαγεν εξω τον ιησουν και
v.14 ην δε
εκαθισεν επι του , , ηµατος εις τοπον λεγοµενον λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα.
παρασκευη του πασχα ωρα ην δε , , ως ωσει , , εκτη και λεγει τοις ιουδαιοις ιδε ο ασιλευς
υµων.
v.15 οι , , δε , , εκραυγασαν ουν εκεινοι αρον αρον σταυρωσον αυτον λεγει αυτοις ο
πιλατος τον ασιλεα υµων σταυρωσω απεκριθησαν οι αρχιερεις ουκ εχοµεν ασιλεα ει µη καισαρα.
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παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ παρέλαβον δὲ τὸν ἰησοῦν καὶ
ἀπήγαγον. καὶ αστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόµενον
κρανίου τόπον ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ γολγοθα. ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν
καὶ µετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν µέσον δὲ τὸν ἰησοῦν.
ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦν δὲ γεγραµµένον ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων. τοῦτον οὖν
τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ
τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ἰησοῦς καὶ ἦν γεγραµµένον ἑβραϊστί ἑλληνιστί
ῥωµαϊστί. ἔλεγον οὖν τῷ πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ἰουδαίων µὴ γράφε
ὁ ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν ασιλεύς εἰµι τῶν ἰουδαίων. ἀπεκρίθη ὁ πιλᾶτος ὃ γέγραφα γέγραφα. οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε
ἐσταύρωσαν τὸν ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱµάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα
µέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ µέρος καὶ τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος ἐκ
τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους µὴ σχίσωµεν
αὐτόν ἀλλὰ λάχωµεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ
λέγουσα διεµερίσαντο τὰ ἱµάτιά µου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱµατισµόν µου
ἔβαλον κλῆρον οἱ µὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ
παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ἰησοῦ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς µητρὸς
αὐτοῦ µαρία ἡ τοῦ κλωπᾶ καὶ µαρία ἡ µαγδαληνή. ἰησοῦς οὖν ἰδὼν
τὴν µητέρα καὶ τὸν µαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ µητρί αὐτοῦ
γύναι ἰδοῦ ὁ υἱός σου. εἶτα λέγει τῷ µαθητῇ ἰδού ἡ µήτηρ σου καὶ
ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ µαθητὴς εἰς τὰ ἴδια. µετὰ τοῦτο
εἰδὼς ὁ ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή λέγει
διψῶ. σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους µεστόν οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους
καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόµατι. ὅτε οὖν ἔλαβεν
v.16 τοτε ουν παρεδωκεν αυτον αυτοις ινα σταυρωθη παρελαβον ουν δε , , τον ιησουν και , ,
ηγαγον απηγαγον , .
v.17 και ασταζων εαυτω τον σταυρον αυτου , , εξηλθεν εις τοπον
, ,
τον
λεγοµενον κρανιου τοπον ο ος , , λεγεται εβραιστι γολγοθα.
v.20 τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν των ιουδαιων οτι εγγυς ην της , πολεως , ο τοπος της , πολεως , οπου
εσταυρωθη ο ιησους και ην γεγραµµενον εβραιστι ελληνιστι , , ωµαιστι ελληνιστι .
v.23 οι ουν
στρατιωται οτε εσταυρωσαν τον ιησουν ελαβον τα ιµατια αυτου και εποιησαν τεσσαρα µερη εκαστω
στρατιωτη µερος και τον χιτωνα ην δε ο χιτων αραφος , αρραφος , εκ των ανωθεν υφαντος δι ολου.
v.24 ειπαν ειπον , , ουν προς αλληλους µη σχισωµεν αυτον αλλα λαχωµεν περι αυτου τινος εσται
ινα η γραφη πληρωθη [η η , , λεγουσα] λεγουσα , , διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοις και
επι τον ιµατισµον µου εβαλον κληρον οι µεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν.
v.26 ιησους ουν ιδων
την µητερα και τον µαθητην παρεστωτα ον ηγαπα λεγει τη µητρι αυτου , , γυναι ιδε ιδου , , ο
υιος σου.
v.27 ειτα λεγει τω µαθητη ιδε ιδου , , η µητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν
,
ο µαθητης αυτην , εις τα ιδια.
v.28 µετα τουτο ιδων ειδως , , ο ιησους οτι παντα , ,
αυτην
ηδη παντα τετελεσται ινα τελειωθη η γραφη λεγει διψω.
v.29 σκευος ουν , , εκειτο οξους µε, ,
, ,
, ,
στον οι
δε
πλησαντες
σπογγον ουν µεστον του οξους και , , υσσωπω περιθεντες
προσηνεγκαν αυτου τω στοµατι.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

19:30–20:2

τὸ ὄξος ὁ ἰησοῦς εἶπεν τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ
πνεῦµα. οἱ οὖν ἰουδαῖοι ἵνα µὴ µείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώµατα ἐν τῷ
σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ µεγάλη ἡ ἡµέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.
ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ µὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ
ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ. ἐπὶ δὲ τὸν ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον
αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη. ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷµα καὶ
ὕδωρ. καὶ ὁ ἑωρακὼς µεµαρτύρηκεν καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ µαρτυρία κα῎ κεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα ὑµεῖς πιστεύσητε. ἐγένετο
γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. καὶ
πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. µετὰ δὲ ταῦτα
ἠρώτησεν τὸν πιλᾶτον ὁ ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ἁριµαθαίας ὢν µαθητὴς τοῦ ἰησοῦ
κεκρυµµένος δὲ διὰ τὸν ϕόβον τῶν ἰουδαίων ἵνα ἄρῃ τὸ σῶµα τοῦ ἰησοῦ
καὶ ἐπέτρεψεν ὁ πιλᾶτος ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶµα τοῦ ἰησοῦ. ἦλθεν
δὲ καὶ νικόδηµος ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον ϕέρων
µίγµα σµύρνης καὶ ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. ἔλαβον οὖν τὸ σῶµα τοῦ
ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις µετὰ τῶν ἀρωµάτων καθὼς ἔθος ἐστὶν
τοῖς ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος
καὶ ἐν τῷ κήπῳ µνηµεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. ἐκεῖ οὖν
διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ µνηµεῖον ἔθηκαν τὸν
ἰησοῦν.
τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαββάτων µαρία ἡ µαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι
οὔσης εἰς τὸ µνηµεῖον καὶ λέπει τὸν λίθον ἠρµένον ἐκ τοῦ µνηµείου.
τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς σίµωνα πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον µαθητὴν
v.30 οτε ουν ελαβεν το οξος [ο] ο , , ιησους ειπεν τετελεσται και κλινας την κεφαλην παρεδωκεν το
πνευµα.
v.31 οι ουν ιουδαιοι επει , παρασκευη , ην , ινα µη µεινη επι του σταυρου τα σωµατα
εν τω σαββατω επει , παρασκευη , ην , ην γαρ µεγαλη η ηµερα εκεινου του σαββατου ηρωτησαν
τον πιλατον ινα κατεαγωσιν αυτων τα σκελη και αρθωσιν.
v.33 επι δε τον ιησουν ελθοντες ως ειδον
αυτον , , ηδη αυτον τεθνηκοτα ου κατεαξαν αυτου τα σκελη.
v.34 αλλ εις των στρατιωτων λογχη
αυτου την πλευραν ενυξεν και ευθεως ευθυς , εξηλθεν ευθυς αιµα και υδωρ. v.35 και ο εωρακως
µεµαρτυρηκεν και αληθινη αυτου , , εστιν αυτου η µαρτυρια και εκεινος κακεινος , , οιδεν
οτι αληθη λεγει ινα και υµεις ᾿πιστευσητε῎ πιστευσητε , , .
v.36 εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη
πληρωθη οστουν ου συντριβησεται απ αυτου.
v.38 µετα δε , , ταυτα ηρωτησεν τον πιλατον [ο]
ο , ιωσηφ [ο] ο , , απο αριµαθαιας ων µαθητης του ιησου κεκρυµµενος δε δια τον ϕοβον των
ιουδαιων ινα αρη το σωµα του ιησου και επετρεψεν ο πιλατος ηλθεν ουν και ηρεν το σωµα αυτου
του , , ιησου , , .
v.39 ηλθεν δε και νικοδηµος ο ελθων προς αυτον τον , , ιησουν , ,
νυκτος το πρωτον ϕερων µιγµα σµυρνης και αλοης ως , ωσει , λιτρας εκατον.
v.40 ελαβον ουν
το σωµα του ιησου και εδησαν αυτο εν οθονιοις µετα των αρωµατων καθως εθος εστιν τοις ιουδαιοις
ενταφιαζειν.
v.41 ην δε εν τω τοπω οπου εσταυρωθη κηπος και εν τω κηπω µνηµειον καινον εν ω
ουδεπω ουδεις ην τεθειµενος ετεθη , , .
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ὃν ἐφίλει ὁ ἰησοῦς καὶ λέγει αὐτοῖς ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ µνηµείου
καὶ οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. ἐξῆλθεν οὖν ὁ πέτρος καὶ ὁ ἄλλος
µαθητής καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ µνηµεῖον. ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁµοῦ καὶ
ὁ ἄλλος µαθητὴς προέδραµεν τάχιον τοῦ πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς
τὸ µνηµεῖον.
καὶ παρακύψας λέπει κείµενα τὰ ὀθόνια οὐ µέντοι
εἰσῆλθεν.
ἔρχεται οὖν σίµων πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν
εἰς τὸ µνηµεῖον καὶ ϑεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείµενα. καὶ τὸ σουδάριον ὃ
ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ µετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον ἀλλὰ χωρὶς
ἐντετυλιγµένον εἰς ἕνα τόπον. τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος µαθητὴς
ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ µνηµεῖον καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν. οὐδέπω γὰρ
ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. ἀπῆλθον οὖν
πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ µαθηταί. µαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τὸ µνηµεῖον
κλαίουσα ἔξω ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ µνηµεῖον. καὶ ϑεωρεῖ
δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζοµένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα
πρὸς τοῖς ποσίν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶµα τοῦ ἰησοῦ. καὶ λέγουσιν αὐτῇ
ἐκεῖνοι γύναι τί κλαίεις λέγει αὐτοῖς ὅτι ἦραν τὸν κύριόν µου καὶ οὐκ
οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ
ϑεωρεῖ τὸν ἰησοῦν ἑστῶτα καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ὁ ἰησοῦς ἐστιν. λέγει αὐτῇ ὁ
ἰησοῦς γύναι τί κλαίεις τίνα ητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν
λέγει αὐτῷ κύριε εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν εἰπέ µοι ποῦ αὐτόν ἔθηκας
κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. λέγει αὐτῇ ὃ ἰησοῦς µαρία στραφεῖσα ἐκείνη λέγει
αὐτῷ ῥαββουνι ὁ λέγεται διδάσκαλε.
λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς µή µου
ἅπτου οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα µου πορεύου δὲ πρὸς
τοὺς ἀδελφούς µου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ
πατέρα ὑµῶν καὶ ϑεόν µου καὶ ϑεὸν ὑµῶν. ἔρχεται µαρία ἡ µαγδαληνὴ
ἀπαγγέλλουσα τοῖς µαθηταῖς ὅτι ἑώρακεν τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν
αὐτῇ. οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ µιᾷ τῶν σαββάτων καὶ τῶν

20
v.6 ερχεται ουν και σιµων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το µνηµειον και ϑεωρει
τα οθονια κειµενα.
v.10 απηλθον ουν παλιν προς αυτους εαυτους , , οι µαθηται.
v.11 µαρια
δε ειστηκει προς τω µνηµειω το , , µνηµειον , , κλαιουσα , , εξω κλαιουσα ως ουν εκλαιεν
παρεκυψεν εις το µνηµειον.
v.14 και , , ταυτα ειπουσα εστραφη εις τα οπισω και ϑεωρει τον
ιησουν εστωτα και ουκ ηδει οτι ο , ιησους εστιν.
v.15 λεγει αυτη ο , , ιησους γυναι τι κλαιεις
τινα ητεις εκεινη δοκουσα οτι ο κηπουρος εστιν λεγει αυτω κυριε ει συ εβαστασας αυτον ειπε µοι που
αυτον , εθηκας αυτον , καγω αυτον αρω.
v.16 λεγει αυτη ο , , ιησους µαριαµ µαρια , ,
στραφεισα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι αββουνι ο λεγεται διδασκαλε.
v.17 λεγει αυτη ο , ,
, ,
ιησους µη µου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα µου
πορευου δε προς τους αδελφους
µου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα µου και πατερα υµων και ϑεον µου και ϑεον υµων.
v.18 ερχεται µαριαµ µαρια , , η µαγδαληνη αγγελλουσα απαγγελλουσα , , τοις µαθηταις οτι
εωρακα εωρακεν , , τον κυριον και ταυτα ειπεν αυτη.
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

20:19–21:1

ϑυρῶν κεκλεισµένων ὅπου ἦσαν οἱ µαθηταὶ συνηγµένοι διὰ τὸν ϕόβον
τῶν ἰουδαίων ἦλθεν ὁ ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ λέγει αὐτοῖς
εἰρήνη ὑµῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν
αὐτοῦ ἐχάρησαν οὖν οἱ µαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
ἰησοῦς πάλιν εἰρήνη ὑµῖν καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ πατήρ κἀγὼ πέµπω
ὑµᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς λάβετε πνεῦµα
ἅγιον. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁµαρτίας ἀφιένται αὐτοῖς ἄν τινων κρατῆτε
κεκράτηνται. ϑωµᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόµενος δίδυµος οὐκ
ἦν µετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ ἰησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί
ἑωράκαµεν τὸν κύριον ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ἐὰν µὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν
αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ άλω τὸν δάκτυλόν µου εἰς τὸν τύπον τῶν
ἥλων καὶ άλω τὴν χεῖρα µου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ µὴ πιστεύσω.
καὶ µεθ’ ἡµέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ϑωµᾶς
µετ’ αὐτῶν ἔρχεται ὁ ἰησοῦς τῶν ϑυρῶν κεκλεισµένων καὶ ἔστη εἰς τὸ
µέσον καὶ εἶπεν εἰρήνη ὑµῖν. εἶτα λέγει τῷ ϑωµᾷ ϕέρε τὸν δάκτυλόν
σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου καὶ ϕέρε τὴν χεῖρά σου καὶ άλε εἰς
τὴν πλευράν µου καὶ µὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη
ὁ ϑωµᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ κύριός µου καὶ ὁ ϑεός µου. λέγει αὐτῷ
ὁ ἰησοῦς ὅτι ἑώρακάς µε ϑωµᾷ πεπίστευκας µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες
καὶ πιστεύσαντες. πολλὰ µὲν οὖν καὶ ἄλλα σηµεῖα ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς
ἐνώπιον τῶν µαθητῶν αὐτοῦ ἃ οὐκ ἔστιν γεγραµµένα ἐν τῷ ιβλίῳ τούτῳ.
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὁ ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς
τοῦ ϑεοῦ καὶ ἵνα πιστεύοντες ωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ.
µετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ἰησοῦς τοῖς µαθηταῖς ἐπὶ τῆς
ϑαλάσσης τῆς τιβεριάδος ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. ἦσαν ὁµοῦ σίµων πέv.19 ουσης ουν οψιας τη ηµερα εκεινη τη µια των , , σαββατων και των ϑυρων κεκλεισµενων οπου
ησαν οι µαθηται συνηγµενοι , , δια τον ϕοβον των ιουδαιων ηλθεν ο ιησους και εστη εις το µεσον
και λεγει αυτοις ειρηνη υµιν.
v.20 και τουτο ειπων εδειξεν αυτοις , , τας χειρας και την πλευραν
, ,
αυτοις αυτου
εχαρησαν ουν οι µαθηται ιδοντες τον κυριον.
v.21 ειπεν ουν αυτοις [ο ο , ,
ιησους] ιησους , , παλιν ειρηνη υµιν καθως απεσταλκεν µε ο πατηρ καγω πεµπω υµας.
v.23 αν
τινων αφητε τας αµαρτιας αφεωνται αφιενται , , αυτοις αν τινων κρατητε κεκρατηνται. v.24 ϑωµας
δε εις εκ των δωδεκα ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ αυτων οτε ηλθεν ο , , ιησους.
v.25 ελεγον
ουν αυτω οι αλλοι µαθηται εωρακαµεν τον κυριον ο δε ειπεν αυτοις εαν µη ιδω εν ταις χερσιν αυτου
τον τυπον των ηλων και αλω τον δακτυλον µου εις τον τυπον των ηλων και αλω µου την χειρα
µου , , εις την πλευραν αυτου ου µη πιστευσω.
v.28 και , , απεκριθη ο , ϑωµας και ειπεν
αυτω ο κυριος µου και ο ϑεος µου.
v.29 λεγει αυτω ο ιησους οτι εωρακας µε ϑωµα , πεπιστευκας
µακαριοι οι µη ιδοντες και πιστευσαντες.
v.30 πολλα µεν ουν και αλλα σηµεια εποιησεν ο ιησους
v.31 ταυτα
ενωπιον των µαθητων [αυτου] αυτου , , α ουκ εστιν γεγραµµενα εν τω ιβλιω τουτω.
δε γεγραπται ινα ᾿πιστευσητε῎ πιστευσητε , , οτι ο , ιησους εστιν ο χριστος ο υιος του ϑεου και
ινα πιστευοντες ωην εχητε εν τω ονοµατι αυτου.
21
v.1 µετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο
ιησους τοις µαθηταις [αυτου] επι της ϑαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως.
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τρος καὶ ϑωµᾶς ὁ λεγόµενος δίδυµος καὶ ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ κανὰ τῆς
γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ εβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ δύο.
λέγει αὐτοῖς σίµων πέτρος ὑπάγω ἁλιεύειν λέγουσιν αὐτῷ ἐρχόµεθα καὶ
ἡµεῖς σὺν σοί ἐξῆλθον καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθὺς καὶ ἐν ἐκείνῃ
τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. πρωΐας δὲ ἤδη γενοµένης ἔστη ὁ ἰησοῦς εἰς
τὸν αἰγιαλόν οὐ µέντοι ᾔδεισαν οἱ µαθηταὶ ὅτι ἰησοῦς ἐστιν. λέγει οὖν
αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς παιδία µή τι προσφάγιον ἔχετε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οὔ.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς άλετε εἰς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον καὶ εὑήσετε ἔβαλον οὖν καὶ οὐκ ἔτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους
τῶν ἰχθύων. λέγει οὖν ὁ µαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ ἰησοῦς τῷ πέτρῳ
ὁ κύριός ἐστιν σίµων οὖν πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο ἦν γὰρ γυµνός καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν.
οἱ δὲ ἄλλοι µαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν µακρὰν ἀπὸ τῆς
γῆς ἀλλ’ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. ὡς
οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν λέπουσιν ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ ὀψάριον
ἐπικείµενον καὶ ἄρτον. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. ἀνέβη σίµων πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον ἐπὶ
τῆς γῆς µεστὸν ἰχθύων µεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν καὶ τοσούτων
ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς δεῦτε ἀριστήσατε
οὐδεὶς δὲ ἐτόλµα τῶν µαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν σὺ τίς εἶ εἰδότες ὅτι ὁ
κύριός ἐστιν. ἔρχεται οὖν ὁ ἰησοῦς καὶ λαµβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν
αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁµοίως. τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ἰησοῦς
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ
σίµωνι πέτρῳ ὁ ἰησοῦς σίµων ἰωνᾶ ἀγαπᾷς µε πλεῖόν τούτων λέγει αὐτῷ
ναί κύριε σὺ οἶδας ὅτι ϕιλῶ σε λέγει αὐτῷ όσκε τὰ ἀρνία µου. λέγει
v.3 λεγει αυτοις σιµων πετρος υπαγω αλιευειν λεγουσιν αυτω ερχοµεθα και ηµεις συν σοι εξηλθον και
ενεβησαν , ανεβησαν , εις το πλοιον ευθυς , , και εν εκεινη τη νυκτι επιασαν ουδεν. v.4 πρωιας
δε ηδη γενοµενης εστη ο , , ιησους εις τον αιγιαλον ου µεντοι ηδεισαν οι µαθηται οτι ιησους εστιν.
v.5 λεγει ουν αυτοις [ο] ο , , ιησους παιδια µη τι προσφαγιον εχετε απεκριθησαν αυτω ου.
v.6 ο
δε ειπεν αυτοις αλετε εις τα δεξια µερη του πλοιου το δικτυον και ευρησετε εβαλον ουν και ουκετι ,
ουκ , ετι , αυτο ελκυσαι ισχυον ισχυσαν , , απο του πληθους των ιχθυων.
v.8 οι δε αλλοι
µαθηται τω πλοιαριω ηλθον ου γαρ ησαν µακραν απο της γης αλλα αλλ , , ως απο πηχων διακοσιων συροντες το δικτυον των ιχθυων.
v.11 ανεβη ουν σιµων πετρος και ειλκυσεν το δικτυον
εις επι , , την της , , γην γης , , µεστον ιχθυων µεγαλων εκατον πεντηκοντα , τριων ,
πεντηκοντατριων , και τοσουτων οντων ουκ εσχισθη το δικτυον.
v.13 ερχεται ουν , , ο , ,
ιησους και λαµβανει τον αρτον και διδωσιν αυτοις και το οψαριον οµοιως.
v.14 τουτο ηδη τριτον
εφανερωθη ο , , ιησους τοις µαθηταις αυτου , , εγερθεις εκ νεκρων.
v.15 οτε ουν ηριστησαν
λεγει τω σιµωνι πετρω ο ιησους σιµων ιωαννου ιωνα , , αγαπας µε πλεον πλειον , , τουτων λεγει
αυτω ναι κυριε συ οιδας οτι ϕιλω σε λεγει αυτω οσκε τα αρνια µου.
v.16 λεγει αυτω παλιν δευτερον
σιµων ιωαννου ιωνα , , αγαπας µε λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδας οτι ϕιλω σε λεγει αυτω ποιµαινε
τα προβατα µου.
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21:17–25

αὐτῷ πάλιν δεύτερον σίµων ἰωνᾶ ἀγαπᾷς µε λέγει αὐτῷ ναί κύριε σὺ
οἶδας ὅτι ϕιλῶ σε λέγει αὐτῷ ποίµαινε τὰ πρόβατά µου. λέγει αὐτῷ τὸ
τρίτον σίµων ἰωνᾶ ϕιλεῖς µε ἐλυπήθη ὁ πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον
ϕιλεῖς µε καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριε σὺ πάντα οἶδας σὺ γινώσκεις ὅτι ϕιλῶ
σε λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς όσκε τὰ πρόβατά µου. ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι
ὅτε ἦς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες ὅταν δὲ
γηράσῃς ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου καὶ ἄλλος σε ώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ
ϑέλεις. τοῦτο δὲ εἶπεν σηµαίνων ποίῳ ϑανάτῳ δοξάσει τὸν ϑεόν καὶ
τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ ἀκολούθει µοι. ἐπιστραφεὶς δέ ὁ πέτρος λέπει
τὸν µαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ
δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν κύριε τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε.
τοῦτον ἰδὼν ὁ πέτρος λέγει τῷ ἰησοῦ κύριε οὗτος δὲ τί. λέγει αὐτῷ ὁ
ἰησοῦς ἐὰν αὐτὸν ϑέλω µένειν ἕως ἔρχοµαι τί πρὸς σέ σύ ἀκολούθει µοι.
ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ µαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ
ἀποθνῄσκει καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλ᾽λ ἐὰν
αὐτὸν ϑέλω µένειν ἕως ἔρχοµαι τί πρὸς σέ. οὗτός ἐστιν ὁ µαθητὴς ὁ
µαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα καὶ οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς ἐστίν
ἡ µαρτυρία αὐτοῦ. ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὃσα ἐποίησεν ὁ ἰησοῦς
ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν οὐδὲ αὐτὸν οἶµαι τὸν κόσµον χωρῆσαι τὰ
γραφόµενα ιβλία ἀµήν.

v.17 λεγει αυτω το τριτον σιµων ιωαννου ιωνα , , ϕιλεις µε ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το
τριτον ϕιλεις µε και λεγει ειπεν , , αυτω κυριε συ , , παντα συ οιδας συ γινωσκεις οτι ϕιλω σε
λεγει αυτω [ο ο , , ιησους] ιησους , , οσκε τα προβατα µου.
v.20 επιστραφεις δε , , ο
πετρος λεπει τον µαθητην ον ηγαπα ο ιησους ακολουθουντα ος και ανεπεσεν εν τω δειπνω επι το
στηθος αυτου και ειπεν κυριε τις εστιν ο παραδιδους σε.
v.21 τουτον ουν ιδων ο πετρος λεγει τω
ιησου κυριε ουτος δε τι.
v.22 λεγει αυτω ο ιησους εαν αυτον ϑελω µενειν εως ερχοµαι τι προς σε συ
ακολουθει , , µοι ακολουθει .
v.23 εξηλθεν ουν ουτος ο λογος ουτος , , εις τους αδελφους
οτι ο µαθητης εκεινος ουκ αποθνησκει και , , ουκ ειπεν δε αυτω ο ιησους οτι ουκ αποθνησκει αλλ
v.24 ουτος εστιν ο µαθητης ο
εαν αυτον ϑελω µενειν εως ερχοµαι [τι τι , , προς σε] σε , , .
µαρτυρων περι τουτων και ο γραψας ταυτα και οιδαµεν οτι αληθης αυτου εστιν , , η µαρτυρια
εστιν αυτου , , .
v.25 εστιν δε και αλλα πολλα α οσα , , εποιησεν ο ιησους ατινα εαν γραφηται
, ,
καθ εν ουδ ουδε
αυτον οιµαι τον κοσµον χωρησαι τα γραφοµενα ιβλια αµην , , .
































































































































ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
τὸν µὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάµην περὶ πάντων ὦ ϑεόφιλε ὧν ἤρξατο ὁ ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν.
ἄχρι ἡς ἡµέρας ἐντειλάµενος
τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύµατος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη. οἷς καὶ
παρέστησεν ἑαυτὸν ῶντα µετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκµηρίοις
δι’ ἡµερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόµενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς
ασιλείας τοῦ ϑεοῦ. καὶ συναλιζόµενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ἱεοσολύµων µὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς
ἣν ἠκούσατέ µου. ὅτι ἰωάννης µὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑµεῖς δὲ απτισθήσεσθε ἐν πνεύµατι ἁγίῳ οὐ µετὰ πολλὰς ταύτας ἡµέρας. οἱ µὲν
οὖν συνελθόντες ἐπἠρώτων αὐτὸν λέγοντες κύριε εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν ασιλείαν τῷ ἰσραήλ. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς
οὐχ ὑµῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ
ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. ἀλλὰ λήψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύµατος
ἐφ’ ὑµᾶς καὶ ἔσεσθέ µοι µάρτυρες ἔν τε ἰερουσαλὴµ καὶ ἐν πάσῃ τῇ
ἰουδαίᾳ καὶ σαµαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. καὶ ταῦτα εἰπὼν λεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν
αὐτῶν. καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευοµένου αὐτοῦ
καὶ ἰδού ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήτι λευκῇ. οἳ καὶ
εἶπον ἄνδρες γαλιλαῖοι τί ἑστήκατε ἐµβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν οὗτος
ὁ ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ ὑµῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν
τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἰς τὸν οὐρανόν. τότε ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴµ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουµένου ἐλαιῶνος ὅ ἐστιν ἐγγὺς
1
v.2 αχρι ης ηµερας εντειλαµενος τοις αποστολοις δια πνευµατος αγιου ους εξελεξατο ανεληµφθη
ανεληφθη , , .
v.3 οις και παρεστησεν εαυτον ωντα µετα το παθειν αυτον εν πολλοις τεκµηριοις
δι ηµερων τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , οπτανοµενος αυτοις και λεγων τα περι της ασιλειας του
ϑεου.
v.4 και συναλιζοµενος µετ αυτων παρηγγειλεν αυτοις απο ιεροσολυµων µη χωριζεσθαι αλλα
περιµενειν την επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε µου.
v.5 οτι ιωαννης µεν εβαπτισεν υδατι υµεις
δε απτισθησεσθε , , εν πνευµατι απτισθησεσθε αγιω ου µετα πολλας ταυτας ηµερας.
v.6 οι µεν
ουν συνελθοντες ηρωτων επηρωτων , , αυτον λεγοντες κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεις
την ασιλειαν τω ισραηλ.
v.8 αλλα ληµψεσθε ληψεσθε , , δυναµιν επελθοντος του αγιου πνευµατος εφ υµας και εσεσθε µου µοι , , µαρτυρες εν τε ιερουσαληµ και [εν] εν , , παση τη ιουδαια
και σαµαρεια και εως εσχατου της γης.
v.10 και ως ατενιζοντες ησαν εις τον ουρανον πορευοµενου
αυτου και ιδου ανδρες δυο παρειστηκεισαν αυτοις εν εσθησεσι εσθητι , , λευκαις λευκη , , .
v.11 οι και ειπαν ειπον , , ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε ἑµβλεποντες῎ εµβλεποντες , , εις τον
ουρανον ουτος ο ιησους ο αναληµφθεις αναληφθεις , , αφ υµων εις τον ουρανον ουτως ελευσεται
ον τροπον εθεασασθε αυτον πορευοµενον εις τον ουρανον.
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1:13–23

ἰερουσαλὴµ σαββάτου ἔχον ὁδόν. καὶ ὅτε εἰσῆλθον ἀνέβησαν εἰς τὸ
ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταµένοντες ὅ τε πέτρος καὶ ἰάκωβος καὶ ἰωάννης
καὶ ἀνδρέας ϕίλιππος καὶ ϑωµᾶς αρθολοµαῖος καὶ µατθαῖος ἰάκωβος
ἁλφαίου καὶ σίµων ὁ ηλωτὴς καὶ ἰούδας ἰακώβου. οὗτοι πάντες ἦσαν
προσκαρτεροῦντες ὁµοθυµαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶν καὶ µαριᾴ τῇ µητρὶ τοῦ ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. καὶ ἐν
ταῖς ἡµέραις ταύταις ἀναστὰς πέτρος ἐν µέσῳ τῶν µαθητῶν εἶπεν ἦν τε
ὄχλος ὀνοµάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡ`σ ἑκατὸν εἴκοσιν. ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει
πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον διὰ
στόµατος δαβὶδ περὶ ἰούδα τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν τὸν
ἰησοῦν. ὅτι κατηριθµηµένος ἦν σὺν ἡµῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς
διακονίας ταύτης. οὗτος µὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοῦ µισθοῦ τῆς
ἀδικίας καὶ πρηνὴς γενόµενος ἐλάκησεν µέσος καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ
σπλάγχνα αὐτοῦ. καὶ γνωστὸν ἐγένετο πάσιν τοῖς κατοικοῦσιν ἰερουσαλήµ ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ἁκελδαµά
τοῦτ῎ ἔστιν χωρίον αἵµατος. γέγραπται γὰρ ἐν ίβλῳ ψαλµῶν γενηϑήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρηµος καὶ µὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ καί τὴν
ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος. δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡµῖν ἀνδρῶν
ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ’ ἡµᾶς ὁ κύριος ἰησοῦς.
ἀρξάµενος ἀπὸ τοῦ απτίσµατος ἰωάννου ἕως τῆς ἡµέρας ἡς ἀνελήφθη
ἀφ’ ἡµῶν µάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡµῖν ἕνα τούτων.
καὶ ἔστησαν δύο ἰωσὴφ τὸν καλούµενον αρσαβᾶν ὃς ἐπεκλήθη ἰοῦστος

v.13 και οτε εισηλθον ανεβησαν , , εις το υπερωον ανεβησαν ου ησαν καταµενοντες ο τε πετρος
και ιακωβος , , και , , ιωαννης και ιακωβος και ανδρεας ϕιλιππος και ϑωµας αρθολοµαιος και
µαθθαιος µατθαιος , , ιακωβος αλφαιου και σιµων ο ηλωτης και ιουδας ιακωβου.
v.14 ουτοι
παντες ησαν προσκαρτερουντες οµοθυµαδον τη προσευχη και , , τη , , δεησει , , συν γυναιξιν
και µαριαµ µαρια , , τη µητρι του ιησου και συν , , τοις αδελφοις αυτου.
v.15 και εν ταις ηµεαις ταυταις αναστας πετρος εν µεσω των αδελφων µαθητων , , ειπεν ην τε οχλος ονοµατων επι το
αυτο ωσει ως , , εκατον εικοσι εικοσιν , , .
v.16 ανδρες αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην
ταυτην , , ην προειπεν το πνευµα το αγιον δια στοµατος δαυιδ , δαβιδ , περι ιουδα του γενοµενου οδηγου τοις συλλαβουσιν τον , , ιησουν.
v.17 οτι κατηριθµηµενος ην εν συν , , ηµιν και
ελαχεν τον κληρον της διακονιας ταυτης.
v.18 ουτος µεν ουν εκτησατο χωριον εκ του , µισθου της
αδικιας και πρηνης γενοµενος ελακησεν µεσος και εξεχυθη παντα τα σπλαγχνα αυτου.
v.19 και
γνωστον εγενετο πασι πασιν , , τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ ωστε κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια
διαλεκτω αυτων ακελδαµαχ ακελδαµα , , τουτ , εστιν , τουτεστιν , χωριον αιµατος. v.20 γεγραπται γαρ εν ιβλω ψαλµων γενηθητω η επαυλις αυτου ερηµος και µη εστω ο κατοικων εν αυτη και
την επισκοπην αυτου λαβετω λαβοι , , ετερος.
v.21 δει ουν των συνελθοντων ηµιν ανδρων εν
v.22 αρξαµενος απο του απαντι χρονω εν , , ω εισηλθεν και εξηλθεν εφ ηµας ο κυριος ιησους.
πτισµατος ιωαννου εως της ηµερας ης ανεληµφθη ανεληφθη , , αφ ηµων µαρτυρα της αναστασεως
αυτου γενεσθαι , , συν ηµιν γενεσθαι ενα τουτων.
v.23 και εστησαν δυο ιωσηφ τον καλουµενον
αρσαββαν αρσαβαν , , ος επεκληθη ιουστος και µαθθιαν µατθιαν , , .
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καὶ µατθίαν. καὶ προσευξάµενοι εἶπον σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων
ἀνάδειξον ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξω. λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς
διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς ἐξ ἡς παρέβη ἰούδας πορευθῆναι εἰς
τὸν τόπον τὸν ἴδιον. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος
ἐπὶ µατθίαν καὶ συγκατεψηφίσθη µετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

24

καὶ ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁµοθυµαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος
ὥσπερ ϕεροµένης πνοῆς ιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν
καθήµενοι. καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαµεριζόµεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός
ἐκάθισεν τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύµατος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦµα ἐδίδου
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. ἦσαν δὲ ἐν ἰερουσαλὴµ κατοικοῦντες ἰουδαῖοι
ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. γενοµένης
δὲ τῆς ϕωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουον εἷς
ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ
ἐθαύµαζον λέγοντες πρ`῀ος ἀλλήλους οὐκ ἰδού πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες γαλιλαῖοι. καὶ πῶς ἡµεῖς ἀκούοµεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ
ἡµῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθηµεν. πάρθοι καὶ µῆδοι καὶ ἐλαµῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν µεσοποταµίαν ἰουδαίαν τε καὶ καππαδοκίαν πόντον καὶ
τὴν ἀσίαν. ϕρυγίαν τε καὶ παµφυλίαν αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς λιβύης
τῆς κατὰ κυρήνην καὶ οἱ ἐπιδηµοῦντες ῥωµαῖοι ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι. κρῆτες καὶ ἄραβες ἀκούοµεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡµετέραις
γλώσσαις τὰ µεγαλεῖα τοῦ ϑεοῦ. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν
ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες τί ἄν ϑέλοι τοῦτο εἶναι. ἕτεροι δὲ χλευάοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους µεµεστωµένοι εἰσίν. σταθεὶς δὲ πέτρος σὺν

2

v.24 και προσευξαµενοι ειπαν ειπον , , συ κυριε καρδιογνωστα παντων αναδειξον ον ,
εξελεξω , εκ τουτων των δυο ενα , , ον , ενα εξελεξω , .
v.25 λαβειν τον τοπον κληρον , ,
, ,
της διακονιας ταυτης και αποστολης αφ εξ
ης παρεβη ιουδας πορευθηναι εις τον τοπον τον ιδιον.
v.26 και εδωκαν κληρους αυτοις αυτων , , και επεσεν ο κληρος επι µαθθιαν µατθιαν , , και
συγκατεψηφισθη µετα των ενδεκα αποστολων.
2
v.1 και εν τω συµπληρουσθαι την ηµεραν της
πεντηκοστης ησαν παντες απαντες , , οµου οµοθυµαδον , , επι το αυτο.
v.3 και ωφθησαν
αυτοις διαµεριζοµεναι γλωσσαι ωσει πυρος και εκαθισεν τε , , εφ ενα εκαστον αυτων.
v.4 και
επλησθησαν παντες απαντες , , πνευµατος αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραις γλωσσαις καθως το
πνευµα εδιδου αυτοις , , αποφθεγγεσθαι αυτοις .
v.5 ησαν δε εις εν , , ιερουσαληµ κατοικουντες ιουδαιοι ανδρες ευλαβεις απο παντος εθνους των υπο τον ουρανον. v.7 εξισταντο δε παντες ,
και εθαυµαζον λεγοντες ουχ προς , , αλληλους , , ουκ , , ιδου απαντες παντες , , ουτοι
εισιν οι λαλουντες γαλιλαιοι.
v.12 εξισταντο δε παντες και διηπορουν αλλος προς αλλον λεγοντες τι
v.13 ετεροι δε διαχλευαζοντες χλευαζοντες , , ελεγον οτι
ϑελει αν , , ϑελοι , , τουτο ειναι.
γλευκους µεµεστωµενοι εισιν.
v.14 σταθεις δε ο πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν την ϕωνην αυτου
και απεφθεγξατο αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες ιερουσαληµ παντες απαντες , , τουτο
υµιν γνωστον εστω και ενωτισασθε τα ηµατα µου.
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2:15–27

τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ἄνδρες
ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες ἰερουσαλὴµ ἅπαντες τοῦτο ὑµῖν γνωστὸν
ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήµατά µου. οὐ γὰρ ὡς ὑµεῖς ὑπολαµβάνετε
οὗτοι µεθύουσιν ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡµέρας. ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν
τὸ εἰρηµένον διὰ τοῦ προφήτου ἰωήλ. καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡµέαις λέγει ὁ ϑεός ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός µου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑµῶν καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑµῶν καὶ οἱ νεανίσκοι
ὑµῶν ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑµῶν ἐνυπνία ἐνυπνιασθήσονται. καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους µου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας µου ἐν ταῖς
ἡµέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός µου καὶ προφητεύσουσιν.
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σηµεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω αἷµα
καὶ πῦρ καὶ ἀτµίδα καπνοῦ. ὁ ἥλιος µεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ
ἡ σελήνη εἰς αἷµα πρὶν ἡ ἐλθεῖν τὴν ἡµέραν κυρίου τὴν µεγάλην καὶ
ἐπιφανῆ. καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνοµα κυρίου σωθήσεται. ἄνδρες ἰσραηλῖται ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους ἰησοῦν τὸν
ναζωραῖον ἄνδρα ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀποδεδειγµένον εἰς ὑµᾶς δυνάµεσιν καὶ
τέρασιν καὶ σηµείοις οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὁ ϑεὸς ἐν µέσῳ ὑµῶν καϑὼς καὶ αὐτοὶ οἴδατε. τοῦτον τῇ ὡρισµένῃ ουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ
ϑεοῦ ἔκδοτον λαβόντες διὰ χειρῶν ἀνόµων προσπήξαντες῎ ανείλετε. ὃν
ὁ ϑεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ ϑανάτου καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν
κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ. δαβὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν προωρώµην τὸν
κύριον ἐνώπιόν µου διὰ παντός ὅτι ἐκ δεξιῶν µού ἐστιν ἵνα µὴ σαλευθῶ.
διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία µου καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά µου ἔτι
δὲ καὶ ἡ σάρξ µου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι. ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις
τὴν ψυχήν µου εἰς ᾅδου οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.
ἐγνώρισάς µοι ὁδοὺς ωῆς πληρώσεις µε εὐφροσύνης µετὰ τοῦ προσώ-

v.17 και εσται εν ταις εσχαταις ηµεραις λεγει ο ϑεος εκχεω απο του πνευµατος µου επι πασαν σαρκα
και προφητευσουσιν οι υιοι υµων και αι ϑυγατερες υµων και οι νεανισκοι υµων ορασεις οψονται και
οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνιοις ενυπνια , , ενυπνιασθησονται.
v.18 καιγε και , , γε , , επι
τους δουλους µου και επι τας δουλας µου εν ταις ηµεραις εκειναις εκχεω απο του πνευµατος µου
και προφητευσουσιν.
v.20 ο ηλιος µεταστραφησεται εις σκοτος και η σεληνη εις αιµα πριν η , ,
ελθειν την , , ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη.
v.22 ανδρες ισραηλιται ακουσατε τους
λογους τουτους ιησουν τον ναζωραιον ανδρα αποδεδειγµενον απο του ϑεου αποδεδειγµενον , , εις
υµας δυναµεσι δυναµεσιν , , και τερασι τερασιν , , και σηµειοις οις εποιησεν δι αυτου ο ϑεος
εν µεσω υµων καθως και , , αυτοι οιδατε.
v.23 τουτον τη ωρισµενη ουλη και προγνωσει του
ϑεου εκδοτον λαβοντες , , δια χειρος χειρων , , ανοµων προσπηξαντες ανειλατε ανειλετε , , .
v.25 δαυιδ , δαβιδ , γαρ λεγει εις αυτον προορωµην προωρωµην , , τον κυριον ενωπιον µου
δια παντος οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη σαλευθω.
v.26 δια τουτο ηυφρανθη ευφρανθη , , η
καρδια µου και ηγαλλιασατο η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ µου κατασκηνωσει επ ελπιδι.
v.27 οτι
ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην µου εις αδην αδου , , ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν.
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που σου. ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν εἰπεῖν µετὰ παρρησίας πρὸς ὑµᾶς περὶ
τοῦ πατριάρχου δαβίδ ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ µνῆµα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡµῖν ἄχρι τῆς ἡµέρας ταύτης. προφήτης οὖν ὑπάρχων
καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤµοσεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ
τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστὸν καθίσαι ἐπὶ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ.
προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ὅτι οὐ κατελείφθη
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾅδου οὔδε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. τοῦτον
τὸν ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ ϑεός οὗ πάντες ἡµεῖς ἐσµεν µάρτυρες. τῇ δεξιᾷ
οὖν τοῦ ϑεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου πνεύµατος λαβὼν
παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὃ νὺν ὑµεῖς λέπετε καὶ ἀκούετε. οὐ
γὰρ δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς λέγει δὲ αὐτός εἶπεν ὁ κύριος τῷ
κυρίῳ µου κάθου ἐκ δεξιῶν µου. ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος ἰσραὴλ ὅτι καὶ
κύριον καὶ χριστὸν αὐτὸν ὁ ϑεός ἐποίησεν τοῦτον τὸν ἰησοῦν ὃν ὑµεῖς
ἐσταυρώσατε. ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ εἶπόν τε πρὸς
τὸν πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους τί ποιήσοµεν ἄνδρες ἀδελφοί.
πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς µετανοήσατε καὶ απτισθήτω ἕκαστος ὑµῶν
ἐπὶ τῷ ὀνόµατι ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ λήψεσθε τὴν δωεὰν τοῦ ἁγίου πνεύµατος. ὑµῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις
ὑµῶν καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς µακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ ϑεὸς
ἡµῶν. ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεµαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέγων
σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. οἱ µὲν οὖν ἀσµένως ἀποδεξάµενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν τῇ ἡµέρᾳ

v.29 ανδρες αδελφοι εξον ειπειν µετα παρρησιας προς υµας περι του πατριαρχου δαυιδ ,
δαβιδ , οτι και ετελευτησεν και εταφη και το µνηµα αυτου εστιν εν ηµιν αχρι της ηµερας ταυτης.
v.30 προφητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωµοσεν αυτω ο ϑεος εκ καρπου της οσφυος αυτου το , , κατα , , σαρκα , , αναστησειν , , τον , , χριστον , , καθισαι επι τον του , ,
ϑρονον ϑρονου , , αυτου.
v.31 προιδων ελαλησεν περι της αναστασεως του χριστου οτι ουτε
εγκατελειφθη ου , , κατελειφθη , , η , , ψυχη , , αυτου , , εις αδην αδου , , ουτε
ουδε , , η σαρξ αυτου ειδεν διαφθοραν.
v.33 τη δεξια ουν του ϑεου υψωθεις την τε επαγγελιαν
του αγιου , , πνευµατος του αγιου λαβων παρα του πατρος εξεχεεν τουτο ο νυν , , υµεις [και]
λεπετε και ακουετε.
v.34 ου γαρ δαυιδ , δαβιδ , ανεβη εις τους ουρανους λεγει δε αυτος ειπεν
[ο] ο , , κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου.
v.36 ασφαλως ουν γινωσκετω πας οικος
ισραηλ οτι και κυριον αυτον και χριστον εποιησεν αυτον , , ο ϑεος εποιησεν , , τουτον τον ιησουν ον υµεις εσταυρωσατε.
v.37 ακουσαντες δε κατενυγησαν την τη , , καρδιαν καρδια , ,
ειπον τε προς τον πετρον και τους λοιπους αποστολους τι ποιησωµεν ποιησοµεν , , ανδρες αδελφοι.
v.38 πετρος δε εφη , , προς αυτους µετανοησατε [ϕησιν] και απτισθητω εκαστος υµων επι τω
ονοµατι ιησου χριστου εις αφεσιν των αµαρτιων υµων και ληµψεσθε ληψεσθε , , την δωρεαν του
αγιου πνευµατος.
v.40 ετεροις τε λογοις πλειοσιν διεµαρτυρατο διεµαρτυρετο , , και παρεκαλει
αυτους λεγων σωθητε απο της γενεας της σκολιας ταυτης.
v.41 οι µεν ουν ασµενως , , αποδεξαµενοι τον λογον αυτου εβαπτισθησαν και προσετεθησαν εν τη ηµερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι.
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2:42–3:11

ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ
τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ ϕόβος πολλά τε τέρατα καὶ σηµεῖα
διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ
καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά. καὶ τὰ κτήµατα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον
καὶ διεµέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. καθ’ ἡµέραν τε
προσκαρτεροῦντες ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ κλῶντές τε κατ’ οἶκον ἄρτον
µετελάµβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας. αἰνοῦντες
τὸν ϑεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν ὁ δὲ κύριος προσετίθει
τοὺς σῳζοµένους καθ’ ἡµέραν τῇ ἐκκλησία.
ἐπὶ τὸ αὐτό δὲ πέτρος καὶ ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν
ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐννάτην. καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡµέραν πρὸς τὴν ϑύραν
τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγοµένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεηµοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευοµένων εἰς τὸ ἱερόν.
ὃς ἰδὼν πέτρον καὶ ἰωάννην µέλλοντας
εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεηµοσύνην λαβεῖν. ἀτενίσας δὲ πέτρος
εἰς αὐτὸν σὺν τῷ ἰωάννῃ εἶπεν λέψον εἰς ἡµᾶς. ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς
προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν. εἶπεν δὲ πέτρος ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωµι ἐν τῷ ὀνόµατι ἰησοῦ
χριστοῦ τοῦ ναζωραίου ἐγεῖραι καὶ περιπάτει. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς
δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν παραχρῆµα δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ άσεις καὶ
τὰ σφῦρα. καὶ ἐξαλλόµενος ἔστη καὶ περιεπάτει καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόµενος καὶ αἰνῶν τὸν ϑεόν. καὶ εἶδεν
αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν ϑεόν. ἐπεγίνωσκον
τε αὐτὸν ὅτι οὑτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεηµοσύνην καθήµενος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ
πύλῃ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπλήσθησαν ϑάµβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεηκότι αὐτῷ. κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθἐντος χωλοῦ τὸν πέτρον καὶ ἰωάννην
v.42 ησαν δε προσκαρτερουντες τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια και , , τη κλασει του
αρτου και ταις προσευχαις.
v.43 εγινετο εγενετο , , δε παση ψυχη ϕοβος πολλα τε τερατα και
σηµεια δια των αποστολων εγινετο.
v.47 αινουντες τον ϑεον και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον
ο δε κυριος προσετιθει τους σωζοµενους καθ ηµεραν τη , , εκκλησια , , .
3
v.3 ος ιδων πετρον και ιωαννην µελλοντας εισιεναι εις το ιερον ηρωτα ελεηµοσυνην Αλαβειν .
v.6 ειπεν δε πετρος
αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει µοι ο δε εχω τουτο σοι διδωµι εν τω ονοµατι ιησου χριστου του ναζωαιου [εγειρε εγειραι , , και] και , , περιπατει.
v.7 και πιασας αυτον της δεξιας χειρος ηγειεν αυτον παραχρηµα δε εστερεωθησαν αυτου , , αι ασεις αυτου και τα σφυδρα σφυρα , , .
v.9 και ειδεν αυτον , , πας ο λαος αυτον περιπατουντα και αινουντα τον ϑεον.
v.10 επεγινωσκον
δε τε , , αυτον οτι αυτος ουτος , , ην ο προς την ελεηµοσυνην καθηµενος επι τη ωραια πυλη του
ιερου και επλησθησαν ϑαµβους και εκστασεως επι τω συµβεβηκοτι αυτω.
v.11 κρατουντος δε αυτου
του , , ιαθεντος , , χωλου , , τον πετρον και τον ιωαννην συνεδραµεν προς , , αυτους , ,
πας ο λαος προς αυτους επι τη στοα τη καλουµενη σολοµωντος εκθαµβοι.
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συνέδραµεν πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουµένῃ σολοµῶντος ἔκθαµβοι. ἰδὼν δὲ πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν ἄνδρες
ἰσραηλῖται τί ϑαυµάζετε ἐπὶ τούτῳ ἢ ἡµῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάµει ἢ
εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν. ὁ ϑεὸς ἀβραὰµ καὶ ἰσαὰκ
καὶ ἰακώβ ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ἰησοῦν
ὃν ὑµεῖς παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε αὐτόν κατὰ πρόσωπον πιλάτου
κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. ὑµεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα ϕονέα χαρισθῆναι ὑµῖν. τὸν δὲ ἀρχηγὸν
τῆς ωῆς ἀπεκτείνατε ὃν ὁ ϑεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν οὗ ἡµεῖς µάρτυρές
ἐσµεν. καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ τοῦτον ὃν ϑεωρεῖτε καὶ
οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ
τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑµῶν. καὶ νῦν ἀδελφοί οἶδα
ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑµῶν. ὁ δὲ ϑεὸς ἃ
προκατήγγειλεν διὰ στόµατος πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ παθεῖν τὸν
χριστὸν ἐπλήρωσεν οὕτως. µετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ
ἐξαλειφθῆναι ὑµῶν τὰς ἁµαρτίας ὅπως ἄν ἔλθωσιν καιροί ἀναψύξεως
ἀπό προσώπου τοῦ κυρίου. καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεκηρυγµένον ὑµῖν
ἰησοῦν χριστόν. ὃν δεῖ οὐρανὸν µὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ ϑεὸς διὰ στόµατος πάντων ἁγίων αὐτοῦ
προφητῶν ἀπ’ αἰῶνος. µωσῆς µὲν γὰρ πρὸς τούς πατέρας εἶπεν ὅτι
προφήτην ὑµῖν ἀναστήσει κύριος ὁ ϑεὸς ὑµῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑµῶν ὡς
ἐµέ αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑµᾶς. ἔσται δὲ
πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν µὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολοθρευθήσεται
ἐκ τοῦ λαοῦ. καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ σαµουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς
ὅσοι ἐλάλησαν καὶ προκατήγγειλαν τὰς ἡµέρας ταύτας. ὑµεῖς ἐστε υἱοὶ

v.12 ιδων δε ο πετρος απεκρινατο προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι ϑαυµαζετε επι τουτω η ηµιν τι
ατενιζετε ως ιδια δυναµει η ευσεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον.
v.13 ο ϑεος αβρααµ και [ο
ϑεος] ισαακ και [ο ϑεος] ιακωβ ο ϑεος των πατερων ηµων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υµεις
µεν , παρεδωκατε και ηρνησασθε αυτον , , κατα προσωπον πιλατου κριναντος εκεινου απολυειν.
v.18 ο δε ϑεος α προκατηγγειλεν δια στοµατος παντων των προφητων αυτου , , παθειν τον χριστον
αυτου επληρωσεν ουτως. v.21 ον δει ουρανον µεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων ων
ελαλησεν ο ϑεος δια στοµατος παντων , , των , αγιων αυτου , , προφητων , , απ αιωνος αυτου
προφητων .
v.22 µωυσης µωσης , , µεν γαρ , , προς , , τους , , πατερας , , ειπεν οτι
προφητην υµιν αναστησει κυριος ο ϑεος ηµων υµων , , εκ των αδελφων υµων ως εµε αυτου ακουσεσθε κατα παντα οσα αν λαληση προς υµας.
v.23 εσται δε πασα ψυχη ητις εαν , αν , µη ακουση
του προφητου εκεινου εξολεθρευθησεται εξολοθρευθησεται , , εκ του λαου.
v.24 και παντες δε
οι προφηται απο σαµουηλ και των καθεξης οσοι ελαλησαν και κατηγγειλαν , προκατηγγειλαν , τας
ηµερας ταυτας.
v.25 υµεις εστε οι υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο ϑεος προς
τους πατερας υµων ηµων , , λεγων προς αβρααµ και εν , τω σπερµατι σου ἑνευλογηθησονται῎
ενευλογηθησονται , , πασαι αι πατριαι της γης.
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3:26–4:13

τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἡς διέθετο ὁ ϑεὸς πρὸς τοὺς πατέρας
ἡµῶν λέγων πρὸς ἀβραάµ καὶ τῷ σπέρµατί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι
αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. ὑµῖν πρῶτον ὁ ϑεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ
ἰησοῦν ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑµᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον
ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑµῶν.
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λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ
ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ σαδδουκαῖοι.
διαπονούµενοι διὰ τὸ
διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν
τὴν ἐκ νεκρῶν. καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν
εἰς τὴν αὔριον ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθµὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε.
ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ πρεσβυτέρους καὶ γραµµατεῖς. εἴς ἰερουσαλήµ καὶ ἄνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ
καϊάφαν καὶ ἰωάννην καὶ ἀλέξανδρον καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ µέσῳ ἐπυνθάνοντο ἐν ποίᾳ δυνάµει
ἢ ἐν ποίῳ ὀνόµατι ἐποιήσατε τοῦτο ὑµεῖς. τότε πέτρος πλησθεὶς πνεύµατος ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ
ἰσραὴλ. εἰ ἡµεῖς σήµερον ἀνακρινόµεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς ἐν τίνι οὗτος σέσωσται. γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑµῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ
ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόµατι ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ ναζωραίου ὃν ὑµεῖς ἐσταυώσατε ὃν ὁ ϑεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον
ὑµῶν ὑγιής. οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ’ ὑµῶν τῶν οἰκοδόµούντων ὁ γενόµενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ
ἡ σωτηρία οὔτε γὰρ ὄνοµά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδοµένον
ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡµᾶς. ϑεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ πέτρου
παρρησίαν καὶ ἰωάννου καὶ καταλαβόµενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράµµατοί
v.26 υµιν πρωτον αναστησας ο ϑεος αναστησας , , τον παιδα αυτου ιησουν , , απεστειλεν αυτον
ευλογουντα υµας εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονηριων υµων.
4
v.2 διαπονουµενοι δια το
διδασκειν αυτους τον λαον και καταγγελλειν εν τω ιησου την αναστασιν των την , , εκ , , νεκρων.
v.4 πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επιστευσαν και εγενηθη [ο] ο , , αριθµος των ανδρων
[ως] ωσει , , χιλιαδες πεντε.
v.5 εγενετο δε επι την αυριον συναχθηναι αυτων τους αρχοντας και
τους πρεσβυτερους και τους γραµµατεις εν εις , , ιερουσαληµ.
v.6 και αννας ανναν , ,
ο τον , , αρχιερευς αρχιερεα , , και καιαφας καιαφαν , , και ιωαννης ιωαννην , , και
αλεξανδρος αλεξανδρον , , και οσοι ησαν εκ γενους αρχιερατικου.
v.7 και στησαντες αυτους
εν τω , , µεσω επυνθανοντο εν ποια δυναµει η εν ποιω ονοµατι εποιησατε τουτο υµεις.
v.8 τοτε
πετρος πλησθεις πνευµατος αγιου ειπεν προς αυτους αρχοντες του λαου και πρεσβυτεροι του , ,
ισραηλ , , .
v.9 ει ηµεις σηµερον ανακρινοµεθα επι ευεργεσια ανθρωπου ασθενους εν τινι ουv.11 ουτος εστιν ο λιθος ο εξουθενηθεις υφ υµων των οικοδοµων
τος σεσωται σεσωσται , , .
οικοδοµουντων , , ο γενοµενος εις κεφαλην γωνιας.
v.12 και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι η σωτηρια
ουδε ουτε , , γαρ ονοµα εστιν ετερον [υπο υπο , , τον ουρανον] ουρανον , , το δεδοµενον εν
ανθρωποις εν ω δει σωθηναι ηµας.
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εἰσιν καὶ ἰδιῶται ἐθαύµαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ ἰησοῦ
ἦσαν. τόν δὲ ἄνθρωπον λέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευµένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου
ἀπελθεῖν συνέβαλον πρὸς ἀλλήλους. λέγοντες τί ποιήσοµεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ὅτι µὲν γὰρ γνωστὸν σηµεῖον γέγονεν δι’ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς
κατοικοῦσιν ἰερουσαλὴµ ϕανερόν καὶ οὐ δυνάµεθα ἀρ΄νησασθαι. ἀλλ’
ἵνα µὴ ἐπὶ πλεῖον διανεµηθῇ εἰς τὸν λαόν ἀπειλῇ ἀπειλησώµεθα αὐτοῖς
µηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τούτῳ µηδενὶ ἀνθρώπων. καὶ καλέσαντες
αὐτοὺς παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου µὴ ϕθέγγεσθαι µηδὲ διδάσκειν
ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ ἰησοῦ. ὁ δὲ πέτρος καὶ ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς
αὐτούς εἶπον εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ὑµῶν ἀκούειν µᾶλλον ἢ
τοῦ ϑεοῦ κρίνατε. οὐ δυνάµεθα γὰρ ἡµεῖς ἃ εἴδοµεν καὶ ἠκούσαµεν µὴ
λαλεῖν. οἱ δὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν αὐτούς µηδὲν εὑρίσκοντες
τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς διὰ τὸν λαόν ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν ἐπὶ
τῷ γεγονότι. ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ’ ὃν
ἐγεγόνει τὸ σηµεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς
ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
εἶπον. οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁµοθυµαδὸν ἦραν ϕωνὴν πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ
εἶπον δέσποτα σὺ ὁ ϑεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν
ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. ὁ διὰ στόµατος δαβὶδ τοῦ παιδός
σου εἰπών ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐµελέτησαν κενά. παρέστησαν
οἱ ασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ
κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. συνήχθησαν γὰρ ἐπ’ ἀληθείας ἐπὶ

v.14 τον τε δε , , ανθρωπον λεποντες συν αυτοις εστωτα τον τεθεραπευµενον ουδεν ειχον
αντειπειν.
v.15 κελευσαντες δε αυτους εξω του συνεδριου απελθειν συνεβαλλον , συνεβαλον ,
προς αλληλους.
v.16 λεγοντες τι ποιησωµεν ποιησοµεν , , τοις ανθρωποις τουτοις οτι µεν γαρ
γνωστον σηµειον γεγονεν δι αυτων πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ ϕανερον και ου δυναµεθα
αρνεισθαι αρνησασθαι , , .
v.17 αλλ ινα µη επι πλειον διανεµηθη εις τον λαον απειλη , ,
, ,
απειλησοµεθα απειλησωµεθα
αυτοις µηκετι λαλειν επι τω ονοµατι τουτω µηδενι ανθρωπων.
v.18 και καλεσαντες αυτους παρηγγειλαν αυτοις , , το καθολου µη ϕθεγγεσθαι µηδε διδασκειν επι
τω ονοµατι του ιησου.
v.19 ο δε πετρος και ιωαννης αποκριθεντες ειπον προς αυτους ειπον , ,
ει δικαιον εστιν ενωπιον του ϑεου υµων ακουειν µαλλον η του ϑεου κρινατε.
v.20 ου δυναµεθα γαρ
ηµεις α ειδαµεν ειδοµεν , , και ηκουσαµεν µη λαλειν.
v.21 οι δε προσαπειλησαµενοι απελυσαν αυτους µηδεν ευρισκοντες το πως κολασονται κολασωνται , , αυτους δια τον λαον οτι παντες
εδοξαζον τον ϑεον επι τω γεγονοτι.
v.22 ετων γαρ ην πλειονων τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , ο
ανθρωπος εφ ον γεγονει εγεγονει , , το σηµειον τουτο της ιασεως.
v.23 απολυθεντες δε ηλθον
προς τους ιδιους και απηγγειλαν οσα προς αυτους οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι ειπαν ειπον , , .
v.24 οι δε ακουσαντες οµοθυµαδον ηραν ϕωνην προς τον ϑεον και ειπαν ειπον , , δεσποτα συ
ο , , ϑεος , , ο ποιησας τον ουρανον και την γην και την ϑαλασσαν και παντα τα εν αυτοις.
v.25 ο του πατρος ηµων δια πνευµατος αγιου στοµατος δαυιδ , δαβιδ , του , παιδος σου
ειπων ινα τι ινατι , , εφρυαξαν εθνη και λαοι εµελετησαν κενα.
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ΠΡΑΞΕΙΣ

4:27–5:2

τὸν ἅγιον παῖδά σου ἰησοῦν ὃν ἔχρισας ἡρῴδης τε καὶ πόντιος πιλᾶτος
σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς ἰσραήλ. ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ ουλή
σου προώρισεν γενέσθαι. καὶ τὰ νῦν κύριε ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου µετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον
σου. ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σηµεῖα καὶ τέρατα
γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόµατος τοῦ ἁγίου παιδός σου ἰησοῦ. καὶ δεηθέντων
αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγµένοι καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύµατος ἁγίου καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ µετὰ παρρησίας.
τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ µία καὶ οὐδὲ
εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα
κοινά. καὶ µεγάλῃ δυνάµει ἀπεδίδουν τὸ µαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς
ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ἰησοῦ χάρις τε µεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῇρχεν ἐν αὐτοῖς ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιµὰς τῶν πιπρασκοµένων. καὶ
ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν
τις χρείαν εἶχεν. ἰωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς αρναβᾶς ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ὅ
ἐστιν µεθερµηνευόµενον υἱὸς παρακλήσεως λευίτης κύπριος τῷ γένει.
ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆµα καὶ ἔθηκεν παρά
τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.
ἀνὴρ δέ τις ἁνανίας ὀνόµατι σὺν σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆµα. καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιµῆς συνειδυίας καὶ τῆς γυναικός
αὐτοῦ καὶ ἐνέγκας µέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.
εἶπεν δὲ πέτρος ἁνανία διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου

v.27 συνηχθησαν γαρ επ αληθειας εν τη πολει ταυτη επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισας
ηρωδης τε και ποντιος πιλατος συν εθνεσιν και λαοις ισραηλ.
v.28 ποιησαι οσα η χειρ σου και η
ουλη [σου] σου , , προωρισεν γενεσθαι.
v.30 εν τω την χειρα [σου] σου , , εκτεινειν σε εις
ιασιν και σηµεια και τερατα γινεσθαι δια του ονοµατος του αγιου παιδος σου ιησου.
v.31 και δεηϑεντων αυτων εσαλευθη ο τοπος εν ω ησαν συνηγµενοι και επλησθησαν απαντες του πνευµατος , ,
αγιου πνευµατος και ελαλουν τον λογον του ϑεου µετα παρρησιας.
v.32 του δε πληθους των πιστευσαντων ην η , , καρδια και η , , ψυχη µια και ουδ ουδε , , εις τι των υπαρχοντων αυτων
αυτω , , ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτοις απαντα κοινα.
v.33 και µεγαλη , , δυναµει µεγαλη
απεδιδουν το µαρτυριον οι αποστολοι της αναστασεως του κυριου ιησου χαρις τε µεγαλη ην επι παντας
αυτους.
v.34 ουδε γαρ ενδεης τις ην υπηρχεν , , εν αυτοις οσοι γαρ κτητορες χωριων η οικιων
υπηρχον πωλουντες εφερον τας τιµας των πιπρασκοµενων.
v.35 και ετιθουν παρα τους ποδας των
αποστολων διεδιδετο διεδιδοτο , , δε εκαστω καθοτι αν τις χρειαν ειχεν.
v.36 ιωσηφ ιωσης , ,
δε ο επικληθεις αρναβας απο , υπο , των αποστολων ο εστιν µεθερµηνευοµενον υιος παρακλησεως λευιτης κυπριος τω γενει.
v.37 υπαρχοντος αυτω αγρου πωλησας ηνεγκεν το χρηµα και εθηκεν
5
v.1 ανηρ δε τις ανανιας ονοµατι συν σαπφιρη
προς παρα , , τους ποδας των αποστολων.
σαπφειρη , , τη γυναικι αυτου επωλησεν κτηµα.
v.2 και ενοσφισατο απο της τιµης συνειδυιης
συνειδυιας , , και της γυναικος αυτου , , και ενεγκας µερος τι παρα τους ποδας των αποστολων
εθηκεν.
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ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιµῆς τοῦ
χωρίου. οὐχὶ µένον σοὶ ἔµενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν τί
ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγµα τοῦτο οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ
τῷ ϑεῷ. ἀκούων δὲ ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν καὶ
ἐγένετο ϕόβος µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. ἀναστάντες δὲ
οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. ἐγένετο δὲ ὡς
ὡρῶν τριῶν διάστηµα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ µὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.
ἀπεκρίθη δὲ αὓτη ὁ πέτρος εἰπέ µοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε ἡ
δὲ εἶπεν ναί τοσούτου. ὁ δὲ πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτήν τί ὅτι συνεφωνήθη ὑµῖν πειράσαι τὸ πνεῦµα κυρίου ἰδού οἱ πόδες τῶν ϑαψάντων τὸν
ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ ϑύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. ἔπεσεν δὲ παραχρῆµα παρὰ
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν
νεκράν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. καὶ ἐγένετο
ϕόβος µέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας
ταῦτα. διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγένετο σηµεῖα καὶ τέρατα ἐν
τῷ λαῷ πολλὰ καὶ ἦσαν ὁµοθυµαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ σολοµῶντος.
τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλµα κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ’ ἐµεγάλυνεν αὐτοὺς
ὁ λαός. µᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν
τε καὶ γυναικῶν. ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ
τιθέναι ἐπὶ κλι΄νων καὶ κραββάτων ἵνα ἐρχοµένου πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἴς
ἰερουσαλήµ ϕέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουµένους ὑπὸ πνευµάτων ἀκαϑάρτων οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ
πάντες οἱ σὺν αὐτῷ ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ήλου. καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο
αὐτοὺς ἐν τηρήσει δηµοσίᾳ. ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιv.3 ειπεν δε ο πετρος ανανια δια , τι , διατι , επληρωσεν ο σατανας την καρδιαν σου ψευσασθαι
σε το πνευµα το αγιον και νοσφισασθαι σε απο της τιµης του χωριου.
v.5 ακουων δε ο ,
ανανιας τους λογους τουτους πεσων εξεψυξεν και εγενετο ϕοβος µεγας επι παντας τους ακουοντας
ταυτα , , .
v.8 απεκριθη δε προς αυτη , , αυτην ο , , πετρος ειπε µοι ει τοσουτου το χωριον
απεδοσθε η δε ειπεν ναι τοσουτου.
v.9 ο δε πετρος ειπεν , , προς αυτην τι οτι συνεφωνηθη υµιν
πειρασαι το πνευµα κυριου ιδου οι ποδες των ϑαψαντων τον ανδρα σου επι τη ϑυρα και εξοισουσιν
σε.
v.10 επεσεν δε παραχρηµα προς παρα , , τους ποδας αυτου και εξεψυξεν εισελθοντες δε
οι νεανισκοι ευρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντες εθαψαν προς τον ανδρα αυτης.
v.12 δια δε των
χειρων των αποστολων εγινετο , , εγενετο σηµεια και τερατα πολλα εν τω λαω πολλα , , και
ησαν οµοθυµαδον απαντες εν τη στοα σολοµωντος.
v.15 ωστε και εις κατα , , τας πλατειας
εκφερειν τους ασθενεις και τιθεναι επι κλιναριων κλινων , , και κραβαττων κραββατων , , ινα
ερχοµενου πετρου καν η σκια επισκιαση τινι αυτων.
v.16 συνηρχετο δε και το πληθος των περιξ
πολεων εις , , ιερουσαληµ ϕεροντες ασθενεις και οχλουµενους υπο πνευµατων ακαθαρτων οιτινες
εθεραπευοντο απαντες.
v.18 και επεβαλον τας χειρας αυτων , , επι τους αποστολους και εθεντο
αυτους εν τηρησει δηµοσια.
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5:19–33

ξεν τὰς ϑύρας τῆς ϕυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν. πορεύεσθε καὶ
σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήµατα τῆς ωῆς ταύτης.
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον
παραγενόµενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ἰσραήλ καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ
δεσµωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόµενοι οὐχ εὗον αὐτοὺς ἐν τῇ ϕυλακῇ ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν. λέγοντες ὅτι
τὸ µὲν δεσµωτήριον εὕροµεν κεκλεισµένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς
ϕύλακας ἔξω ἑστῶτας πρὸ τῶν ϑυρῶν ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕροµεν. ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε ἱερεύς καὶ ὅ στρατηγὸς
τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.
παραγενόµενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς λέγων ὅτι ἰδού οἱ ἄνδρες οὓς
ἔθεσθε ἐν τῇ ϕυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.
τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγαγεν αὐτούς οὐ µετὰ
ίας ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν ἵνα µὴ λιθασθῶσιν. ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς
ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς. λέγων
οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑµῖν µὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τούτῳ
καὶ ἰδού πεπληρώκατε τὴν ἰερουσαλὴµ τῆς διδαχῆς ὑµῶν καὶ ούλεσθε
ἐπαγαγεῖν ἐφ’ ἡµᾶς τὸ αἷµα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον πειθαρχεῖν δεῖ ϑεῷ µᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.
ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν ἤγειρεν ἰησοῦν ὃν ὑµεῖς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου. τοῦτον ὁ ϑεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ
δεξιᾷ αὐτοῦ δοῦναι µετάνοιαν τῷ ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. καὶ
ἡµεῖς ἐσµεν αὐτοῦ µάρτυρες τῶν ῥηµάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦµα δὲ
τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ ϑεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες
v.19 αγγελος δε κυριου δια της , , νυκτος ανοιξας ηνοιξεν , , τας ϑυρας της ϕυλακης εξαγαγων
τε αυτους ειπεν. v.22 οι δε υπηρεται , , παραγενοµενοι υπηρεται ουχ ευρον αυτους εν τη ϕυλακη
αναστρεψαντες δε απηγγειλαν.
v.23 λεγοντες οτι το µεν , , δεσµωτηριον ευροµεν κεκλεισµενον εν
παση ασφαλεια και τους ϕυλακας εξω , εστωτας επι προ , , των ϑυρων ανοιξαντες δε εσω ουδενα
ευροµεν.
v.24 ως δε ηκουσαν τους λογους τουτους ο τε ιερευς , , και , , ο , , στρατηγος
του ιερου και οι αρχιερεις διηπορουν περι αυτων τι αν γενοιτο τουτο.
v.25 παραγενοµενος δε τις
απηγγειλεν αυτοις λεγων , οτι ιδου οι ανδρες ους εθεσθε εν τη ϕυλακη εισιν εν τω ιερω εστωτες και
διδασκοντες τον λαον.
v.26 τοτε απελθων ο στρατηγος συν τοις υπηρεταις ηγεν ηγαγεν , , αυτους
ου µετα ιας εφοβουντο γαρ τον λαον ινα , , µη λιθασθωσιν. v.28 λεγων [ου] ου , , παραγγελια
παρηγγειλαµεν υµιν µη διδασκειν επι τω ονοµατι τουτω και ιδου πεπληρωκατε την ιερουσαληµ της
διδαχης υµων και ουλεσθε επαγαγειν εφ ηµας το αιµα του ανθρωπου τουτου.
v.29 αποκριθεις δε
ο , πετρος και οι αποστολοι ειπαν ειπον , , πειθαρχειν δει ϑεω µαλλον η ανθρωποις. v.31 τουτον
ο ϑεος αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου [του] δουναι µετανοιαν τω ισραηλ και αφεσιν
αµαρτιων.
v.32 και ηµεις εσµεν αυτου , , µαρτυρες των ηµατων τουτων και το πνευµα δε , ,
το αγιον ο εδωκεν ο ϑεος τοις πειθαρχουσιν αυτω. v.33 οι δε ακουοντες ακουσαντες , , διεπριοντο
και εβουλοντο εβουλευοντο , , ανελειν αυτους.
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διεπρίοντο καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς. ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ ϕαρισαῖος ὀνόµατι γαµαλιήλ νοµοδιδάσκαλος τίµιος παντὶ τῷ
λαῷ ἐκέλευσεν ἔξω ραχὺ τί τοὺς ἀποστόλους ποιῆσαι. εἶπέν τε πρὸς
αὐτούς ἄνδρες ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις
τί µέλλετε πράσσειν. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡµερῶν ἀνέστη ϑευδᾶς λέγων
εἶναί τινα ἑαυτόν ᾧ προσεκολλήθη ἀριθµὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων
ὃς ἀνῃρέθη καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο
εἰς οὐδέν. µετὰ τοῦτον ἀνέστη ἰούδας ὁ γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς
ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ κἀκεῖνος ἀπώλετο
καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. καὶ τὰ νῦν λέγω
ὑµῖν ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἐάσατε αὐτούς ὅτι ἐὰν ᾖ
ἐξ ἀνθρώπων ἡ ουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο καταλυθήσεται. εἰ δὲ ἐκ
ϑεοῦ ἐστιν οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτὸ µήποτε καὶ ϑεοµάχοι εὑρεθῆτε.
ἐπείσθησαν δέ αὐτῷ καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες
παρήγγειλαν µὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς.
οἱ µὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι ὑπὲρ
τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ κατηξιώθησαν ἀτιµασθῆναι. πᾶσάν τε ἡµέραν ἐν
τῷ ἱερῷ καὶ κατ’ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόµενοι
ἰησοῦν τὸν χριστόν.

34

ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν µαθητῶν ἐγένετο γογγυσµὸς τῶν ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς ἑβραίους ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθηµερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. προσκαλεσάµενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ
πλῆθος τῶν µαθητῶν εἶπον οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡµᾶς καταλείψαντας τὸν
λόγον τοῦ ϑεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. ἐπισκέψασθε οὖν ἀδελφοί ἄνδρας

6

v.34 αναστας δε τις εν τω συνεδριω ϕαρισαιος ονοµατι γαµαλιηλ νοµοδιδασκαλος τιµιος παντι τω λαω
εκελευσεν εξω ραχυ τι , , τους ανθρωπους αποστολους , , ποιησαι.
v.36 προ γαρ τουτων
των ηµερων ανεστη ϑευδας λεγων ειναι τινα εαυτον ω προσεκλιθη προσεκληθη προσεκολληθη ,
αριθµος , , ανδρων αριθµος ως ωσει , , τετρακοσιων ος ανηρεθη και παντες οσοι επειθοντο
αυτω διελυθησαν και εγενοντο εις ουδεν.
v.37 µετα τουτον ανεστη ιουδας ο γαλιλαιος εν ταις
ηµεραις της απογραφης και απεστησεν λαον ικανον , , οπισω αυτου κακεινος απωλετο και παντες
οσοι επειθοντο αυτω διεσκορπισθησαν.
v.38 και τα νυν λεγω υµιν αποστητε απο των ανθρωπων
τουτων και αφετε εασατε , , αυτους οτι εαν η εξ ανθρωπων η ουλη αυτη , , η το εργον τουτο
καταλυθησεται.
v.39 ει δε εκ ϑεου εστιν ου δυνησεσθε δυνασθε , , καταλυσαι αυτους αυτο , ,
µηποτε και ϑεοµαχοι ευρεθητε.
v.40 επεισθησαν δε αυτω και προσκαλεσαµενοι τους αποστολους
δειραντες παρηγγειλαν µη λαλειν επι τω ονοµατι του ιησου και απελυσαν αυτους , , .
v.41 οι
µεν ουν επορευοντο χαιροντες απο προσωπου του συνεδριου οτι κατηξιωθησαν υπερ του ονοµατος
του ιησου αυτου , κατηξιωθησαν , , ατιµασθηναι.
v.42 πασαν τε ηµεραν εν τω ιερω και
κατ οικον ουκ επαυοντο διδασκοντες και ευαγγελιζοµενοι ιησουν , , τον χριστον ιησουν .
6
v.2 προσκαλεσαµενοι δε οι δωδεκα το πληθος των µαθητων ειπαν ειπον , , ουκ αρεστον εστιν ηµας
καταλειψαντας τον λογον του ϑεου διακονειν τραπεζαις.
v.3 επισκεψασθε δε ουν , , αδελφοι
ανδρας εξ υµων µαρτυρουµενους επτα πληρεις πνευµατος αγιου , , και σοφιας ους καταστησωµεν
καταστησοµεν , , επι της χρειας ταυτης.
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6:4–7:4

ἐξ ὑµῶν µαρτυρουµένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύµατος ἅγιου καὶ σοφίας
οὓς καταστήσοµεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. ἡµεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον
παντὸς τοῦ πλήθους καὶ ἐξελέξαντο στέφανον ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ
πνεύµατος ἁγίου καὶ ϕίλιππον καὶ πρόχορον καὶ νικάνορα καὶ τίµωνα
καὶ παρµενᾶν καὶ νικόλαον προσήλυτον ἀντιοχέα. οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ προσευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας.
καὶ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθµὸς τῶν µαθητῶν ἐν ἰερουσαλὴµ σφόδρα πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ
πίστει. στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ
σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ. ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς
τῆς λεγοµένης λιβερτίνων καὶ κυρηναίων καὶ ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ
κιλικίας καὶ ἀσίας συζητοῦντες τῷ στεφάνῳ. καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι
τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύµατι ᾧ ἐλάλει. τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας
ὅτι ἀκηκόαµεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήµατα λάσφηµα εἰς µωσῆν καὶ τὸν
ϑεόν. συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραµµατεῖς καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον.
ἔστησάν τε µάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται
ῥήµατα λάσφηµα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόµου. ἀκηκόαµεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος οὗτος
καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡµῖν µωϋσῆς. καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπάντες οἱ καθεζόµενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ
εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.
εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει. ὁ δὲ ἔφη ἄνδρες ἀδελϕοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατε ὁ ϑεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡµῶν ἀβραὰµ
ὄντι ἐν τῇ µεσοποταµίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν χαρράν. καὶ εἶπεν
πρὸς αὐτόν ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ δεῦρο
εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς χαλδαίων κατῴκησεν ἐν
v.5 και ηρεσεν ο λογος ενωπιον παντος του πληθους και εξελεξαντο στεφανον ανδρα πληρης ,
πληρη , πιστεως και πνευµατος αγιου και ϕιλιππον και προχορον και νικανορα και τιµωνα και
παρµεναν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα.
v.8 στεφανος δε πληρης χαριτος πιστεως , ,
και δυναµεως εποιει τερατα και σηµεια µεγαλα εν τω λαω.
v.11 τοτε υπεβαλον ανδρας λεγοντας οτι
ακηκοαµεν αυτου λαλουντος ηµατα λασφηµα εις µωυσην µωσην , , και τον ϑεον. v.13 εστησαν
τε µαρτυρας ψευδεις λεγοντας ο ανθρωπος ουτος ου παυεται ηµατα , , λασφηµα , , λαλων
ηµατα κατα του τοπου του αγιου [τουτου] τουτου , και του νοµου.
v.14 ακηκοαµεν γαρ αυτου
λεγοντος οτι ιησους ο ναζωραιος ουτος καταλυσει τον τοπον τουτον και αλλαξει τα εθη α παρεδωκεν
v.15 και ατενισαντες εις αυτον παντες απαντες , , οι καθεζοµενοι
ηµιν µωσης µωυσης , , .
εν τω συνεδριω ειδον το προσωπον αυτου ωσει προσωπον αγγελου.
7
v.1 ειπεν δε ο αρχιερευς ει
αρα , , ταυτα ουτως εχει.
v.3 και ειπεν προς αυτον εξελθε εκ της γης σου και [εκ] εκ , , της
συγγενειας σου και δευρο εις την γην ην αν σοι δειξω.
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χαρράν κἀκεῖθεν µετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ µετῴκισεν αὐτὸν
εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑµεῖς νῦν κατοικεῖτε. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ
κληρονοµίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ ῆµα ποδός καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι
εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ µετ’ αὐτόν οὐκ ὄντος αὐτῷ
τέκνου. ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ ϑεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρµα αὐτοῦ πάροικον
ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια.
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν κρινῶ ἐγώ εἶπεν ὁ ϑεὸς καὶ µετὰ ταῦτα
ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν µοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ
διαθήκην περιτοµῆς καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν ἰσαὰκ καὶ περιέτεµεν αὐτὸν τῇ ἡµέρᾳ τῇ ὀγδόῃ καὶ ὁ ἰσαὰκ τὸν ἰακώβ καὶ ὁ ἰακὼβ τοὺς δώδεκα
πατριάρχας. καὶ οἱ πατριάρχαι ηλώσαντες τὸν ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς
αἴγυπτον καὶ ἦν ὁ ϑεὸς µετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν
ϑλίψεων αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον ϕαραὼ ασιλέως αἰγύπτου καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούµενον ἐπ’ αἴγυπτον καὶ ὅλον
τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἦλθεν δὲ λιµὸς ἐφ’ ὅλην τὴν γὴν αἰγύπτου καὶ χανάαν καὶ ϑλῖψις µεγάλη καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσµατα οἱ πατέρες ἡµῶν.
ἀκούσας δὲ ἰακὼβ ὄντα σῖτά ἕν αἰγύπτῳ ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡµῶν
πρῶτον. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ
ϕανερὸν ἐγένετο τῷ ϕαραὼ τὸ γένος τοῦ ἰωσήφ. ἀποστείλας δὲ ἰωσὴφ
µετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ ἰακὼβ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ
ἐν ψυχαῖς ἑβδοµήκοντα πέντε. κατέβη δὲ ἰακὼβ εἰς αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡµῶν. καὶ µετετέθησαν εἰς συχὲµ καὶ
ἐτέθησαν ἐν τῷ µνήµατι ὅ ὠνήσατο ἀβραὰµ τιµῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν
υἱῶν ἐµµὸρ τοῦ συχέµ. καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἡς

v.5 και ουκ εδωκεν αυτω κληρονοµιαν εν αυτη ουδε ηµα ποδος και επηγγειλατο αυτω , δουναι
αυτω , εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερµατι αυτου µετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου.
v.7 και
το εθνος ω εαν δουλευσουσιν δουλευσωσιν , , κρινω εγω ειπεν , , ο ϑεος ειπεν και µετα ταυτα
εξελευσονται και λατρευσουσιν µοι εν τω τοπω τουτω.
v.8 και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτοµης και
ουτως εγεννησεν τον ισαακ και περιετεµεν αυτον τη ηµερα τη ογδοη και ο , , ισαακ τον ιακωβ και
ο , , ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας. v.10 και εξειλατο εξειλετο , , αυτον εκ πασων των ϑλιψεων
αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον ϕαραω ασιλεως αιγυπτου και κατεστησεν αυτον
ηγουµενον επ αιγυπτον και [εφ] ολον τον οικον αυτου.
v.11 ηλθεν δε λιµος εφ ολην την αιγυπτον
γην , , αιγυπτου , , και χανααν και ϑλιψις µεγαλη και ουχ ηυρισκον ευρισκον , , χορτασµατα
οι πατερες ηµων. v.12 ακουσας δε ιακωβ οντα σιτια σιτα , , εις εν , , αιγυπτον αιγυπτω , ,
εξαπεστειλεν τους πατερας ηµων πρωτον.
v.13 και εν τω δευτερω ανεγνωρισθη ιωσηφ τοις αδελφοις
αυτου και ϕανερον εγενετο τω ϕαραω το γενος [του] του , , ιωσηφ.
v.14 αποστειλας δε ιωσηφ
µετεκαλεσατο ιακωβ τον πατερα αυτου ιακωβ , , και πασαν την συγγενειαν [αυτου] αυτου , εν
ψυχαις εβδοµηκοντα πεντε.
v.15 και κατεβη δε , , ιακωβ εις αιγυπτον και ετελευτησεν αυτος
και οι πατερες ηµων.
v.16 και µετετεθησαν εις σιχεµ συχεµ , , και ετεθησαν εν τω µνηµατι ω
, ,
ο
ωνησατο αβρααµ τιµης αργυριου παρα των υιων εµµωρ εµορ εµµορ , εν του , , σιχεµ
συχεµ , , .
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7:17–31

18 , 19

ὡµοσεν ὁ ϑεὸς τῷ ἀβραάµ ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν αἰγύπτῳ.
ἄχρις οὗ ἀνέστη ασιλεὺς ἕτερος ὃς οὐκ ᾔδει τὸν ἰωσήφ. οὗτος κατασοφισάµενος τὸ γένος ἡµῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας ἡµῶν τοῦ ποιεῖν
ἔκθετα τὰ ρέφη αὐτῶν εἰς τὸ µὴ ῳογονεῖσθαι. ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη
µωσῆς καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ ϑεῷ ὃς ἀνετράφη µῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ
πατρός αὐτοῦ.
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καὶ ἐπαιδεύθη µωσῆς πάσῃ σοφίᾳ αἰγυπτίων ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις
καὶ ἐν ἔργοις. ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρόνος ἀνέβη
ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς
ἰσραήλ. καὶ ἰδών τινα ἀδικούµενον ἠµύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν
τῷ καταπονουµένῳ πατάξας τὸν αἰγύπτιον. ἐνόµιζεν δὲ συνιέναι τοὺς
ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ ϑεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν
οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. τῇ τε ἐπιούσῃ ἡµέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς µαχοµένοις καὶ
συνήλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε ὑµεῖς ἱνατί
ἀδικεῖτε ἀλλήλους. ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών
τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡµᾶς. µὴ ἀνελεῖν µε σὺ
ϑέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν αἰγύπτιον. ἔφυγεν δὲ µωσῆς ἐν τῷ
λόγῳ τούτῳ καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ µαδιάµ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς
δύο. καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήµῳ
τοῦ ὄρους σινᾶ ἄγγελος κυρίου ἐν ϕλογὶ πυρὸς άτου. ὁ δὲ µωσῆς
ἰδὼν ἐθαύµασεν τὸ ὅραµα προσερχοµένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο
ϕωνὴ κυρίου πρὸς αὐτὸν. ἐγὼ ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων σου ὁ ϑεὸς ἀβραὰµ
v.17 καθως δε ηγγιζεν ο χρονος της επαγγελιας ης ωµολογησεν ωµοσεν , , ο ϑεος τω αβρααµ
ηυξησεν ο λαος και επληθυνθη εν αιγυπτω.
v.18 αχρι αχρις , , ου ανεστη ασιλευς ετερος [επ
αιγυπτον] ος ουκ ηδει τον ιωσηφ.
v.19 ουτος κατασοφισαµενος το γενος ηµων εκακωσεν τους
πατερας [ηµων] ηµων , , του ποιειν εκθετα , , τα ρεφη εκθετα αυτων εις το µη ωογονεισθαι.
v.20 εν ω καιρω εγεννηθη µωυσης µωσης , , και ην αστειος τω ϑεω ος ανετραφη µηνας τρεις
εν τω οικω του πατρος αυτου , .
v.21 εκτεθεντος εκτεθεντα , , δε αυτου ανειλατο αυτον
, ,
,
ανειλετο
αυτον
η ϑυγατηρ ϕαραω και ανεθρεψατο αυτον εαυτη εις υιον.
v.22 και επαιδευθη
µωυσης [εν] µωσης , , παση σοφια αιγυπτιων ην δε δυνατος εν λογοις και εν , εργοις αυτου .
v.23 ως δε επληρουτο αυτω τεσσερακονταετης τεσσαρακονταετης , , χρονος ανεβη επι την καρδιαν
αυτου επισκεψασθαι τους αδελφους αυτου τους υιους ισραηλ.
v.25 ενοµιζεν δε συνιεναι τους
αδελφους [αυτου] αυτου , , οτι ο ϑεος δια χειρος αυτου διδωσιν αυτοις , , σωτηριαν αυτοις οι
δε ου συνηκαν.
v.26 τη δε τε , , επιουση ηµερα ωφθη αυτοις µαχοµενοις και συνηλλασσεν
συνηλασεν , , αυτους εις ειρηνην ειπων ανδρες αδελφοι εστε υµεις , , ινα τι ινατι , , αδικειτε
αλληλους.
v.27 ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον ειπων τις σε κατεστησεν αρχοντα και
δικαστην εφ ηµων ηµας , , .
v.28 µη ανελειν µε συ ϑελεις ον τροπον ανειλες εχθες χθες , , τον
αιγυπτιον. v.29 εφυγεν δε µωυσης µωσης , , εν τω λογω τουτω και εγενετο παροικος εν γη µαδιαµ
ου εγεννησεν υιους δυο.
v.30 και πληρωθεντων ετων τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , ωφθη αυτω
εν τη ερηµω του ορους σινα αγγελος κυριου , , εν ϕλογι πυρος ατου.
v.31 ο δε µωυσης
µωσης , , ιδων εθαυµαζεν , εθαυµασεν , το οραµα προσερχοµενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο
ϕωνη κυριου προς , , αυτον , , .
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καὶ ὁ ϑεὸς ἰσαὰκ καὶ ὁ ϑεὸς ἰακώβ ἔντροµος δὲ γενόµενος µωσῆς οὐκ
ἐτόλµα κατανοῆσαι. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος λῦσον τὸ ὑπόδηµα τῶν
ποδῶν σου ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. ἰδὼν εἶδον τὴν
κάκωσιν τοῦ λαοῦ µου τοῦ ἐν αἰγύπτῳ καὶ τοῦ στεναγµοῦ αὐτῶν ἤκουσα
καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς καὶ νῦν δεῦρο ἀποστέλω σε εἰς αἴγυπτον.
τοῦτον τὸν µωϋσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα
καὶ δικαστήν τοῦτον ὁ ϑεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ
ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ άτῳ. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας
τέρατα καὶ σηµεῖα ἐν γῇ αἰγύπτοῦ καὶ ἐν ἐρυθρᾷ ϑαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ
ἐρήµῳ ἔτη τεσσαράκοντα. οὗτός ἐστιν ὁ µωϋσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς
ἰσραήλ προφήτην ὑµῖν ἀναστήσει κύριος ὁ ϑεὸς ὑµῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν
ὑµῶν ὡς ἐµέ αὐτοῦ ἀκούσεσθε. οὗτός ἐστιν ὁ γενόµενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
ἐν τῇ ἐρήµῳ µετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει σινᾶ καὶ
τῶν πατέρων ἡµῶν ὃς ἐδέξατο λόγια ῶντα δοῦναι ἡµῖν. ᾧ οὐκ ἠθέλησαν
ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡµῶν ἀλλ’ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν εἰς αἴγυπτον. εἰπόντες τῷ ἀαρών ποίησον ἡµῖν ϑεοὺς
οἳ προπορεύσονται ἡµῶν ὁ γὰρ µωσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν ἡµᾶς ἐκ γῆς
αἰγύπτου οὐκ οἴδαµεν τί γέγονεν αὐτῷ. καὶ ἐµοσχοποίησαν ἐν ταῖς
ἡµέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον ϑυσίαν τῷ εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν
τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
ἔστρεψεν δὲ ὁ ϑεὸς καὶ παρέδωκεν
αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται ἐν ίβλῳ τῶν
προφητῶν µὴ σφάγια καὶ ϑυσίας προσηνέγκατέ µοι ἔτη τεσσαράκοντα
ἐν τῇ ἐρήµῳ οἶκος ἰσραήλ. καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ µολὸχ καὶ τὸ
v.32 εγω ο ϑεος των πατερων σου ο ϑεος αβρααµ και ο , , ϑεος , , ισαακ και ο , , ϑεος , ,
ιακωβ εντροµος δε γενοµενος µωυσης µωσης , , ουκ ετολµα κατανοησαι.
v.33 ειπεν δε αυτω ο
κυριος λυσον το υποδηµα των ποδων σου ο γαρ τοπος εφ εν , , ω εστηκας γη αγια εστιν. v.34 ιδων
ειδον την κακωσιν του λαου µου του εν αιγυπτω και του στεναγµου αυτων ηκουσα και κατεβην εξελεσθαι αυτους και νυν δευρο αποστειλω αποστελω , , σε εις αιγυπτον.
v.35 τουτον τον µωσην
µωυσην , , ον ηρνησαντο ειποντες τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην τουτον ο ϑεος [και] αρχοντα και λυτρωτην απεσταλκεν απεστειλεν , , συν εν , , χειρι αγγελου του οφθεντος αυτω εν
τη ατω.
v.36 ουτος εξηγαγεν αυτους ποιησας τερατα και σηµεια εν γη αιγυπτω , αιγυπτου ,
και εν ερυθρα ϑαλασση και εν τη ερηµω ετη τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , .
v.37 ουτος εστιν
ο µωσης µωυσης , , ο ειπας ειπων , , τοις υιοις ισραηλ προφητην υµιν αναστησει κυριος , ,
ο ϑεος ηµων υµων , εκ των αδελφων υµων ως εµε αυτου , ακουσεσθε , .
v.38 ουτος εστιν
ο γενοµενος εν τη εκκλησια εν τη ερηµω µετα του αγγελου του λαλουντος αυτω εν τω ορει σινα και
των πατερων ηµων ος εδεξατο λογον λογια , , ωντα δουναι ηµιν.
v.39 ω ουκ ηθελησαν υπηκοοι γενεσθαι οι πατερες ηµων αλλα αλλ , , απωσαντο και εστραφησαν εν τη ταις , , καρδια
καρδιαις , , αυτων εις αιγυπτον.
v.40 ειποντες τω ααρων ποιησον ηµιν ϑεους οι προπορευσονται
ηµων ο γαρ µωυσης µωσης , , ουτος ος εξηγαγεν ηµας εκ γης αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι εγενετο
γεγονεν , , αυτω. v.42 εστρεψεν δε ο ϑεος και παρεδωκεν αυτους λατρευειν τη στρατια του ουρανου
καθως γεγραπται εν ιβλω των προφητων µη σφαγια και ϑυσιας προσηνεγκατε µοι ετη τεσσερακοντα
τεσσαρακοντα , , εν τη ερηµω οικος ισραηλ.
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7:43–59

ἄστρον τοῦ ϑεοῦ ὑµῶν ῥεµφὰν τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν
αὐτοῖς καὶ µετοικιῶ ὑµᾶς ἐπέκεινα αβυλῶνος. ἡ σκηνὴ τοῦ µαρτυρίου
ἦν ἐν τοῖς πατράσιν ἡµῶν ἐν τῇ ἐρήµῳ καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ
µωσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει. ἣν καὶ εἰσήγαγον
διαδεξάµενοι οἱ πατέρες ἡµῶν µετὰ ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν
ὧν ἐξῶσεν ὁ ϑεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡµῶν ἕως τῶν ἡµερῶν
δαβίδ. ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωµα
τῷ ϑεῷ ἰακώβ. σολοµῶν δὲ ὠκοδόµησεν αὐτῷ οἶκον. ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος
ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ καθὼς ὁ προφήτης λέγει. ὁ οὐρανός
µοι ϑρόνος ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν µου ποῖον οἶκον οἰκοδοµήσετέ
µοι λέγει κύριος ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς µου. οὐχὶ ἡ χείρ µου
ἐποίησεν ταῦτα πάντα. σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτµητοι τῇ καρδίᾳ
καὶ τοῖς ὠσίν ὑµεῖς ἀεὶ τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς οἱ πατέρες
ὑµῶν καὶ ὑµεῖς. τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑµῶν καὶ
ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ
νῦν ὑµεῖς προδόται καὶ ϕονεῖς γεγένησθε. οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόµον εἰς
διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο
ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν. ὑπάρχων
δὲ πλήρης πνεύµατος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν ϑεοῦ
καὶ ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ. καὶ εἶπεν ἰδού ϑεωρῶ τοὺς
οὐρανοὺς ἀνεῳγµένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ
ϑεοῦ. κράξαντες δὲ ϕωνῇ µεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρµησαν
ὁµοθυµαδὸν ἐπ’ αὐτόν. καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν
καὶ οἱ µάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱµάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου
καλουµένου σαύλου. καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν στέφανον ἐπικαλούµενον
καὶ λέγοντα κύριε ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦµά µου.
ϑεὶς δὲ τὰ γόνατα
v.43 και ανελαβετε την σκηνην του µολοχ και το αστρον του ϑεου [υµων] υµων , , αιφαν
εµφαν , , τους τυπους ους εποιησατε προσκυνειν αυτοις και µετοικιω υµας επεκεινα αβυλωνος.
v.44 η σκηνη του µαρτυριου ην εν τοις πατρασιν ηµων εν τη ερηµω καθως διεταξατο ο λαλων τω
µωυση µωση , , ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει.
v.45 ην και εισηγαγον διαδεξαµενοι
οι πατερες ηµων µετα ιησου εν τη κατασχεσει των εθνων ων εξωσεν ο ϑεος απο προσωπου των πατερων
ηµων εως των ηµερων δαυιδ , δαβιδ , .
v.46 ος ευρεν χαριν ενωπιον του ϑεου και ητησατο ευρειν
σκηνωµα τω οικω ϑεω , , ιακωβ.
v.47 σολοµων δε οικοδοµησεν ωκοδοµησεν , , αυτω οικον.
v.48 αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις ναοις , , κατοικει καθως ο προφητης λεγει.
v.51 σκληοτραχηλοι και απεριτµητοι καρδιαις τη , , καρδια , , και τοις ωσιν υµεις αει τω πνευµατι τω
αγιω αντιπιπτετε ως οι πατερες υµων και υµεις.
v.52 τινα των προφητων ουκ εδιωξαν οι πατερες
υµων και απεκτειναν τους προκαταγγειλαντας περι της ελευσεως του δικαιου ου νυν υµεις προδοται
v.56 και ειπεν ιδου ϑεωρω τους ουρανους διηνοιγµενους
και ϕονεις εγενεσθε γεγενησθε , , .
ανεωγµενους , , και τον υιον του ανθρωπου εκ δεξιων εστωτα του ϑεου.
v.58 και εκβαλοντες
εξω της πολεως ελιθοβολουν και οι µαρτυρες απεθεντο τα ιµατια αυτων , , παρα τους ποδας νεανιου
καλουµενου σαυλου.
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ἔκραξεν ϕωνῇ µεγάλῃ κύριε µὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁµαρτίαν ταύτην καὶ
τοῦτο εἰπὼν ἐκοιµήθη.
σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ
τῇ ἡµέρᾳ διωγµὸς µέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν ἱεροσολύµοις πάντες τε διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς ἰουδαίας καὶ σαµαρείας πλὴν
τῶν ἀποστόλων. συνεκόµισαν δὲ τὸν στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ
ἐποίησαντὸ κοπετὸν µέγαν ἐπ’ αὐτῷ. σαῦλος δὲ ἐλυµαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόµενος σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας
παρεδίδου εἰς ϕυλακήν. οἱ µὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόµενοι τὸν λόγον. ϕίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς σαµαρείας
ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν χριστόν. προσεῖχον τὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγοµένοις
ὑπὸ τοῦ ϕιλίππου ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ λέπειν τὰ
σηµεῖα ἃ ἐποίει. πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύµατα ἀκάθαρτα οῶντα
µεγάλῃ ϕωνῇ ἐξήρχετο πολλοὶ δὲ παραλελυµένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύϑησαν. καὶ ἐγένετο χαρὰ µεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. ἀνὴρ δέ τις
ὀνόµατι σίµων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει µαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος
τῆς σαµαρείας λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν µέγαν. ᾧ προσεῖχον πάντες
ἀπὸ µικροῦ ἕως µεγάλου λέγοντες οὗτός ἐστιν ἡ δύναµις τοῦ ϑεοῦ ἡ
µεγάλη. προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς µαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ ϕιλίππῳ εὐαγγελιζοµένῳ τὰ περὶ
τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ὀνόµατος τοῦ ἰησοῦ χριστοῦ ἐβαπτίοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. ὁ δὲ σίµων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν καὶ
απτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ ϕιλίππῳ ϑεωρῶν τε σηµεῖα καὶ δυνάµεις µεγάλας γινοµένας ἐξίστατο. ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν ἱεροσολύµοις
v.60 ϑεις δε τα γονατα εκραξεν ϕωνη µεγαλη κυριε µη στησης αυτοις ταυτην την αµαρτιαν
ταυτην , , και τουτο ειπων εκοιµηθη.
8
v.1 σαυλος δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου
εγενετο δε εν εκεινη τη ηµερα διωγµος µεγας επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυµοις παντες δε ,
τε , διεσπαρησαν κατα τας χωρας της ιουδαιας και σαµαρειας πλην των αποστολων.
v.2 συνεκοµισαν δε τον στεφανον ανδρες ευλαβεις και εποιησαν εποιησαντο , , κοπετον µεγαν επ αυτω.
v.5 ϕιλιππος δε κατελθων εις [την] πολιν της σαµαρειας εκηρυσσεν αυτοις τον χριστον.
v.6 προσειχον δε τε , , οι οχλοι τοις λεγοµενοις υπο του ϕιλιππου οµοθυµαδον εν τω ακουειν αυτους
και λεπειν τα σηµεια α εποιει.
v.7 πολλοι πολλων , , γαρ των εχοντων πνευµατα ακαθαρτα
οωντα µεγαλη , ϕωνη µεγαλη , εξηρχοντο εξηρχετο , , πολλοι δε παραλελυµενοι και χωλοι
εθεραπευθησαν.
v.8 και , , εγενετο δε πολλη χαρα µεγαλη , , εν τη πολει εκεινη.
v.9 ανηρ
δε τις ονοµατι σιµων προυπηρχεν εν τη πολει µαγευων και εξιστανων εξιστων , , το εθνος της σαµαρειας λεγων ειναι τινα εαυτον µεγαν.
v.10 ω προσειχον παντες , , απο µικρου εως µεγαλου
λεγοντες ουτος εστιν η δυναµις του ϑεου η καλουµενη µεγαλη.
v.12 οτε δε επιστευσαν τω ϕιλιππω
ευαγγελιζοµενω τα , , περι της ασιλειας του ϑεου και του ονοµατος του , ιησου χριστου εβαπτιοντο ανδρες τε και γυναικες.
v.13 ο δε σιµων και αυτος επιστευσεν και απτισθεις ην προσκαρτερων τω ϕιλιππω ϑεωρων τε Ασηµεια Ακαι δυναµεις και , σηµεια , γινοµενα , Αµεγαλας
Αγινοµενας εξιστατο.
v.14 ακουσαντες δε οι εν ιεροσολυµοις αποστολοι οτι δεδεκται η σαµαρεια
τον λογον του ϑεου απεστειλαν προς αυτους τον , , πετρον και ιωαννην.
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8:15–30

ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ σαµάρεια τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς
αὐτοὺς τὸν πέτρον καὶ ἰωάννην. οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ
αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦµα ἅγιον. οὔπω γὰρ ἦν ἐπ’ οὐδενὶ αὐτῶν
ἐπιπεπτωκός µόνον δὲ εβαπτισµένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου
ἰησοῦ. τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς καὶ ἐλάµβανον πνεῦµα
ἅγιον. ϑεασάµενος δὲ ὁ σίµων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν
ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήµατα.
λέγων δότε κἀµοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἂν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαµάνῃ πνεῦµα ἅγιον. πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν τὸ ἀργύριόν σου σὺν
σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ ϑεοῦ ἐνόµισας διὰ χρηµάτων
κτᾶσθαι. οὐκ ἔστιν σοι µερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἡ γὰρ
καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. µετανόησον οὖν ἀπὸ
τῆς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ ϑεοῦ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ
ἐπίνοια τῆς καρδίας σου. εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσµον ἀδικίας
ὁρῶ σε ὄντα. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ σίµων εἶπεν δεήθητε ὑµεῖς ὑπὲρ ἐµοῦ
πρὸς τὸν κύριον ὅπως µηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ ἐµὲ ὧν εἰρήκατε. οἱ µὲν οὖν
διαµαρτυράµενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεψαν εἰς
ἰερουσαλήµ πολλάς τε κώµας τῶν σαµαρειτῶν εὐηγγελίσαντο. ἄγγελος
δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς ϕίλιππον λέγων ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ
µεσηµβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ ἰερουσαλὴµ εἰς γάαν αὕτη ἐστὶν ἔρηµος. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἰδού ἀνὴρ αἰθίοψ
εὐνοῦχος δυνάστης κανδάκης τῆς ασιλίσσης αἰθιόπων ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς ἰερουσαλήµ. ἦν
τε ὑποστρέφων καὶ καθήµενος ἐπὶ τοῦ ἅρµατος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν
τὸν προφήτην ἠσαΐαν. εἶπεν δὲ τὸ πνεῦµα τῷ ϕιλίππῳ πρόσελθε καὶ
κολλήθητι τῷ ἅρµατι τούτῳ. προσδραµὼν δὲ ὁ ϕίλιππος ἤκουσεν αὐv.16 ουδεπω ουπω , , γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκος µονον δε εβαπτισµενοι υπηρχον εις
το ονοµα του χριστου κυριου , , ιησου.
v.17 τοτε επετιθεσαν επετιθουν , , τας χειρας επ
αυτους και ελαµβανον πνευµα αγιον.
v.18 ιδων ϑεασαµενος , , δε ο σιµων οτι δια της επιθεσεως των χειρων των αποστολων διδοται το πνευµα το , , αγιον , , προσηνεγκεν αυτοις χρηµατα.
v.19 λεγων δοτε καµοι την εξουσιαν ταυτην ινα ω εαν , , αν επιθω τας χειρας λαµβανη πνευµα αγιον.
v.21 ουκ εστιν σοι µερις ουδε κληρος εν τω λογω τουτω η γαρ καρδια σου ουκ εστιν ευθεια εναντι
ενωπιον , , του ϑεου.
v.22 µετανοησον ουν απο της κακιας σου ταυτης και δεηθητι του κυριου
ϑεου , , ει αρα αφεθησεται σοι η επινοια της καρδιας σου.
v.25 οι µεν ουν διαµαρτυραµενοι και
λαλησαντες τον λογον του κυριου υπεστρεφον υπεστρεψαν , , εις ιεροσολυµα ιερουσαληµ , ,
πολλας τε κωµας των σαµαριτων σαµαρειτων , , ευηγγελιζοντο ευηγγελισαντο , , .
v.27 και
αναστας επορευθη και ιδου ανηρ αιθιοπς ευνουχος δυναστης κανδακης της , , ασιλισσης αιθιοπων
ος ην επι πασης της γαζης αυτης ος εληλυθει προσκυνησων εις ιερουσαληµ.
v.28 ην τε υποστρεφων
v.30 προσδρακαι καθηµενος επι του αρµατος αυτου και , , ανεγινωσκεν τον προφητην ησαιαν.
µων δε ο ϕιλιππος ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντος ησαιαν τον προφητην ησαιαν , , και ειπεν αρα
γε γινωσκεις α αναγινωσκεις.
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τοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν προφήτην ἠσαΐαν καὶ εἶπεν ἆρά γε γινώσκεις
ἃ ἀναγινώσκεις. ὁ δὲ εἶπεν πῶς γὰρ ἂν δυναίµην ἐὰν µή τις ὁδήγησῃ
µε παρεκάλεσέν τε τὸν ϕίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. ἡ δὲ
περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν
ἤχθη καὶ ὡς ἀµνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ
ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη
τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ωὴ αὐτοῦ. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ ϕιλίππῳ εἶπεν δέοµαί σου περὶ τίνος
ὁ προφήτης λέγει τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός. ἀνοίξας δὲ ὁ
ϕίλιππος τὸ στόµα αὐτοῦ καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ἰησοῦν. ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν ἦλθον ἐπί τι
ὕδωρ καί ϕησιν ὁ εὐνοῦχος ἰδού ὕδωρ τί κωλύει µε απτισθῆναι. εἶπεν
δὲ ὁ ϕίλιππος εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τὴς καρδίας ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ
εἶπεν πιστεύω τὸν ὑιὸν τοῦ ϑεοῦ ἐιναι τὸν ἰησοῦν χριστόν. καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρµα καὶ κατέβησαν ἀµφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε ϕίλιππος
καὶ ὁ εὐνοῦχος καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος
πνεῦµα κυρίου ἥρπασεν τὸν ϕίλιππον καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. ϕίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς
ἄζωτον καὶ διερχόµενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν
αὐτὸν εἰς καισάρειαν.
ὁ δὲ σαῦλος ἔτι ἐµπνέων ἀπειλῆς καὶ ϕόνου εἰς τοὺς µαθητὰς τοῦ
κυρίου προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ. ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς
δαµασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας δεδεµένους ἀγάγῃ εἰς ἰερουσαλήµ.
ἐν δὲ
τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ δαµασκῷ καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν ϕῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν
ϕωνὴν λέγουσαν αὐτῷ σαοὺλ σαούλ τί µε διώκεις. εἶπεν δέ τίς εἶ κύριε ὁ
δέ κύριος εἶπεν ἐγώ εἰµι ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις σκληρόν σοι πρὸς κέντρα
λακτίζειν. τρέµων τε καὶ ϑαµβῶν εἶπεν κύριε τί µέ ϑέλεις ποιῆσαι καὶ ὅ
v.31 ο δε ειπεν πως γαρ αν δυναιµην εαν µη τις οδηγησει οδηγηση , , µε παρεκαλεσεν τε τον
ϕιλιππον αναβαντα καθισαι συν αυτω.
v.32 η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν ην αυτη
ως προβατον επι σφαγην ηχθη και ως αµνος εναντιον του κειραντος κειροντος , , αυτον αφωνος
ουτως ουκ ανοιγει το στοµα αυτου.
v.33 εν τη ταπεινωσει [αυτου] αυτου , , η κρισις αυτου
ηρθη την δε , , γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρεται απο της γης η ωη αυτου.
v.37 ειπεν ,
δε , ο , ϕιλιππος , ει , πιστευεις , εξ , ολης , της , καρδιας , εξεστιν , αποκριθεις ,
δε , ειπεν , πιστευω , τον , υιον , του , ϑεου , ειναι , τον , ιησουν , χριστον , .
9
v.3 εν δε τω πορευεσθαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαµασκω και , , εξαιφνης τε περιηστραψεν , ,
αυτον περιηστραψεν ϕως εκ απο , , του ουρανου.
v.5 ειπεν δε τις ει κυριε ο δε κυριος , ,
, ,
,
,
ειπεν
εγω ειµι ιησους ον συ διωκεις σκληρον
σοι
προς , κεντρα , λακτιζειν , .
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9:6–19

κύριος πρός αὐτόν ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν καὶ λαληθήσεταί
σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν
ἐννεοί ἀκούοντες µὲν τῆς ϕωνῆς µηδένα δὲ ϑεωροῦντες. ἠγέρθη δὲ ὁ
σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἀνεῳγµένων δὲ τῶν ὀφθαλµῶν αὐτοῦ οὐδένα ἔβλεπεν χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς δαµασκόν. καὶ ἦν ἡµέρας
τρεῖς µὴ λέπων καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. ἦν δέ τις µαθητὴς ἐν
δαµασκῷ ὀνόµατι ἁνανίας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος ἐν ὁράµατι
ἁνανία ὁ δὲ εἶπεν ἰδού ἐγώ κύριε. ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν ἀναστὰς
πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύµην τὴν καλουµένην εὐθεῖαν καὶ ήτησον ἐν οἰκίᾳ
ἰούδα σαῦλον ὀνόµατι ταρσέα ἰδού γὰρ προσεύχεται. καὶ εἶδεν ἐν ὁράµατι ἄνδρα ὀνόµατι ἁνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα ὅπως
ἀναβλέψῃ. ἀπεκρίθη δὲ ὁ ἁνανίας κύριε ἄκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ
ἀνδρὸς τούτου ὅσα κακὰ ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου ἐν ἰερουσαλήµ. καὶ
ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουµένους τὸ ὄνοµά σου. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος πορεύου ὅτι σκεῦος
ἐκλογῆς µοι ἐστίν οὗτος τοῦ αστάσαι τὸ ὄνοµά µου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ
ασιλέων υἱῶν τε ἰσραήλ. ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ
τοῦ ὀνόµατός µου παθεῖν. ἀπῆλθεν δὲ ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν
οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν σαοὺλ ἀδελφέ ὁ κύριος
ἀπέσταλκέν µε ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύµατος ἁγίου. καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν
ὀφθαλµῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες ἀνέβλεψέν τε παραχρῆµα καὶ ἀναστὰς
ἐβαπτίσθη. καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν ἐγένετο δὲ ὁ σαῦλος µετὰ τῶν
ἐν δαµασκῷ µαθητῶν ἡµέρας τινάς. καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς

v.6 αλλα , τρεµων , τε , και , ϑαµβων , ειπεν , κυριε , τι , µε , ϑελεις , ποιησαι ,
και , ο , κυριος , προς , αυτον , αναστηθι και εισελθε εις την πολιν και λαληθησεται σοι ο τι
σε δει ποιειν.
v.7 οι δε ανδρες οι συνοδευοντες αυτω ειστηκεισαν ενεοι , εννεοι , ακουοντες µεν
της ϕωνης µηδενα δε ϑεωρουντες.
v.8 ηγερθη δε ο , , σαυλος απο της γης ανεωγµενων τε δε , ,
των οφθαλµων αυτου ουδεν ουδενα , , εβλεπεν χειραγωγουντες δε αυτον εισηγαγον εις δαµασκον.
v.10 ην δε τις µαθητης εν δαµασκω ονοµατι ανανιας και ειπεν προς αυτον ο , , κυριος , , εν
οραµατι ο κυριος ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε.
v.12 και ειδεν εν , , οραµατι , , ανδρα
[εν οραµατι] ονοµατι , , ανανιαν ονοµατι εισελθοντα και επιθεντα αυτω [τας] χειρας χειρα , ,
οπως αναβλεψη.
v.13 απεκριθη δε ο , ανανιας κυριε ηκουσα ακηκοα , , απο πολλων περι του
ανδρος τουτου οσα κακα εποιησεν , , τοις αγιοις σου εποιησεν εν ιερουσαληµ.
v.15 ειπεν δε
προς αυτον ο κυριος πορευου οτι σκευος εκλογης µοι , , εστιν µοι ουτος του αστασαι το ονοµα
µου ενωπιον εθνων τε και ασιλεων υιων τε ισραηλ.
v.17 απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις
την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν µε ιησους , ,
ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευµατος αγιου.
v.18 και ευθεως
απεπεσαν αυτου απεπεσον , , απο των οφθαλµων ως αυτου , , ωσει , , λεπιδες ανεβλεψεν
τε [παραχρηµα] παραχρηµα , και αναστας εβαπτισθη.
v.19 και λαβων τροφην ενισχυσεν εγενετο
δε ο , , σαυλος , , µετα των εν δαµασκω µαθητων ηµερας τινας.
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ἐκήρυσσεν τὸν χριστὸν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. ἐξίσταντο δὲ
πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἕν ἰερουσαλὴµ τοὺς ἐπικαλουµένους τὸ ὄνοµα τοῦτο καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα
δεδεµένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς. σαῦλος δὲ µᾶλλον ἐνεδυναµοῦτο καὶ συνέχυνεν τοὺς ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν δαµασκῷ
συµβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡµέραι ἱκαναί
συνεβουλεύσαντο οἱ ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν. ἐγνώσθη δὲ τῷ σαύλῳ ἡ
ἐπιβουλὴ αὐτῶν παρετηροῦν τε τὰς πύλας ἡµέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως
αὐτὸν ἀνέλωσιν. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ µαθηταὶ νυκτὸς καθῆκαν διὰ
τοῦ τείχους χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. παραγενόµενος δὲ ὁ σαῦλος εἰς
ἰερουσαλὴµ ἐπείρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς µαθηταῖς καὶ πάντες ἐφοβοῦντο
αὐτόν µὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν µαθητής. αρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόµενος
αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ
ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν δαµασκῷ ἐπαρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ ἰησοῦ. καὶ ἦν µετ’ αὐτῶν εἰσπορευόµενος
καὶ ἐκπορευόµενος ἐν ἰερουσαλήµ. καὶ παρρησιαζόµενος ἕν τῷ ὀνόµατί τοῦ κυρίου ἰησοῦ ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς ἑλληνιστάς οἱ δὲ
ἐπεχείρουν αὐτόν ἀνελεῖν. ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν
εἰς καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς ταρσόν. αἱ µὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ’ ὅλης τῆς ἰουδαίας καὶ γαλιλαίας καὶ σαµαρείας εἶχον εἰρήνην
οἰκοδοµουµέναι καὶ πορευοµέναι τῷ ϕόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἐπληθύνοντο. ἐγένετο δὲ πέτρον διερχόµενον
διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας λύδδαν.
εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα αἰνέαν ὀνόµατι ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείµενον
v.20 και ευθεως εν ταις συναγωγαις εκηρυσσεν τον ιησουν χριστον , , οτι ουτος εστιν ο υιος
του ϑεου.
v.21 εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εις
εν , , ιερουσαληµ τους επικαλουµενους το ονοµα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθεν εληλυθει , ,
ινα δεδεµενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις.
v.22 σαυλος δε µαλλον ενεδυναµουτο και
συνεχυννεν συνεχυνεν , , [τους] τους , , ιουδαιους τους κατοικουντας εν δαµασκω συµβιβαων οτι ουτος εστιν ο χριστος.
v.24 εγνωσθη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων παρετηρουντο δε
και παρετηρουν , , τε , , τας πυλας ηµερας τε και νυκτος οπως αυτον ανελωσιν.
v.25 λαοντες δε αυτον , , οι µαθηται αυτου νυκτος καθηκαν , , δια του τειχους καθηκαν αυτον
χαλασαντες εν σπυριδι.
v.26 παραγενοµενος δε ο , , σαυλος , , εν εις , , ιερουσαληµ
επειραζεν επειρατο , , κολλασθαι τοις µαθηταις και παντες εφοβουντο αυτον µη πιστευοντες οτι εστιν
µαθητης.
v.28 και ην µετ αυτων εισπορευοµενος [και και , εκπορευοµενος] εκπορευοµενος ,
εις εν , ιερουσαληµ , , και εκπορευοµενος εις ιερουσαληµ παρρησιαζοµενος εν τω ονοµατι του κυριου ιησου , , .
v.29 ελαλει τε και συνεζητει προς τους ελληνιστας οι δε επεχειρουν
αυτον , , ανελειν αυτον .
v.31 η αι , , µεν ουν εκκλησια εκκλησιαι , , καθ ολης της ιουδαιας και γαλιλαιας και σαµαρειας ειχεν ειχον , , ειρηνην οικοδοµουµενη οικοδοµουµεναι , ,
και πορευοµενη πορευοµεναι , , τω ϕοβω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευµατος
επληθυνετο επληθυνοντο , , .
v.32 εγενετο δε πετρον διερχοµενον δια παντων κατελθειν και
προς τους αγιους τους κατοικουντας λυδδα λυδδαν , , .
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9:33–10:3

ἐπὶ κραββάτω ὃς ἦν παραλελυµένος. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πέτρος αἰνέα
ἰᾶταί σε ἰησοῦς ὁ χριστός ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ καὶ εὐθέως ἀνέστη. καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες λύδδαν καὶ τὸν σαρῶναν
οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. ἐν ἰόππῃ δέ τις ἦν µαθήτρια ὀνόµατι ταβιθά ἣ διερµηνευοµένη λέγεται δορκάς αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν
ἔργων καὶ ἐλεηµοσυνῶν ὧν ἐποίει. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις
ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
ἐγγὺς δὲ οὔσης λύδδης τῇ ἰόππῃ οἱ µαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι πέτρος
ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες µὴ
ὀκνήσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. ἀναστὰς δὲ πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς ὃν
παραγενόµενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι
αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύµεναι χιτῶνας καὶ ἱµάτια ὅσα ἐποίει
µετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ δορκάς. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ πέτρος ϑεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶµα εἶπεν ταβιθά ἀνάστηθι
ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῆς καὶ ἰδοῦσα τὸν πέτρον ἀνεκάθισεν.
δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν ϕωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
χήρας παρέστησεν αὐτὴν ῶσαν. γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς ἰόππης καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν κύριον. ἐγένετο δὲ ἡµέρας ἱκανὰς
µεῖναι αὐτόν ἐν ἰόππῃ παρά τινι σίµωνι υρσεῖ.
ἀνὴρ δέ τις ἦν ἐν καισαρείᾳ ὀνόµατι κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἐκ
σπείρης τῆς καλουµένης ἰταλικῆς. εὐσεβὴς καὶ ϕοβούµενος τὸν ϑεὸν
σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ποιῶν τε ἐλεηµοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόµενος τοῦ ϑεοῦ διαπαντός. εἶδεν ἐν ὁράµατι ϕανερῶς ὡσεὶ ὥραν ἐννάτην

v.33 ευρεν δε εκει ανθρωπον τινα αινεαν , , ονοµατι αινεαν εξ ετων οκτω κατακειµενον επι
κραβαττου κραββατω , , ος ην παραλελυµενος.
v.34 και ειπεν αυτω ο πετρος αινεα ιαται σε
ιησους ο , , χριστος αναστηθι και στρωσον σεαυτω και ευθεως ανεστη.
v.35 και ειδαν ειδον , ,
, ,
αυτον παντες οι κατοικουντες λυδδα λυδδαν
και τον ασσαρωνα σαρωνα , σαρωναν οιτινες επεστρεψαν επι τον κυριον.
v.36 εν ιοππη δε τις ην µαθητρια ονοµατι ταβηθα ταβιθα , ,
η διερµηνευοµενη λεγεται δορκας αυτη ην πληρης αγαθων , , εργων αγαθων και ελεηµοσυνων
ων εποιει.
v.37 εγενετο δε εν ταις ηµεραις εκειναις ασθενησασαν αυτην αποθανειν λουσαντες δε
αυτην , , εθηκαν [αυτην] εν υπερωω.
v.38 εγγυς δε ουσης λυδδας λυδδης , , τη ιοππη οι
µαθηται ακουσαντες οτι πετρος εστιν εν αυτη απεστειλαν δυο , , ανδρας , , προς αυτον παρακαλουντες µη οκνησης οκνησαι , , διελθειν εως ηµων αυτων , , .
v.40 εκβαλων δε εξω παντας
ο πετρος και ϑεις τα γονατα προσηυξατο και επιστρεψας προς το σωµα ειπεν ταβηθα ταβιθα , ,
αναστηθι η δε ηνοιξεν τους οφθαλµους αυτης και ιδουσα τον πετρον ανεκαθισεν.
v.42 γνωστον δε
εγενετο καθ ολης της ιοππης και πολλοι , , επιστευσαν πολλοι επι τον κυριον.
v.43 εγενετο δε
ηµερας ικανας µειναι αυτον , , εν ιοππη παρα τινι σιµωνι υρσει.
10
v.1 ανηρ δε τις ην , , εν
καισαρεια ονοµατι κορνηλιος εκατονταρχης εκ σπειρης της καλουµενης ιταλικης.
v.2 ευσεβης και
ϕοβουµενος τον ϑεον συν παντι τω οικω αυτου ποιων τε , , ελεηµοσυνας πολλας τω λαω και δεοµενος
του ϑεου δια , παντος , διαπαντος , .
v.3 ειδεν εν οραµατι ϕανερως ωσει περι ωραν ενατην
ενατην εννατην , της ηµερας αγγελον του ϑεου εισελθοντα προς αυτον και ειποντα αυτω κορνηλιε.
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τῆς ἡµέρας ἄγγελον τοῦ ϑεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ
κορνήλιε. ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔµφοβος γενόµενος εἶπεν τί ἐστιν κύιε εἶπεν δὲ αὐτῷ αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεηµοσύναι σου ἀνέβησαν
εἰς µνηµόσυνον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. καὶ νῦν πέµψον εἰς ἰόππην ἄνδρας
καὶ µετάπεµψαι σίµωνά ὃς ἐπικαλεῖται πέτρος. οὗτος ξενίζεται παρά
τινι σίµωνι υρσεῖ ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ ϑάλασσαν οὗτος λαλήσει σοι τί σε
δεῖ ποιεῖν. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν τῷ κορνηλίῳ ϕωνήσας δύο
τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ.
καὶ ἐξηγησάµενος αὐτοῖς ἅπαντα ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἰόππην.
τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη
πέτρος ἐπὶ τὸ δῶµα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων δὲ ἐκείνων ἐπέπεσεν
ἐπ’ αὐτὸν ἔκστασις. καὶ ϑεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγµένον καὶ καταβαῖνον
ἐπ’ αὐτὸν σκεῦός τι ὡς ὀθόνην µεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεµένον καὶ
καθιέµενον ἐπὶ τῆς γῆς. ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ
τὰ ϑηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο ϕωνὴ
πρὸς αὐτόν ἀναστάς πέτρε ϑῦσον καὶ ϕάγε. ὁ δὲ πέτρος εἶπεν µηδαµῶς
κύριε ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον. καὶ ϕωνὴ πάλιν
ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν ἃ ὁ ϑεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου. τοῦτο δὲ
ἐγένετο ἐπὶ τρίς καὶ πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. ὡς δὲ
ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραµα ὃ εἶδεν καὶ ἰδού οἱ ἄνδρες
οἱ ἀπεσταλµένοι ἀπὸ τοῦ κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν σίµωνος
ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα. καὶ ϕωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ σίµων ὁ
ἐπικαλούµενος πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. τοῦ δὲ πέτρου ἐνθυµουµένου

v.4 ο δε ατενισας αυτω και εµφοβος γενοµενος ειπεν τι εστιν κυριε ειπεν δε αυτω αι προσευχαι σου
και αι ελεηµοσυναι σου ανεβησαν εις µνηµοσυνον εµπροσθεν ενωπιον , , του ϑεου.
v.5 και νυν
πεµψον ανδρας εις ιοππην ανδρας , , και µεταπεµψαι σιµωνα τινα τον ος , , επικαλουµενον
επικαλειται , , πετρον πετρος , , . v.6 ουτος ξενιζεται παρα τινι σιµωνι υρσει ω εστιν οικια παρα
ϑαλασσαν ουτος , λαλησει , σοι , τι , σε , δει , ποιειν , .
v.7 ως δε απηλθεν ο αγγελος
ο λαλων αυτω τω , , κορνηλιω , , ϕωνησας δυο των οικετων αυτου , , και στρατιωτην ευσεβη
των προσκαρτερουντων αυτω.
v.8 και εξηγησαµενος αυτοις , , απαντα αυτοις απεστειλεν αυτους
εις την ιοππην.
v.10 εγενετο δε προσπεινος και ηθελεν γευσασθαι παρασκευαζοντων δε αυτων
εκεινων , , εγενετο επεπεσεν , , επ αυτον εκστασις.
v.11 και ϑεωρει τον ουρανον ανεωγµενον
και καταβαινον επ , , αυτον , , σκευος τι ως οθονην µεγαλην τεσσαρσιν αρχαις δεδεµενον , ,
και , , καθιεµενον επι της γης.
v.12 εν ω υπηρχεν παντα τα τετραποδα και ερπετα της γης και
τα , , ϑηρια , , και , , τα , , ερπετα , , και , , τα , , πετεινα του ουρανου.
v.14 ο δε
πετρος ειπεν µηδαµως κυριε οτι ουδεποτε εφαγον παν κοινον και η , , ακαθαρτον.
v.16 τουτο
δε εγενετο επι τρις και ευθυς παλιν , , ανεληµφθη ανεληφθη , , το σκευος εις τον ουρανον.
v.17 ως δε εν εαυτω διηπορει ο πετρος τι αν ειη το οραµα ο ειδεν και , , ιδου οι ανδρες οι απεσταλµενοι υπο απο , , του κορνηλιου διερωτησαντες την οικιαν του σιµωνος επεστησαν επι τον
πυλωνα.
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10:19–31

περὶ τοῦ ὁράµατος εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦµα ἰδού ἄνδρες τρεῖς ητοῦσιν σε.
ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς µηδὲν διακρινόµενος
διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. καταβὰς δὲ πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς
ἀπεσταλµενοῦς ἀπὸ τοῦ κορνηλίου πρὸς αὑτὸν εἶπεν ἰδού ἐγώ εἰµι ὃν
ητεῖτε τίς ἡ αἰτία δι’ ἣν πάρεστε. οἱ δὲ εἶπον κορνήλιος ἑκατοντάρχης
ἀνὴρ δίκαιος καὶ ϕοβούµενος τὸν ϑεὸν µαρτυρούµενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ
ἔθνους τῶν ἰουδαίων ἐχρηµατίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου µεταπέµψασθαί
σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήµατα παρὰ σοῦ. εἰσκαλεσάµενος
οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ πέτρος ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τὴς ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ. καὶ τῇ ἐπαύριον
εἰσῆλθον εἰς τὴν καισάρειαν ὁ δὲ κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς συγκαλεσάµενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους ϕίλους. ὡς δὲ
ἐγένετο εἰσελθεῖν τὸν πέτρον συναντήσας αὐτῷ ὁ κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ
τοὺς πόδας προσεκύνησεν. ὁ δὲ πέτρος αὐτὸν ἤγειρεν λέγων ἀνάστηθι
κα῎ γὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰµι. καὶ συνοµιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ εὑίσκει συνεληλυθότας πολλούς. ἔφη τε πρὸς αὐτούς ὑµεῖς ἐπίστασθε
ὡς ἀθέµιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ
καὶ ἐµοὶ ὁ ϑεὸς ἔδειξεν µηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον.
διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον µεταπεµφθείς πυνθάνοµαι οὖν τίνι λόγῳ
µετεπέµψασθέ µε. καὶ ὁ κορνήλιος ἔφη ἀπὸ τετάρτης ἡµέρας µέχρι
ταύτης τῆς ὥρας ἤµην νηστεύων καὶ τὴν ἐννάτην ὥραν προσευχόµενος
ἐν τῷ οἴκῳ µου καὶ ἰδού ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθῆτι λαµπρᾷ. καὶ
ϕησίν κορνήλιε εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεηµοσύναι σου
ἐµνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. πέµψον οὖν εἰς ἰόππην καὶ µετακάv.19 του δε πετρου διενθυµουµενου , ενθυµουµενου , περι του οραµατος ειπεν [αυτω] αυτω , ,
το πνευµα ιδου ανδρες τρεις , , ητουντες ητουσιν , , σε.
v.20 αλλα αναστας καταβηθι και
πορευου συν αυτοις µηδεν διακρινοµενος οτι διοτι , , εγω απεσταλκα αυτους.
v.21 καταβας δε
πετρος προς τους ανδρας τους , απεσταλµενους , απο , του , κορνηλιου , προς , αυτον ,
ειπεν ιδου εγω ειµι ον ητειτε τις η αιτια δι ην παρεστε.
v.22 οι δε ειπαν ειπον , , κορνηλιος
εκατονταρχης ανηρ δικαιος και ϕοβουµενος τον ϑεον µαρτυρουµενος τε υπο ολου του εθνους των
ιουδαιων εχρηµατισθη υπο αγγελου αγιου µεταπεµψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ηµατα
παρα σου.
v.23 εισκαλεσαµενος ουν αυτους εξενισεν τη δε επαυριον αναστας ο , , πετρος , ,
εξηλθεν συν αυτοις και τινες των αδελφων των απο της , ιοππης συνηλθον αυτω.
v.24 και , ,
τη δε επαυριον εισηλθεν εισηλθον , , εις την καισαρειαν ο δε κορνηλιος ην προσδοκων αυτους
συγκαλεσαµενος τους συγγενεις αυτου και τους αναγκαιους ϕιλους.
v.25 ως δε εγενετο του ,
εισελθειν τον πετρον συναντησας αυτω ο κορνηλιος πεσων επι τους ποδας προσεκυνησεν.
v.26 ο
δε πετρος αυτον , , ηγειρεν αυτον λεγων αναστηθι και εγω καγω , , αυτος ανθρωπος ειµι.
v.28 εφη τε προς αυτους υµεις επιστασθε ως αθεµιτον εστιν ανδρι ιουδαιω κολλασθαι η προσερχεσθαι
αλλοφυλω καµοι και , , εµοι , , ο ϑεος εδειξεν µηδενα κοινον η ακαθαρτον λεγειν ανθρωπον.
v.30 και ο κορνηλιος εφη απο τεταρτης ηµερας µεχρι ταυτης της ωρας ηµην νηστευων , , και , ,
την ενατην , εννατην , ωραν , , προσευχοµενος εν τω οικω µου και ιδου ανηρ εστη ενωπιον µου
εν εσθητι λαµπρα.
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λεσαι σίµωνα ὃς ἐπικαλεῖται πέτρος οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ σίµωνος
υρσέως παρὰ ϑάλασσαν ὃς παραγενόµενος λαλήσει σοι. ἐξαυτῆς οὖν
ἔπεµψα πρὸς σέ σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόµενος νῦν οὖν πάντες ἡµεῖς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ πάρεσµεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγµένα
σοι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. ἀνοίξας δὲ πέτρος τὸ στόµα εἶπεν ἐπ ἀληθείας καταλαµβάνοµαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήπτης ὁ ϑεός. ἀλλ’ ἐν παντὶ ἔθνει
ὁ ϕοβούµενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόµενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν.
τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς ἰσραὴλ εὐαγγελιζόµενος εἰρήνην διὰ
ἰησοῦ χριστοῦ οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. ὑµεῖς οἴδατε τὸ γενόµενον ῥῆµα καθ’ ὅλης τῆς ἰουδαίας ἀρξάµενον ἀπὸ τῆς γαλιλαίας µετὰ
τὸ άπτισµα ὃ ἐκήρυξεν ἰωάννης. ἰησοῦν τὸν ἀπὸ ναζαρέτ ὡς ἔχρισεν
αὐτὸν ὁ ϑεὸς πνεύµατι ἁγίῳ καὶ δυνάµει ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώµενος πάντας τοὺς καταδυναστευοµένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου ὅτι ὁ ϑεὸς
ἦν µετ’ αὐτοῦ. καὶ ἡµεῖς ἐσµεν µάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε
τῇ χώρᾳ τῶν ἰουδαίων καὶ ἐν ἰερουσαλήµ ὃν ἀνεῖλον κρεµάσαντες ἐπὶ
ξύλου. τοῦτον ὁ ϑεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐµφανῆ
γενέσθαι. οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ µάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονηµένοις
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἡµῖν οἵτινες συνεφάγοµεν καὶ συνεπίοµεν αὐτῷ µετὰ τὸ
ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. καὶ παρήγγειλεν ἡµῖν κηρύξαι τῷ λαῷ
καὶ διαµαρτύρασθαι ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισµένος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κριτὴς
ώντων καὶ νεκρῶν. τούτῳ πάντες οἱ προφῆται µαρτυροῦσιν ἄφεσιν
ἁµαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. ἔτι λαλοῦντος τοῦ πέτρου τὰ ῥήµατα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦµα
τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ
περιτοµῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθον τῷ πέτρῳ ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ
v.32 πεµψον ουν εις ιοππην και µετακαλεσαι σιµωνα ος επικαλειται πετρος ουτος ξενιζεται εν οικια
σιµωνος υρσεως παρα ϑαλασσαν ος , , παραγενοµενος , , λαλησει , , σοι , , .
v.33 εξαυτης ουν επεµψα προς σε συ τε καλως εποιησας παραγενοµενος νυν ουν παντες ηµεις ενωπιον του ϑεου
παρεσµεν ακουσαι παντα τα προστεταγµενα σοι υπο του κυριου ϑεου , , .
v.34 ανοιξας δε πετρος
το στοµα ειπεν επ αληθειας καταλαµβανοµαι οτι ουκ εστιν προσωποληµπτης προσωποληπτης , , ο
ϑεος.
v.36 τον λογον [ον] ον , , απεστειλεν τοις υιοις ισραηλ ευαγγελιζοµενος ειρηνην δια ιησου
χριστου ουτος εστιν παντων κυριος.
v.37 υµεις οιδατε το γενοµενον ηµα καθ ολης της ιουδαιας
αρξαµενος αρξαµενον , , απο της γαλιλαιας µετα το απτισµα ο εκηρυξεν ιωαννης.
v.38 ιησουν τον απο ναζαρεθ , ναζαρετ , ως εχρισεν αυτον ο ϑεος πνευµατι αγιω και δυναµει ος διηλθεν
ευεργετων και ιωµενος παντας τους καταδυναστευοµενους υπο του διαβολου οτι ο ϑεος ην µετ αυτου.
v.39 και ηµεις εσµεν , , µαρτυρες παντων ων εποιησεν εν τε τη χωρα των ιουδαιων και [εν] εν , ,
ιερουσαληµ ον και , ανειλαν ανειλον , , κρεµασαντες επι ξυλου.
v.40 τουτον ο ϑεος ηγειρεν
v.42 και παρηγγειλεν ηµιν κηρυξαι τω λαω
[εν] τη τριτη ηµερα και εδωκεν αυτον εµφανη γενεσθαι.
και διαµαρτυρασθαι οτι ουτος αυτος , , εστιν ο ωρισµενος υπο του ϑεου κριτης ωντων και νεκρων.
v.45 και εξεστησαν οι εκ περιτοµης πιστοι οσοι συνηλθαν συνηλθον , , τω πετρω οτι και επι τα εθνη
η δωρεα του αγιου πνευµατος εκκεχυται.
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τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἐκκέχυται. ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ µεγαλυνόντων τὸν ϑεόν τότε ἀπεκρίθη ὁ πέτρος. µήτι τὸ ὕδωρ
κωλῦσαί δύναται τις τοῦ µὴ απτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦµα τὸ
ἅγιον ἔλαβον καθὼς καὶ ἡµεῖς. προσέταξεν τε αὐτοὺς απτισθῆναι ἐν
τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιµεῖναι ἡµέρας τινάς.
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ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν ἰουδαίαν
ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ.
καὶ ὅτε ἀνέβη πέτρος εἰς ἱεροσόλυµα διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτοµῆς. λέγοντες
ὅτι πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες αὐτοῖς.
ἀρξάµενος δὲ ὁ πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων. ἐγὼ ἤµην ἐν
πόλει ἰόππῃ προσευχόµενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραµα καταβαῖνον
σκεῦός τι ὡς ὀθόνην µεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεµένην ἐκ τοῦ οὐανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐµοῦ. εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον
τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ ϑηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ. ἤκουσα δὲ ϕωνῆς λεγούσης µοι ἀναστάς πέτρε ϑῦσον καὶ
ϕάγε. εἶπον δέ µηδαµῶς κύριε ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε
εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόµα µου. ἀπεκρίθη δὲ µοι ϕωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ ἃ ὁ ϑεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ
τρίς καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ ἰδού ἐξαυτῆς
τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἤµην ἀπεσταλµένοι ἀπὸ
καισαρείας πρός µε. εἶπεν δὲ µοι τὸ πνεῦµά συνελθεῖν αὐτοῖς µηδὲν
διακρίνόµενον ἦλθον δὲ σὺν ἐµοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι καὶ εἰσήλϑοµεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. ἀπήγγειλεν τε ἡµῖν πῶς εἶδεν τὸν

v.46 ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαις και µεγαλυνοντων τον ϑεον τοτε απεκριθη ο , , πετρος.
v.47 µητι το υδωρ κωλυσαι , , δυναται κωλυσαι τις του µη απτισθηναι τουτους οιτινες το πνευµα το
αγιον ελαβον ως καθως , , και ηµεις. v.48 προσεταξεν δε τε , , αυτους απτισθηναι , , εν τω
ονοµατι ιησου χριστου απτισθηναι του , , κυριου , , τοτε ηρωτησαν αυτον επιµειναι ηµερας
τινας.
11
v.2 και , , οτε δε ανεβη πετρος εις ιερουσαληµ ιεροσολυµα , , διεκρινοντο προς
αυτον οι εκ περιτοµης.
v.3 λεγοντες οτι εισηλθες προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντας εισηλθες , ,
και συνεφαγες αυτοις.
v.4 αρξαµενος δε ο , , πετρος εξετιθετο αυτοις καθεξης λεγων.
v.5 εγω
ηµην εν πολει ιοππη προσευχοµενος και ειδον εν εκστασει οραµα καταβαινον σκευος τι ως οθονην
µεγαλην τεσσαρσιν αρχαις καθιεµενην εκ του ουρανου και ηλθεν αχρι αχρις , , εµου. v.7 ηκουσα
δε και ϕωνης λεγουσης µοι αναστας πετρε ϑυσον και ϕαγε.
v.8 ειπον δε µηδαµως κυριε οτι
παν , , κοινον η ακαθαρτον ουδεποτε εισηλθεν εις το στοµα µου.
v.9 απεκριθη δε µοι , , ϕωνη
εκ δευτερου εκ του ουρανου α ο ϑεος εκαθαρισεν συ µη κοινου.
v.10 τουτο δε εγενετο επι τρις
και παλιν , , ανεσπασθη παλιν απαντα εις τον ουρανον.
v.11 και ιδου εξαυτης τρεις ανδρες
επεστησαν επι την οικιαν εν η ηµεν ηµην , , απεσταλµενοι απο καισαρειας προς µε.
v.12 ειπεν
δε µοι , , το πνευµα µοι συνελθειν αυτοις µηδεν διακριναντα διακρινοµενον , , ηλθον δε συν
εµοι και οι εξ αδελφοι ουτοι και εισηλθοµεν εις τον οικον του ανδρος.
v.13 απηγγειλεν δε τε , ,
, ,
ηµιν πως ειδεν [τον] τον
αγγελον εν τω οικω αυτου σταθεντα και ειποντα αυτω , , αποστειλον
, ,
εις ιοππην ανδρας
και µεταπεµψαι σιµωνα τον επικαλουµενον πετρον.
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ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα αὐτῷ ἀπόστειλον εἰς
ἰόππην ἄνδρας καὶ µετάπεµψαι σίµωνα τὸν ἐπικαλούµενον πέτρον. ὃς
λαλήσει ῥήµατα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. ἐν δὲ
τῷ ἄρξασθαί µε λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτοὺς ὥσπερ
καὶ ἐφ’ ἡµᾶς ἐν ἀρχῇ. ἐµνήσθην δὲ τοῦ ῥήµατος κυρίου ὡς ἔλεγεν
ἰωάννης µὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑµεῖς δὲ απτισθήσεσθε ἐν πνεύµατι ἁγίῳ.
εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ὡς καὶ ἡµῖν πιστεύσασιν
ἐπὶ τὸν κύριον ἰησοῦν χριστόν ἐγὼ δὲ τίς ἤµην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν
ϑεόν. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν λέγοντες
ἄραγε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ ϑεὸς τὴν µετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ωὴν. οἱ µὲν οὖν
διασπαρέντες ἀπὸ τῆς ϑλίψεως τῆς γενοµένης ἐπὶ στεφάνῳ διῆλθον ἕως
ϕοινίκης καὶ κύπρου καὶ ἀντιοχείας µηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ µὴ
µόνον ἰουδαίοις. ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες κύπριοι καὶ κυρηναῖοι
οἵτινες εἰσελθόντες εἰς ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς ἑλληνιστάς εὐαγγελιζόµενοι τὸν κύριον ἰησοῦν. καὶ ἦν χεὶρ κυρίου µετ’ αὐτῶν πολύς
τε ἀριθµὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος
εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν ἱεροσολύµοις περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν αρναβᾶν διελθεῖν ἕως ἀντιοχείας. ὃς παραγενόµενος καὶ ἰδὼν
τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσµένειν τῷ κυρίῳ. ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύµατος
ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. ἐξῆλθεν δὲ
εἰς ταρσὸν ὁ αρνάβας ἀναζητῆσαι σαῦλον. καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν
αὐτόν εἰς ἀντιόχειαν ἐγένετο δὲ αὐτούς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηµατίσαι τε πρώτον ἐν ἀντιοχείᾳ
τοὺς µαθητὰς χριστιανούς. ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡµέραις κατῆλθον ἀπὸ
ἱεροσολύµων προφῆται εἰς ἀντιόχειαν. ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόµατι

v.16 εµνησθην δε του ηµατος του κυριου ως ελεγεν ιωαννης µεν εβαπτισεν υδατι υµεις δε απτισθησεσθε εν πνευµατι αγιω.
v.17 ει ουν την ισην δωρεαν εδωκεν αυτοις ο ϑεος ως και ηµιν πιστευσασιν
επι τον κυριον ιησουν χριστον εγω δε , , τις ηµην δυνατος κωλυσαι τον ϑεον.
v.18 ακουσαντες
δε ταυτα ησυχασαν και εδοξασαν εδοξαζον , , τον ϑεον λεγοντες αρα αραγε , , και τοις εθνεσιν
ο ϑεος την µετανοιαν εδωκεν , , εις ωην εδωκεν .
v.20 ησαν δε τινες εξ αυτων ανδρες κυπριοι
και κυρηναιοι οιτινες ελθοντες εισελθοντες , , εις αντιοχειαν ελαλουν και προς τους ελληνιστας
ευαγγελιζοµενοι τον κυριον ιησουν.
v.21 και ην χειρ κυριου µετ αυτων πολυς τε αριθµος ο πιστευσας επεστρεψεν επι τον κυριον.
v.22 ηκουσθη δε ο λογος εις τα ωτα της εκκλησιας της ουσης εν
ιερουσαληµ ιεροσολυµοις , , περι αυτων και εξαπεστειλαν αρναβαν [διελθειν] διελθειν , , εως
αντιοχειας.
v.23 ος παραγενοµενος και ιδων την χαριν [την] του ϑεου εχαρη και παρεκαλει παντας
τη προθεσει της καρδιας προσµενειν τω κυριω.
v.25 εξηλθεν δε εις ταρσον ο , , αρναβας , ,
,
αναζητησαι σαυλον.
v.26 και ευρων αυτον
ηγαγεν αυτον , , εις αντιοχειαν εγενετο δε αυτοις
, ,
, ,
και αυτους
ενιαυτον ολον συναχθηναι εν
τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρηµατισαι
τε πρωτως πρωτον , , εν αντιοχεια τους µαθητας χριστιανους.
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ἅγαβος ἐσήµανεν διὰ τοῦ πνεύµατος λιµὸν µέγαν µέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’
ὅλην τὴν οἰκουµένην ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ κλαυδίου καίσαρος. τῶν
δὲ µαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν
πέµψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς. ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς αρναβᾶ καὶ σαύλου.
κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ἡρῴδης ὁ ασιλεὺς τὰς χεῖρας
κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ἀνεῖλεν δὲ ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν
ἰωάννου µαχαίρᾳ. καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς ἰουδαίοις προσέθετο
συλλαβεῖν καὶ πέτρον ἦσαν δὲ ἡµέραι τῶν ἀζύµων. ὃν καὶ πιάσας
ἔθετο εἰς ϕυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν ϕυλάσσειν αὐτόν ουλόµενος µετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. ὁ µὲν
οὖν πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ ϕυλακῇ προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενής γινοµένη
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. ὅτε δὲ ἔµελλεν αὐτὸν
προάγειν ὁ ἡρῴδης τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ πέτρος κοιµώµενος µεταξὺ δύο
στρατιωτῶν δεδεµένος ἁλύσεσιν δυσίν ϕύλακές τε πρὸ τῆς ϑύρας ἐτήουν τὴν ϕυλακήν. καὶ ἰδού ἄγγελος κυρίου ἐπέστη καὶ ϕῶς ἔλαµψεν
ἐν τῷ οἰκήµατι πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
ἀνάστα ἐν τάχει καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. εἶπεν τε
ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν περίζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου ἐποίησεν δὲ οὕτως καὶ λέγει αὐτῷ περιβαλοῦ τὸ ἱµάτιόν σου καὶ ἀκολούθει
µοι. καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ
γινόµενον διὰ τοῦ ἀγγέλου ἐδόκει δὲ ὅραµα λέπειν. διελθόντες δὲ
πρώτην ϕυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν
ϕέρουσαν εἰς τὴν πόλιν ἥτις αὐτοµάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντες
v.28 αναστας δε εις εξ αυτων ονοµατι αγαβος εσηµανεν δια του πνευµατος λιµον µεγαλην
µεγαν , , µελλειν εσεσθαι εφ ολην την οικουµενην ητις οστις , , και , , εγενετο επι κλαυδιου καισαρος , , .
v.29 των δε µαθητων καθως ευπορειτο , ηυπορειτο , τις ωρισαν εκαστος
αυτων εις διακονιαν πεµψαι τοις κατοικουσιν εν τη ιουδαια αδελφοις.
12
v.2 ανειλεν δε ιακωβον
τον αδελφον ιωαννου µαχαιρη µαχαιρα , , .
v.3 και , , ιδων δε οτι αρεστον εστιν τοις ιουδαιοις προσεθετο συλλαβειν και πετρον ησαν δε [αι] αι ηµεραι των αζυµων.
v.5 ο µεν ουν πετρος
ετηρειτο εν τη ϕυλακη προσευχη δε ην εκτενως εκτενης , , γινοµενη υπο της εκκλησιας προς τον
ϑεον περι υπερ , , αυτου.
v.6 οτε δε ηµελλεν προαγαγειν εµελλεν , , αυτον προαγειν , ,
ο ηρωδης τη νυκτι εκεινη ην ο πετρος κοιµωµενος µεταξυ δυο στρατιωτων δεδεµενος αλυσεσιν δυσιν
ϕυλακες τε προ της ϑυρας ετηρουν την ϕυλακην.
v.7 και ιδου αγγελος κυριου επεστη και ϕως
ελαµψεν εν τω οικηµατι παταξας δε την πλευραν του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταχει και
εξεπεσαν εξεπεσον , , αυτου αι αλυσεις εκ των χειρων.
v.8 ειπεν δε τε , , ο αγγελος προς αυτον ωσαι περιζωσαι , , και υποδησαι τα σανδαλια σου εποιησεν δε ουτως και λεγει αυτω περιβαλου
το ιµατιον σου και ακολουθει µοι.
v.9 και εξελθων ηκολουθει αυτω , , και ουκ ηδει οτι αληθες
εστιν το γινοµενον δια του αγγελου εδοκει δε οραµα λεπειν.
v.10 διελθοντες δε πρωτην ϕυλακην
και δευτεραν ηλθαν ηλθον , , επι την πυλην την σιδηραν την ϕερουσαν εις την πολιν ητις αυτοµατη
ηνοιγη ηνοιχθη , , αυτοις και εξελθοντες προηλθον υµην µιαν και ευθεως απεστη ο αγγελος απ
αυτου.
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προῆλθον ῥύµην µίαν καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ
ὁ πέτρος γενόµενος ἐν ἑαυτῷ εἶπεν νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν
κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετο µε ἐκ χειρὸς ἡρῴδου καὶ πάσης
τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν ἰουδαίων. συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν µαρίας τῆς µητρὸς ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουµένου µάρκου οὗ ἦσαν
ἱκανοὶ συνηθροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. κρούσαντος δὲ τοῦ πέτρου
τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόµατι ῥόδη.
καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν ϕωνὴν τοῦ πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν
πυλῶνα εἰσδραµοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον µαίνῃ ἡ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ δ’
ἔλεγον ὁ ἄγγελός αὐτοῦ ἐστιν. ὁ δὲ πέτρος ἐπέµενεν κρούων ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν
διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς ϕυλακῆς εἶπέν
δὲ ἀπαγγείλατε ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη
εἰς ἕτερον τόπον. γενοµένης δὲ ἡµέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς
στρατιώταις τί ἄρα ὁ πέτρος ἐγένετο. ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ
µὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς ϕύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι καὶ κατελθὼν
ἀπὸ τῆς ἰουδαίας εἰς τὴν καισάρειαν διέτριβεν. ἦν δὲ ὁ ἡρώδης ϑυµοµαχῶν τυρίοις καὶ σιδωνίοις ὁµοθυµαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν καὶ
πείσαντες λάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ ασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην
διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς ασιλικῆς. τακτῇ δὲ ἡµέρᾳ
ὁ ἡρῴδης ἐνδυσάµενος ἐσθῆτα ασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ ήµατος
ἐδηµηγόρει πρὸς αὐτούς. ὁ δὲ δῆµος ἐπεφώνει ϑεοῦ ϕωνὴ καὶ οὐκ
ἀνθρώπου. παραχρῆµα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ ὧν οὐκ

v.11 και ο πετρος γενοµενος , , εν εαυτω γενοµενος ειπεν νυν οιδα αληθως οτι εξαπεστειλεν [ο]
κυριος τον αγγελον αυτου και εξειλατο εξειλετο , , µε εκ χειρος ηρωδου και πασης της προσδοκιας
του λαου των ιουδαιων.
v.12 συνιδων τε ηλθεν επι την οικιαν της µαριας της µητρος ιωαννου
του επικαλουµενου µαρκου ου ησαν ικανοι συνηθροισµενοι και προσευχοµενοι.
v.13 κρουσαντος
δε αυτου του , , πετρου , , την ϑυραν του πυλωνος προσηλθεν παιδισκη υπακουσαι ονοµατι
οδη.
v.15 οι δε προς αυτην ειπαν ειπον , , µαινη η δε διισχυριζετο ουτως εχειν οι δε , δ ,
ελεγον ο αγγελος αυτου , , εστιν αυτου .
v.16 ο δε πετρος επεµενεν κρουων ανοιξαντες δε ειδαν
ειδον , , αυτον και εξεστησαν.
v.17 κατασεισας δε αυτοις τη χειρι σιγαν διηγησατο [αυτοις]
αυτοις , , πως ο κυριος αυτον εξηγαγεν εκ της ϕυλακης ειπεν τε δε , , απαγγειλατε ιακωβω και
τοις αδελφοις ταυτα και εξελθων επορευθη εις ετερον τοπον.
v.19 ηρωδης δε επιζητησας αυτον και
µη ευρων ανακρινας τους ϕυλακας εκελευσεν απαχθηναι και κατελθων απο της ιουδαιας εις την , ,
καισαρειαν διετριβεν.
v.20 ην δε ο , , ηρωδης , , ϑυµοµαχων τυριοις και σιδωνιοις οµοθυµαδον
δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες λαστον τον επι του κοιτωνος του ασιλεως ητουντο ειρηνην δια
το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της ασιλικης.
v.21 τακτη δε ηµερα ο ηρωδης ενδυσαµενος
v.22 ο δε
εσθητα ασιλικην [και] και , , καθισας επι του ηµατος εδηµηγορει προς αυτους.
δηµος επεφωνει ϑεου , , ϕωνη ϑεου και ουκ ανθρωπου.
v.23 παραχρηµα δε επαταξεν αυτον
αγγελος κυριου ανθ ων ουκ εδωκεν την , , δοξαν τω ϑεω και γενοµενος σκωληκοβρωτος εξεψυξεν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ

12:24–13:11

ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ ϑεῷ καὶ γενόµενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. ὁ δὲ
λόγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο. αρναβᾶς δὲ καὶ σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ ἰερουσαλὴµ πληρώσαντες τὴν διακονίαν συµπαραλαβόντες
καὶ ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα µᾶρκον.
ἦσαν δὲ τινες ἐν ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ
διδάσκαλοι ὅ τε αρναβᾶς καὶ συµεὼν ὁ καλούµενος νίγερ καὶ λούκιος
ὁ κυρηναῖος µαναήν τε ἡρῴδου τοῦ τετράρχου σύντροφος καὶ σαῦλος.
λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦµα τὸ
ἅγιον ἀφορίσατε δή µοι τὸν τε αρναβᾶν καὶ τὸν σαῦλον εἰς τὸ ἔργον
ὃ προσκέκληµαι αὐτούς. τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάµενοι καὶ
ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν. οὗτοὶ µὲν οὖν ἐκπεµφθέντες
ὑπὸ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου κατῆλθον εἰς τὴν σελεύκειαν ἐκεῖθέν τε
ἀπέπλευσαν εἰς τὴν κύπρον. καὶ γενόµενοι ἐν σαλαµῖνι κατήγγελλον
τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ἰουδαίων εἶχον δὲ καὶ ἰωάννην ὑπηρέτην. διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι πάφου εὗρον τινὰ µάγον
ψευδοπροφήτην ἰουδαῖον ᾧ ὄνοµα αριησοῦς. ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ σεργίῳ παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ οὗτος προσκαλεσάµενος αρναβᾶν καὶ
σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς
ἐλύµας ὁ µάγος οὕτως γὰρ µεθερµηνεύεται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. σαῦλος δέ ὁ καὶ παῦλος πλησθεὶς πνεύµατος ἁγίου καὶ ἀτενίσας εἰς αὐτὸν. εἶπεν ὦ πλήρης παντὸς
δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας. καὶ νῦν ἰδού χεὶρ
τοῦ κυρίου ἐπὶ σέ καὶ ἔσῃ τυφλὸς µὴ λέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ πααχρῆµά δὲ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος καὶ περιάγων ἐζήτει
χειραγωγούς. τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόv.25 αρναβας δε και σαυλος υπεστρεψαν εις , εξ , ιερουσαληµ πληρωσαντες την διακονιαν συµπαραλαβοντες και , , ιωαννην τον επικληθεντα µαρκον.
13
v.1 ησαν δε τινες , , εν αντιοχεια
κατα την ουσαν εκκλησιαν προφηται και διδασκαλοι ο τε αρναβας και συµεων ο καλουµενος νιγερ
και λουκιος ο κυρηναιος µαναην τε ηρωδου του τετρααρχου τετραρχου , , συντροφος και σαυλος.
v.2 λειτουργουντων δε αυτων τω κυριω και νηστευοντων ειπεν το πνευµα το αγιον αφορισατε δη µοι τον
τε , αρναβαν και τον , , σαυλον εις το εργον ο προσκεκληµαι αυτους.
v.4 αυτοι ουτοι , ,
µεν ουν εκπεµφθεντες υπο του πνευµατος , , του , , αγιου πνευµατος κατηλθον εις την , , σελευκειαν εκειθεν δε τε , , απεπλευσαν εις την , , κυπρον.
v.6 διελθοντες δε ολην την νησον
αχρι παφου ευρον ανδρα τινα µαγον ψευδοπροφητην ιουδαιον ω ονοµα αριησου αριησους , , .
v.9 σαυλος δε ο και παυλος πλησθεις πνευµατος αγιου και , , ατενισας εις αυτον.
v.10 ειπεν ω
πληρης παντος δολου και πασης αδιουργιας υιε διαβολου εχθρε πασης δικαιοσυνης ου παυση διαv.11 και νυν ιδου χειρ του , κυριου επι σε και εση
στρεφων τας οδους [του] κυριου τας ευθειας.
τυφλος µη λεπων τον ηλιον αχρι καιρου παραχρηµα τε δε , , επεσεν επεπεσεν , , επ αυτον
αχλυς και σκοτος και περιαγων εζητει χειραγωγους.
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µενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς πάφου οἱ περὶ
τὸν παῦλον ἦλθον εἰς πέργην τῆς παµφυλίας ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας
ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς ἱεροσόλυµα. αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς
πέργης παρεγένοντο εἰς ἀντιόχειαν τῆς πισιδίας καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν
συναγωγὴν τῇ ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. µετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν
τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς
λέγοντες ἄνδρες ἀδελφοί εἴ ἐστιν λόγος ἐν ὑµῖν παρακλήσεως πρὸς τὸν
λαόν λέγετε. ἀναστὰς δὲ παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν ἄνδρες
ἰσραηλῖται καὶ οἱ ϕοβούµενοι τὸν ϑεόν ἀκούσατε. ὁ ϑεὸς τοῦ λαοῦ
τούτου ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡµῶν καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ
παροικίᾳ ἐν γῇ αἰγύπτῳ καὶ µετὰ ραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς
ἐξ αὐτῆς. καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ
ἐρήµῳ. καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ χανάαν κατεκληροδότησεν αὐτοίς
τὴν γῆν αὐτῶν. καὶ µετὰ ταῦτα ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα
ἔδωκεν κριτὰς ἕως σαµουὴλ τοῦ προφήτου. κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο ασιλέα
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς τὸν σαοὺλ υἱὸν κίς ἄνδρα ἐκ ϕυλῆς ενιαµίν
ἔτη τεσσαράκοντα. καὶ µεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν δαβὶδ εἰς
ασιλέα ᾧ καὶ εἶπεν µαρτυρήσας εὗρον δαβὶδ τὸν τοῦ ἰεσσαί ἄνδρα κατὰ
τὴν καρδίαν µου ὃς ποιήσει πάντα τὰ ϑελήµατά µου. τούτου ὁ ϑεὸς
ἀπὸ τοῦ σπέρµατος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγειρεν τῷ ἰσραὴλ σωτῆρα ἰησοῦν.
προκηρύξαντος ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ άπτισµα
µετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ἰσραήλ. ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ ἰωάννης τὸν δρόµον

v.13 αναχθεντες δε απο της παφου οι περι τον , , παυλον ηλθον εις περγην της παµφυλιας ιωαννης
δε αποχωρησας απ αυτων υπεστρεψεν εις ιεροσολυµα.
v.14 αυτοι δε διελθοντες απο της περγης παεγενοντο εις αντιοχειαν την της , , πισιδιαν πισιδιας , , και ἑισελθοντες῎ εισελθοντες , ,
εις την συναγωγην τη ηµερα των σαββατων εκαθισαν.
v.15 µετα δε την αναγνωσιν του νοµου
και των προφητων απεστειλαν οι αρχισυναγωγοι προς αυτους λεγοντες ανδρες αδελφοι ει τις εστιν
λογος , , εν υµιν λογος παρακλησεως προς τον λαον λεγετε.
v.17 ο ϑεος του λαου τουτου
ισραηλ , , εξελεξατο τους πατερας ηµων και τον λαον υψωσεν εν τη παροικια εν γη αιγυπτου
αιγυπτω , , και µετα ραχιονος υψηλου εξηγαγεν αυτους εξ αυτης.
v.18 και ως τεσσερακονταετη
τεσσαρακονταετη , , χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερηµω.
v.19 και καθελων εθνη επτα εν
γη χανααν κατεκληρονοµησεν , κατεκληροδοτησεν , αυτοις , , την γην αυτων.
v.20 και , ,
µετα , , ταυτα , , ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα και µετα ταυτα εδωκεν κριτας εως
σαµουηλ [του] του , , προφητου.
v.21 κακειθεν ητησαντο ασιλεα και εδωκεν αυτοις ο ϑεος τον
σαουλ υιον κις ανδρα εκ ϕυλης ενιαµιν ετη τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , .
v.22 και µεταστησας αυτον ηγειρεν αυτοις , , τον δαυιδ , αυτοις δαβιδ , εις ασιλεα ω και ειπεν µαρτυρησας
ευρον δαυιδ , δαβιδ , τον του ιεσσαι ανδρα κατα την καρδιαν µου ος ποιησει παντα τα ϑεληµατα
µου.
v.23 τουτου ο ϑεος απο του σπερµατος κατ επαγγελιαν ηγαγεν , ηγειρεν , τω ισραηλ
v.24 προκηρυξαντος ιωαννου προ προσωπου της εισοδου αυσωτηριαν σωτηρα , , ιησουν , , .
του απτισµα µετανοιας παντι , , τω λαω , , ισραηλ.
v.25 ως δε επληρου [ο] ο , ιωαννης τον
, ,
, ,
δροµον ελεγεν τι τινα
εµε µε
υπονοειτε ειναι ουκ ειµι εγω αλλ ιδου ερχεται µετ εµε ου
ουκ ειµι αξιος το υποδηµα των ποδων λυσαι.
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13:26–41

ἔλεγεν τίνα µε ὑπονοεῖτε εἶναι οὐκ εἰµὶ ἐγώ ἀλλ’ ἰδού ἔρχεται µετ’ ἐµὲ
οὗ οὐκ εἰµὶ ἄξιος τὸ ὑπόδηµα τῶν ποδῶν λῦσαι. ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ
γένους ἀβραὰµ καὶ οἱ ἐν ὑµῖν ϕοβούµενοι τὸν ϑεόν ὑµῖν ὁ λόγος τῆς
σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ἰερουσαλὴµ καὶ οἱ
ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς ϕωνὰς τῶν προφητῶν τὰς
κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκοµένας κρίναντες ἐπλήρωσαν. καὶ µηδεµίαν αἰτίαν ϑανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν.
ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραµµένα καθελόντες ἀπὸ τοῦ
ξύλου ἔθηκαν εἰς µνηµεῖον. ὁ δὲ ϑεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. ὃς
ὤφθη ἐπὶ ἡµέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας εἰς
ἰερουσαλήµ οἵτινες εἰσιν µάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. καὶ ἡµεῖς
ὑµᾶς εὐαγγελιζόµεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενοµένην.
ὅτι ταύτην ὁ ϑεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡµῖν ἀναστήσας
ἰησοῦν ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλµῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται υἱός µου εἶ σύ ἐγὼ
σήµερον γεγέννηκά σε. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν µηκέτι µέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν οὕτως εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑµῖν τὰ ὅσια
δαβὶδ τὰ πιστά. διό καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαϕθοράν. δαβὶδ µὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ ϑεοῦ ουλῇ ἐκοιµήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν. ὃν
δὲ ὁ ϑεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑµῖν ἄνδρες
ἀδελφοί ὅτι διὰ τούτου ὑµῖν ἄφεσις ἁµαρτιῶν καταγγέλλεται. καί ἀπό
πάντων ὤν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόµῳ µωσέως δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ πᾶς
ὁ πιστεύων δικαιοῦται. λέπετε οὖν µὴ ἐπέλθῃ ἐφ’ ὑµᾶς τὸ εἰρηµένον
ἐν τοῖς προφήταις. ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ ϑαυµάσατε καὶ ἀφανίσθητε ὅτι ἔργον ἐγὼ ἐργάζοµαι ἐν ταῖς ἡµέραις ὑµῶν ἔργον ὣ οὐ µὴ
πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑµῖν. ἐξιόντων δὲ ἐκ τὴς συναγωγῆς τῶν

v.26 ανδρες αδελφοι υιοι γενους αβρααµ και οι εν υµιν ϕοβουµενοι τον ϑεον ηµιν υµιν , , ο
λογος της σωτηριας ταυτης εξαπεσταλη απεσταλη , , .
v.27 οι γαρ κατοικουντες [εν] εν , ,
ιερουσαληµ και οι αρχοντες αυτων τουτον αγνοησαντες και τας ϕωνας των προφητων τας κατα παν
σαββατον αναγινωσκοµενας κριναντες επληρωσαν.
v.29 ως δε ετελεσαν παντα , απαντα , τα περι
αυτου γεγραµµενα καθελοντες απο του ξυλου εθηκαν εις µνηµειον. v.31 ος ωφθη επι ηµερας πλειους
τοις συναναβασιν αυτω απο της γαλιλαιας εις ιερουσαληµ οιτινες [νυν] εισιν µαρτυρες αυτου προς τον
λαον.
v.34 οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων µηκετι µελλοντα υποστρεφειν εις διαφθοραν ουτως
ειρηκεν οτι δωσω υµιν τα οσια δαυιδ , δαβιδ , τα πιστα.
v.35 διοτι διο , , και εν ετερω λεγει
ου δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν.
v.36 δαυιδ , δαβιδ , µεν γαρ ιδια γενεα υπηρετησας τη
του ϑεου ουλη εκοιµηθη και προσετεθη προς τους πατερας αυτου και ειδεν διαφθοραν.
v.39 [και]
και , , απο παντων ων ουκ ηδυνηθητε εν τω , , νοµω µωυσεως , µωσεως , δικαιωθηναι εν τουτω
πας ο πιστευων δικαιουται.
v.40 λεπετε ουν µη επελθη εφ , , υµας , , το ειρηµενον εν τοις
προφηταις. v.41 ιδετε οι καταφρονηται και ϑαυµασατε και αφανισθητε οτι εργον εγω , , εργαζοµαι
εγω εν ταις ηµεραις υµων ο εργον , , ο ω , ου µη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται υµιν.
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ἰουδαίων παρεκάλουν τὰ ἔθνη εἰς τὸ µεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς
τὰ ῥήµατα ταῦτα. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ
τῶν ἰουδαίων καὶ τῶν σεβοµένων προσηλύτων τῷ παύλῳ καὶ τῷ αρναβᾷ
οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιµένειν τῇ χάριτι τοῦ
ϑεοῦ. τῷ δὲ ἐρχοµένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι
τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν
ήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ παύλου λεγοµένοις ἀντιλέγοντες καὶ
λασφηµοῦντες. παρρησιασάµενοί δὲ ὁ παῦλος καὶ ὁ αρναβᾶς εἶπον
ὑµῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἐπειδὴ δὲ
ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ωῆς ἰδού
στρεφόµεθα εἰς τὰ ἔθνη. οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡµῖν ὁ κύριος τέθεικά σε
εἰς ϕῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. ἀκούοντα
δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ ἐπίστευσαν
ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι εἰς ωὴν αἰώνιον. διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυίου δι’ ὅλης τῆς χώρας. οἱ δὲ ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβοµένας
γυναῖκας καὶ τὰς εὐσχήµονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγµὸν ἐπὶ τὸν παῦλον καὶ τὸν αρναβᾶν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. οἱ δὲ ἐκτιναξάµενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν
αὐτῶν ἐπ’ αὐτοὺς ἦλθον εἰς ἰκόνιον. οἵ δὲ µαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς
καὶ πνεύµατος ἁγίου.
ἐγένετο δὲ ἐν ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι ἰουδαίων τε καὶ
ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. οἱ δὲ ἀπειθοῦντες ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. ἱκανὸν µὲν οὖν χρόνον
v.42 εξιοντων δε αυτων εκ , , της , , συναγωγης , , των , , ιουδαιων , , παρεκαλουν
τα , , εθνη , , εις το µεταξυ σαββατον λαληθηναι αυτοις τα ηµατα [ταυτα] ταυτα , , . v.43 λυϑεισης δε της συναγωγης ηκολουθησαν πολλοι των ιουδαιων και των σεβοµενων προσηλυτων τω παυλω
και τω αρναβα οιτινες προσλαλουντες αυτοις , , επειθον αυτους προσµενειν επιµενειν , , τη χαιτι του ϑεου.
v.44 τω τε δε , , ερχοµενω σαββατω σχεδον πασα η πολις συνηχθη ακουσαι
τον λογον του κυριου ϑεου , , .
v.45 ιδοντες δε οι ιουδαιοι τους οχλους επλησθησαν ηλου
και αντελεγον τοις υπο του , , παυλου λαλουµενοις λεγοµενοις , , αντιλεγοντες , , και , ,
λασφηµουντες.
v.46 παρρησιασαµενοι τε δε , , ο παυλος και ο αρναβας ειπαν ειπον , ,
υµιν ην αναγκαιον πρωτον λαληθηναι τον λογον του ϑεου επειδη δε , , απωθεισθε αυτον και ουκ
αξιους κρινετε εαυτους της αιωνιου ωης ιδου στρεφοµεθα εις τα εθνη.
v.48 ακουοντα δε τα εθνη
εχαιρεν εχαιρον , , και εδοξαζον τον λογον του κυριου και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγµενοι εις
ωην αιωνιον.
v.50 οι δε ιουδαιοι παρωτρυναν τας σεβοµενας γυναικας και , , τας ευσχηµονας
και τους πρωτους της πολεως και επηγειραν διωγµον επι τον παυλον και τον , , αρναβαν και εξεαλον αυτους απο των οριων αυτων.
v.51 οι δε εκτιναξαµενοι τον κονιορτον των ποδων αυτων , ,
επ αυτους ηλθον εις ικονιον.
v.52 οι τε δε , , µαθηται επληρουντο χαρας και πνευµατος αγιου.
14
v.2 οι δε απειθησαντες απειθουντες , , ιουδαιοι επηγειραν και εκακωσαν τας ψυχας των
εθνων κατα των αδελφων.
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διέτριψαν παρρησιαζόµενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ µαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς
χάριτος αὐτοῦ καὶ διδόντι σηµεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν
αὐτῶν. ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως καὶ οἱ µὲν ἦσαν σὺν τοῖς
ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. ὡς δὲ ἐγένετο ὁρµὴ τῶν ἐθνῶν τε
καὶ ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς.
συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς λυκαονίας λύστραν καὶ δέρην καὶ τὴν περίχωρον. κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόµενοι. καί τις ἀνὴρ ἐν
λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ
ὑπάρχων ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει. οὗτος ἤκουεν τοῦ παύλου λαλοῦντος ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι. εἶπεν
µεγάλῃ τῇ ϕωνῇ ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός καὶ ἥλλετο καὶ
περιεπάτει. οἵ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὃ παῦλος ἐπῆραν τὴν ϕωνὴν
αὐτῶν λυκαονιστὶ λέγοντες οἱ ϑεοὶ ὁµοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
πρὸς ἡµᾶς. ἐκάλουν τε τὸν µὲν αρναβᾶν δία τὸν δὲ παῦλον ἑρµῆν
ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούµενος τοῦ λόγου. ὅ δέ ἱερεὺς τοῦ διὸς τοῦ
ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας
ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν ϑύειν. ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι
αρναβᾶς καὶ παῦλος διαρρήξαντες τὰ ἱµάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς
τὸν ὄχλον κράζοντες. καὶ λέγοντες ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε καὶ ἡµεῖς
ὁµοιοπαθεῖς ἐσµεν ὑµῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόµενοι ὑµᾶς ἀπὸ τούτων
τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεὸν τὸν ῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. ὃς ἐν ταῖς
παρῳχηµέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. καὶ τοι γε οὐκ ἀµάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν οὐρανόθεν

v.3 ικανον µεν ουν χρονον διετριψαν παρρησιαζοµενοι επι τω κυριω τω µαρτυρουντι [επι] τω λογω
της χαριτος αυτου και , διδοντι σηµεια και τερατα γινεσθαι δια των χειρων αυτων.
v.7 κακει
ησαν , , ευαγγελιζοµενοι ησαν .
v.8 και τις ανηρ αδυνατος εν λυστροις αδυνατος , , τοις ποσιν
εκαθητο χωλος εκ κοιλιας µητρος αυτου υπαρχων , , ος ουδεποτε περιεπατησεν περιεπεπατηκει
περιπεπατηκει , .
v.9 ουτος ηκουσεν , ηκουεν , του παυλου λαλουντος ος ατενισας αυτω και
ιδων οτι πιστιν , , εχει πιστιν του σωθηναι.
v.10 ειπεν µεγαλη τη , , ϕωνη αναστηθι επι τους
ποδας σου ορθως ορθος , , και ηλατο ηλλετο , , και περιεπατει.
v.11 οι τε δε , , οχλοι
ιδοντες ο εποιησεν ο , , παυλος επηραν την ϕωνην αυτων λυκαονιστι λεγοντες οι ϑεοι οµοιωθεντες
ανθρωποις κατεβησαν προς ηµας.
v.12 εκαλουν τε τον µεν , , αρναβαν δια τον δε παυλον ερµην
επειδη αυτος ην ο ηγουµενος του λογου.
v.13 ο τε δε , , ιερευς του διος του οντος προ της
πολεως αυτων , , ταυρους και στεµµατα επι τους πυλωνας ενεγκας συν τοις οχλοις ηθελεν ϑυειν.
v.14 ακουσαντες δε οι αποστολοι αρναβας και παυλος διαρρηξαντες τα ιµατια αυτων εξεπηδησαν
εισεπηδησαν , , εις τον οχλον κραζοντες.
v.15 και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ηµεις
οµοιοπαθεις εσµεν υµιν ανθρωποι ευαγγελιζοµενοι υµας απο τουτων των µαταιων επιστρεφειν επι
τον , , ϑεον τον , , ωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την ϑαλασσαν και παντα τα εν
αυτοις.
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ἡµῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους ἐµπιπλῶν τροφῆς καὶ
εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡµῶν. καὶ ταῦτα λέγοντες µόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ µὴ ϑύειν αὐτοῖς. ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ ἀντιοχείας καὶ
ἰκονίου ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως νοµίσαντες αὐτὸν τεθνάναι. κυκλωσάντων
δὲ αὐτὸν τῶν µαθητῶν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ τῇ ἐπαύριον
ἐξῆλθεν σὺν τῷ αρναβᾷ εἰς δέρβην. εὐαγγελισάµενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ µαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν λύστραν καὶ ἰκόνιον
καὶ ἀντιόχειαν. ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν µαθητῶν παρακαλοῦντες
ἐµµένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι διὰ πολλῶν ϑλίψεων δεῖ ἡµᾶς εἰσελθεῖν εἰς
τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’
ἐκκλησίαν προσευξάµενοι µετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς
ὃν πεπιστεύκεισαν. καὶ διελθόντες τὴν πισιδίαν ἦλθον εἰς παµφυλίαν.
καὶ λαλήσαντες ἐν πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς ἀττάλειαν. κἀκεῖθεν
ἀπέπλευσαν εἰς ἀντιόχειαν ὅθεν ἦσαν παραδεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ
εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. παραγενόµενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγειλάν ὅσα ἐποίησεν ὁ ϑεὸς µετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς
ἔθνεσιν ϑύραν πίστεως. διέτριβον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς
µαθηταῖς.
καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι
ἐὰν µὴ περιτέµνησθε τῷ ἔθει µωϋσέως οὐ δύνασθε σωθῆναι. γενοµένης
οὖν στάσεως καὶ συζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ παύλῳ καὶ τῷ αρναβᾷ πρὸς
αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν παῦλον καὶ αρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς ἰερουσαλὴµ περὶ τοῦ
v.17 καιτοι καιτοιγε και , τοι , γε , ουκ αµαρτυρον αυτον εαυτον , , αφηκεν αγαθουργων
αγαθοποιων , , ουρανοθεν υµιν , ηµιν , υετους διδους και καιρους καρποφορους εµπιπλων τροϕης και ευφροσυνης τας καρδιας υµων ηµων , , .
v.19 επηλθαν επηλθον , , δε απο αντιοχειας και ικονιου ιουδαιοι και πεισαντες τους οχλους και λιθασαντες τον παυλον εσυρον εξω της πολεως
νοµιζοντες νοµισαντες , , αυτον τεθνηκεναι τεθναναι , , .
v.20 κυκλωσαντων δε αυτον , ,
των µαθητων αυτον αναστας εισηλθεν εις την πολιν και τη επαυριον εξηλθεν συν τω αρναβα εις δερβην.
v.21 ευαγγελισαµενοι τε την πολιν εκεινην και µαθητευσαντες ικανους υπεστρεψαν εις την λυστραν
και εις ικονιον και εις αντιοχειαν.
v.23 χειροτονησαντες δε αυτοις πρεσβυτερους , , κατ εκκλησιαν πρεσβυτερους προσευξαµενοι µετα νηστειων παρεθεντο αυτους τω κυριω εις ον πεπιστευκεισαν.
v.24 και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις την παµφυλιαν.
v.27 παραγενοµενοι δε και συναγαγοντες την εκκλησιαν ανηγγελλον ανηγγειλαν , , οσα εποιησεν ο ϑεος µετ αυτων και οτι ηνοιξεν
τοις εθνεσιν ϑυραν πιστεως.
v.28 διετριβον δε εκει , , χρονον ουκ ολιγον συν τοις µαθηταις.
15
v.1 και τινες κατελθοντες απο της ιουδαιας εδιδασκον τους αδελφους οτι εαν µη περιτµηθητε
περιτεµνησθε , , τω εθει τω µωυσεως ου δυνασθε σωθηναι.
v.2 γενοµενης δε ουν , , στασεως
,
,
και ητησεως
συζητησεως
ουκ ολιγης τω παυλω και τω αρναβα προς αυτους εταξαν αναβαινειν παυλον και αρναβαν και τινας αλλους εξ αυτων προς τους αποστολους και πρεσβυτερους εις
ιερουσαληµ περι του ητηµατος τουτου.
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ητήµατος τούτου. οἱ µὲν οὖν προπεµφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν ϕοινίκην καὶ σαµάρειαν ἐκδιηγούµενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν
ἐθνῶν καὶ ἐποίουν χαρὰν µεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. παραγενόµενοι
δὲ εἰς ἰερουσαλὴµ ἀπεδέχθησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων
καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ ϑεὸς ἐποίησεν µετ’ αὐτῶν.
ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν ϕαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέµνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν
νόµον µωϋσέως. συνήχθησάν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν
περὶ τοῦ λόγου τούτου. πολλῆς δὲ συζητήσεως γενοµένης ἀναστὰς
πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς ἄνδρες ἀδελφοί ὑµεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ’ ἡµεῶν ἀρχαίων ὁ ϑεὸς ἐν ἡµῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ στόµατός µου ἀκοῦσαι
τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. καὶ ὁ καρδιογνώστης ϑεὸς ἐµαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς αὐτοῖς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον καθὼς
καὶ ἡµῖν. καὶ οὐδέν διέκρινεν µεταξὺ ἡµῶν τε καὶ αὐτῶν τῇ πίστει
καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν ϑεόν ἐπιθεῖναι υγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν µαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡµῶν οὔτε
ἡµεῖς ἰσχύσαµεν αστάσαι. ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ πιστεύοµεν σωθῆναι καθ’ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. ἐσίγησεν δὲ πᾶν
τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον αρναβᾶ καὶ παύλου ἐξηγουµένων ὅσα ἐποίησεν
ὁ ϑεὸς σηµεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι’ αὐτῶν. µετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη ἰάκωβος λέγων ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ µου.
συµεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ ϑεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ. καὶ τούτῳ συµφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προϕητῶν καθὼς γέγραπται. µετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδοµήσω
τὴν σκηνὴν δαβὶδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ τὰ κατεσκαµµένα αὐτῆς ἀνοικοδοµήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν. ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν

v.3 οι µεν ουν προπεµφθεντες υπο της εκκλησιας διηρχοντο την τε ϕοινικην και σαµαρειαν εκδιηγουµενοι την επιστροφην των εθνων και εποιουν χαραν µεγαλην πασιν τοις αδελφοις.
v.4 παραγενοµενοι δε εις ιερουσαληµ παρεδεχθησαν απεδεχθησαν , , απο υπο , , της εκκλησιας και των
αποστολων και των πρεσβυτερων ανηγγειλαν τε οσα ο ϑεος εποιησεν µετ αυτων.
v.6 συνηχθησαν
τε δε , , οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι ιδειν περι του λογου τουτου.
v.7 πολλης δε ητησεως
συζητησεως , , γενοµενης αναστας πετρος ειπεν προς αυτους ανδρες αδελφοι υµεις επιστασθε οτι αφ
ηµερων αρχαιων ο , , ϑεος , , εν υµιν ηµιν , , εξελεξατο ο ϑεος δια του στοµατος µου ακουσαι τα εθνη τον λογον του ευαγγελιου και πιστευσαι.
v.8 και ο καρδιογνωστης ϑεος εµαρτυρησεν
αυτοις δους αυτοις , , το πνευµα το αγιον καθως και ηµιν.
v.9 και ουθεν ουδεν , , διεκρινεν
µεταξυ ηµων τε και αυτων τη πιστει καθαρισας τας καρδιας αυτων.
v.11 αλλα δια της χαριτος του ,
,
κυριου ιησου χριστου
πιστευοµεν σωθηναι καθ ον τροπον κακεινοι.
v.14 συµεων εξηγησατο καϑως πρωτον ο ϑεος επεσκεψατο λαβειν εξ εθνων λαον επι , , τω ονοµατι αυτου.
v.16 µετα ταυτα
αναστρεψω και ανοικοδοµησω την σκηνην δαυιδ , δαβιδ , την πεπτωκυιαν και τα κατεσκαµµενα
αυτης ανοικοδοµησω και ανορθωσω αυτην.






























































































15:17–29

ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

279

ἀνθρώπων τὸν κύριον καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ’ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνοµά
µου ἐπ’ αὐτούς λέγει κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα. γνωστὰ ἀπ’ αἰῶνος
ἐστίν τῷ ϑεῷ πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ. διὸ ἐγὼ κρίνω µὴ παρενοχλεῖν τοῖς
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν ϑεόν. ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ
ἀπέχεσθαι ἀπό τῶν ἀλισγηµάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ
πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵµατος. µωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν
τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον
ἀναγινωσκόµενος. τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις
σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαµένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέµψαι εἰς ἀντιόχειαν σὺν τῷ παύλῳ καὶ αρναβᾷ ἰούδαν τὸν ἐπικαλούµενον αρσαβᾶν
καὶ σιλᾶν ἄνδρας ἡγουµένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς. γράψαντες διὰ χειρὸς
αὐτῶν τάδε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ
τὴν ἀντιόχειαν καὶ συρίαν καὶ κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.
ἐπειδὴ ἠκούσαµεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡµῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑµᾶς λόγοις
ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑµῶν λέγοντες περιτέµνεσθαι καὶ τηρεῖν τον
νόµον οἷς οὐ διεστειλάµεθα. ἔδοξεν ἡµῖν γενοµένοις ὁµοθυµαδὸν ἐκλεξαµένους ἄνδρας πέµψαι πρὸς ὑµᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡµῶν αρναβᾷ
καὶ παύλῳ. ἀνθρώποις παραδεδωκόσιν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ
ὀνόµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ἀπεστάλκαµεν οὖν ἰούδαν
καὶ σιλᾶν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. ἔδοξεν γὰρ
τῷ ἁγίῳ πνεύµατι καὶ ἡµῖν µηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑµῖν άρος πλὴν
τῶν ἐπάναγκες τούτων. ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵµατος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε ἔρρωσθε. οἱ
v.17 οπως αν εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπων τον κυριον και παντα τα εθνη εφ ους επικεκληται το ονοµα µου επ αυτους λεγει κυριος ο , , ποιων ταυτα παντα , , .
v.18 γνωστα απ
αιωνος εστιν , , τω , , ϑεω , , παντα , , τα , , εργα , , αυτου , , .
v.20 αλλα επιστειλαι αυτοις του απεχεσθαι απο , , των αλισγηµατων των ειδωλων και της πορνειας και του πνικτου και
του αιµατος.
v.21 µωυσης , µωσης , γαρ εκ γενεων αρχαιων κατα πολιν τους κηρυσσοντας αυτον
εχει εν ταις συναγωγαις κατα παν σαββατον αναγινωσκοµενος.
v.22 τοτε εδοξε εδοξεν , , τοις
αποστολοις και τοις πρεσβυτεροις συν ολη τη εκκλησια εκλεξαµενους ανδρας εξ αυτων πεµψαι εις αντιοχειαν συν τω , , παυλω και αρναβα ιουδαν τον καλουµενον επικαλουµενον , , αρσαββαν ,
αρσαβαν , και σιλαν ανδρας ηγουµενους εν τοις αδελφοις.
v.23 γραψαντες δια χειρος αυτων
ταδε , , οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι και , , οι , , αδελφοι τοις κατα την αντιοχειαν και
συριαν και κιλικιαν αδελφοις τοις εξ εθνων χαιρειν.
v.24 επειδη ηκουσαµεν οτι τινες εξ ηµων
[εξελθοντες] εξελθοντες , , εταραξαν υµας λογοις ανασκευαζοντες τας ψυχας υµων λεγοντες , ,
περιτεµνεσθαι , , και , , τηρειν , , τον , , νοµον , , οις ου διεστειλαµεθα.
v.25 εδοξεν
ηµιν γενοµενοις οµοθυµαδον εκλεξαµενοις εκλεξαµενους , , ανδρας πεµψαι προς υµας συν τοις
αγαπητοις ηµων αρναβα και παυλω.
v.26 ανθρωποις παραδεδωκοσι παραδεδωκοσιν , , τας ψυχας αυτων υπερ του ονοµατος του κυριου ηµων ιησου χριστου.
v.28 εδοξεν γαρ τω αγιω , , πνευµατι τω αγιω και ηµιν µηδεν πλεον επιτιθεσθαι υµιν αρος πλην τουτων των επαναγκες τουτων , , .
v.29 απεχεσθαι ειδωλοθυτων και αιµατος και πνικτων πνικτου , , και πορνειας εξ ων διατηρουντες
εαυτους ευ πραξετε ερρωσθε.
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ΠΡΑΞΕΙΣ

15:30–16:4

µὲν οὖν ἀπολυθέντες ἦλθον εἰς ἀντιόχειαν καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος
ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.
ἰούδας τε καὶ σιλᾶς καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν. ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν µετ’ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους. ἔδοξεν
δὲ τῷ σίλᾳ ἐπιµεῖναι αὐτοῦ. παῦλος δὲ καὶ αρναβᾶς διέτριβον ἐν ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόµενοι µετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν
λόγον τοῦ κυρίου. µετὰ δέ τινας ἡµέρας εἶπεν παῦλος πρὸς αρναβᾶν
ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώµεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡµῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν αἷς κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου πῶς ἔχουσιν. αρναβᾶς
δὲ ἐβούλεύσατο συµπαραλαβεῖν τὸν ἰωάννην τὸν καλούµενον µᾶρκον.
παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ’ αὐτῶν ἀπὸ παµφυλίας καὶ µὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον µὴ συµπαραλαβεῖν τοῦτον. ἐγένετο οὖν
παροξυσµὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων τόν τε αρναβᾶν
παραλαβόντα τὸν µᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς κύπρον. παῦλος δὲ ἐπιλεξάµενος σιλᾶν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν.
διήρχετο δὲ τὴν συρίαν καὶ κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.
κατήντησεν δὲ εἰς δέρβην καὶ λύστραν καὶ ἰδού µαθητής τις ἦν ἐκεῖ
ὀνόµατι τιµόθεος υἱὸς γυναικὸς τινος ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ ἕλληνος. ὃς ἐµαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν λύστροις καὶ ἰκονίῳ ἀδελφῶν. τοῦτον
ἠθέλησεν ὁ παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν περιέτεµεν αὐτὸν διὰ
τοὺς ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες
τὸν πατὲρα αὐτοῦ ὅτι ἕλλην ὑπῆρχεν. ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόv.30 οι µεν ουν απολυθεντες κατηλθον ηλθον , , εις αντιοχειαν και συναγαγοντες το πληθος επεδωκαν την επιστολην.
v.32 ιουδας δε τε , , και σιλας και αυτοι προφηται οντες δια λογου
πολλου παρεκαλεσαν τους αδελφους και επεστηριξαν.
v.33 ποιησαντες δε χρονον απελυθησαν µετ
ειρηνης απο των αδελφων προς τους αποστειλαντας αυτους αποστολους , , .
v.34 εδοξεν ,
,
,
,
,
,
δε
τω
σιλα
επιµειναι
αυτου
.
v.36 µετα δε τινας ηµερας ειπεν παυλος , , προς
αρναβαν παυλος επιστρεψαντες δη επισκεψωµεθα τους αδελφους ηµων , , κατα πασαν , , πολιν πασαν εν αις κατηγγειλαµεν τον λογον του κυριου πως εχουσιν.
v.37 αρναβας δε εβουλετο
εβουλευσατο , , συµπαραλαβειν και τον ιωαννην τον καλουµενον µαρκον.
v.38 παυλος δε ηξιου
τον αποσταντα απ αυτων απο παµφυλιας και µη συνελθοντα αυτοις εις το εργον µη συµπαραλαµβανειν
συµπαραλαβειν , , τουτον.
v.39 εγενετο δε ουν , , παροξυσµος ωστε αποχωρισθηναι αυτους
απ αλληλων τον τε αρναβαν παραλαβοντα τον µαρκον εκπλευσαι εις κυπρον.
v.40 παυλος δε επιλεξαµενος σιλαν εξηλθεν παραδοθεις τη χαριτι του κυριου ϑεου , , υπο των αδελφων. v.41 διηρχετο
δε την συριαν και [την] κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας.
16
v.1 κατηντησεν δε [και] εις
δερβην και εις λυστραν και ιδου µαθητης τις ην εκει ονοµατι τιµοθεος υιος γυναικος τινος , ,
ιουδαιας πιστης πατρος δε ελληνος.
v.3 τουτον ηθελησεν ο παυλος συν αυτω εξελθειν και λαβων
περιετεµεν αυτον δια τους ιουδαιους τους οντας εν τοις τοποις εκεινοις ηδεισαν γαρ απαντες τον , ,
πατερα , , αυτου , , οτι ελλην ο πατηρ αυτου υπηρχεν.
v.4 ως δε διεπορευοντο τας πολεις
παρεδιδοσαν παρεδιδουν , , αυτοις ϕυλασσειν τα δογµατα τα κεκριµενα υπο των αποστολων και
των , , πρεσβυτερων των εν ιεροσολυµοις ιερουσαληµ , , .
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λεις παρεδίδουν αὐτοῖς ϕυλάσσειν τὰ δόγµατα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν
ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν ἰερουσαλήµ. αἱ µὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθµῷ καθ’ ἡµέραν.
διελθόντες δὲ τὴν ϕρυγίαν καὶ τὴν γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ
ἁγίου πνεύµατος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ ἀσίᾳ. ἐλθόντες κατὰ τὴν µυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν ιθυνίαν πορεύεσθαι καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ
πνεῦµα. παρελθόντες δὲ τὴν µυσίαν κατέβησαν εἰς τρῳάδα. καὶ ὅραµα
διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ παύλῳ ἀνὴρ τις ἦν µακεδών ἑστὼς παρακαλῶν
αὐτὸν καὶ λέγων διαβὰς εἰς µακεδονίαν οήθησον ἡµῖν. ὡς δὲ τὸ ὅραµα
εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαµεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν µακεδονίαν συµβιβάζοντες ὅτι
προσκέκληται ἡµᾶς ὁ κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. ἀναχθέντες οὖν
ἀπὸ τὴς τρῳάδος εὐθυδροµήσαµεν εἰς σαµοθρᾴκην τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς
νεάπολιν. ἐκειθέν τε εἰς ϕιλίππους ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς µερίδος τὴς
µακεδονίας πόλις κολωνία ἦµεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡµέας τινάς. τῇ τε ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθοµεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ
ποταµὸν οὗ ἐνοµίζετο προσευχή εἶναι καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦµεν ταῖς
συνελθούσαις γυναιξίν. καί τις γυνὴ ὀνόµατι λυδία πορφυρόπωλις πόλεως ϑυατείρων σεβοµένη τὸν ϑεόν ἤκουεν ἡς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν
καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουµένοις ὑπὸ τοῦ παύλου. ὡς δὲ ἐβαπτίσθη
καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα εἰ κεκρίκατέ µε πιστὴν τῷ κυίῳ εἶναι εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν µου µείνατε καὶ παρεβιάσατο ἡµᾶς.
ἐγένετο δὲ πορευοµένων ἡµῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν
πνεῦµα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡµῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς
κυρίοις αὐτῆς µαντευοµένη. αὕτη κατακολουθήσασα τῷ παύλῳ καὶ

v.6 διηλθον διελθοντες , , δε την ϕρυγιαν και την , , γαλατικην χωραν κωλυθεντες υπο του αγιου
πνευµατος λαλησαι τον λογον εν τη ασια. v.7 ελθοντες δε κατα την µυσιαν επειραζον εις κατα , ,
την ιθυνιαν πορευθηναι πορευεσθαι , , και ουκ ειασεν αυτους το πνευµα ιησου .
v.9 και
οραµα δια [της] της , , νυκτος ωφθη , , τω παυλω ωφθη ανηρ µακεδων τις ην µακεδων , ,
εστως και παρακαλων αυτον και λεγων διαβας εις µακεδονιαν οηθησον ηµιν.
v.10 ως δε το
οραµα ειδεν ευθεως εζητησαµεν εξελθειν εις την , , µακεδονιαν συµβιβαζοντες οτι προσκεκληται
ηµας ο ϑεος κυριος , , ευαγγελισασθαι αυτους.
v.11 αναχθεντες δε ουν , , απο της , ,
τρωαδος ευθυδροµησαµεν εις σαµοθρακην τη δε τε , , επιουση εις νεαν πολιν νεαπολιν , , .
v.12 κακειθεν εκειθεν , , τε , , εις ϕιλιππους ητις εστιν ᾿πρωτης῎ πρωτη , , της , , µεριδος
της µακεδονιας πολις κολωνεια κολωνια , , ηµεν δε εν αυτη ταυτη , , τη πολει διατριβοντες
ηµερας τινας.
v.13 τη τε ηµερα των σαββατων εξηλθοµεν εξω της πυλης πολεως , , παρα ποταµον ου ενοµιζοµεν ενοµιζετο , , προσευχην προσευχη , , ειναι και καθισαντες ελαλουµεν ταις
συνελθουσαις γυναιξιν.
v.15 ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε
µε πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον µου µενετε µεινατε , , και παρεβιασατο ηµας.
v.16 εγενετο δε πορευοµενων ηµων εις την προσευχην παιδισκην τινα εχουσαν πνευµα πυθωνα
πυθωνος , , υπαντησαι απαντησαι , , ηµιν ητις εργασιαν πολλην παρειχεν τοις κυριοις αυτης
µαντευοµενη.
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ἡµῖν ἔκραζεν λέγουσα οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου
εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡµῖν ὁδὸν σωτηρίας. τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ
πολλὰς ἡµέρας διαπονηθεὶς δὲ ὁ παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύµατι
εἶπεν παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόµατι ἰησοῦ χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ’ αὐτῆς
καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς
τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόµενοι τὸν παῦλον καὶ τὸν σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς
τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡµῶν τὴν πόλιν ἰουδαῖοι
ὑπάρχοντες. καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡµῖν παραδέχεσθαι
οὐδὲ ποιεῖν ῥωµαίοις οὖσιν. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ’ αὐτῶν καὶ οἱ
στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱµάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν. πολλάς
τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς ϕυλακήν παραγγείλαντες τῷ δεσµοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς. ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφως
ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν ϕυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. κατὰ δὲ τὸ µεσονύκτιον παῦλος καὶ σιλᾶς προσευχόµενοι ὕµνουν τὸν ϑεόν ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι. ἄφνω
δὲ σεισµὸς ἐγένετο µέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ ϑεµέλια τοῦ δεσµωτηρίου
ἀνεῴχθησαν τε παραχρῆµα αἱ ϑύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσµὰ ἀνέθη.
ἔξυπνος δὲ γενόµενος ὁ δεσµοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγµένας τὰς ϑύρας τῆς
ϕυλακῆς σπασάµενος µάχαιραν ἔµελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν νοµίζων ἐκπεϕευγέναι τοὺς δεσµίους. ἐφώνησεν δὲ ϕωνῇ µεγάλῃ ὁ παῦλος λέγων
µηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν ἅπαντες γάρ ἐσµεν ἐνθάδε. αἰτήσας δὲ
ϕῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντροµος γενόµενος προσέπεσεν τῷ παύλῳ καὶ
τῷ σιλᾷ. καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη κύριοι τί µε δεῖ ποιεῖν ἵνα
σωθῶ. οἱ δὲ εἶπον πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον ἰησοῦν χριστὸν καὶ σωθήσῃ
v.17 αυτη κατακολουθουσα κατακολουθησασα , , τω παυλω και ηµιν εκραζεν λεγουσα ουτοι οι
ανθρωποι δουλοι του ϑεου του υψιστου εισιν οιτινες καταγγελλουσιν υµιν ηµιν , , οδον σωτηριας.
v.18 τουτο δε εποιει επι πολλας ηµερας διαπονηθεις δε ο , , παυλος και επιστρεψας τω πνευµατι
ειπεν παραγγελλω σοι εν τω , , ονοµατι ιησου χριστου εξελθειν απ αυτης και εξηλθεν αυτη τη ωρα.
v.20 και προσαγαγοντες αυτους τοις στρατηγοις ειπαν ειπον , , ουτοι οι ανθρωποι εκταρασσουσιν ηµων την πολιν ιουδαιοι υπαρχοντες.
v.22 και συνεπεστη ο οχλος κατ αυτων και οι στρατηγοι περιρηξαντες περιρρηξαντες , , αυτων τα ιµατια εκελευον αβδιζειν.
v.24 ος παραγγελιαν
τοιαυτην λαβων ειληφως , , εβαλεν αυτους εις την εσωτεραν ϕυλακην και τους ποδας αυτων , ,
ησφαλισατο αυτων εις το ξυλον.
v.26 αφνω δε σεισµος εγενετο µεγας ωστε σαλευθηναι τα ϑεµελια
του δεσµωτηριου ηνεωχθησαν ανεωχθησαν , , δε τε , , παραχρηµα αι ϑυραι πασαι και παντων
τα δεσµα ανεθη.
v.27 εξυπνος δε γενοµενος ο δεσµοφυλαξ και ιδων ανεωγµενας τας ϑυρας της
ϕυλακης σπασαµενος [την] µαχαιραν ηµελλεν εµελλεν , , εαυτον αναιρειν νοµιζων εκπεφευγεναι τους δεσµιους.
v.28 εφωνησεν δε ϕωνη , , µεγαλη ϕωνη [ο] ο , , παυλος λεγων µηδεν
πραξης σεαυτω κακον απαντες γαρ εσµεν ενθαδε.
v.29 αιτησας δε ϕωτα εισεπηδησεν και εντροµος
γενοµενος προσεπεσεν τω παυλω και [τω] τω , , σιλα.
v.31 οι δε ειπαν ειπον , , πιστευσον
, ,
επι τον κυριον ιησουν χριστον
και σωθηση συ και ο οικος σου.




























































































































16:32–17:4

ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

283

σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ πᾶσιν
τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς
νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆµα. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ παρέθηκεν
τράπεζαν καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ ϑεῷ. ἡµέρας δὲ γενοµένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες ἀπόλυσον
τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσµοφύλαξ τοὺς λόγους
τούτους πρὸς τὸν παῦλον ὅτι ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. ὁ δὲ παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς
δείραντες ἡµᾶς δηµοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους ῥωµαίους ὑπάρχοντας ἔβαλον εἰς ϕυλακήν καὶ νῦν λάθρᾳ ἡµᾶς ἐκβάλλουσιν οὐ γάρ ἀλλὰ
ἐλθόντες αὐτοὶ ἡµᾶς ἐξαγαγέτωσαν. ἀνήγγειλάν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ
ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήµατα ταῦτα καὶ ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι ῥωµαῖοί
εἰσιν. καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελϑεῖν τῆς πόλεως. ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς ϕυλακῆς εἰσῆλθον εἰς τὴν λυδίαν
καὶ ἰδόντες τοὺς ἀδελφοὺς παρεκάλεσαν αὐτοῦς καὶ ἐξῆλθον.
διοδεύσαντες δὲ τὴν ἀµφίπολιν καὶ ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς ϑεσσαλονίκην ὅπου ἦν ἥ συναγωγὴ τῶν ἰουδαίων. κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ παύλῳ
εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν
γραφῶν. διανοίγων καὶ παρατιθέµενος ὅτι τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑµῖν. καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν
τῷ παύλῳ καὶ τῷ σιλᾷ τῶν τε σεβοµένων ἑλλήνων πολὺ πλῆθος γυναικῶν
τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ηλώσαντες δὲ οἱ ἀπειθοῦντες ἰουδαῖοι καὶ
v.32 και ελαλησαν αυτω τον λογον του κυριου συν και , , πασιν τοις εν τη οικια αυτου. v.34 αναγαγων τε αυτους εις τον οικον αυτου , , παρεθηκεν τραπεζαν και ηγαλλιατο ηγαλλιασατο , ,
πανοικι , , πανοικει πεπιστευκως τω ϑεω.
v.36 απηγγειλεν δε ο δεσµοφυλαξ τους λογους
[τουτους] τουτους , , προς τον παυλον οτι απεσταλκαν απεσταλκασιν , , οι στρατηγοι ινα απολυθητε νυν ουν εξελθοντες πορευεσθε εν ειρηνη.
v.37 ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ηµας
δηµοσια ακατακριτους ανθρωπους ωµαιους υπαρχοντας εβαλαν εβαλον , , εις ϕυλακην και νυν
λαθρα ηµας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθοντες αυτοι ηµας , , εξαγαγετωσαν.
v.38 απηγγειλαν
ανηγγειλαν , , δε τοις στρατηγοις οι αβδουχοι τα ηµατα ταυτα και , , εφοβηθησαν δε ακουσαντες οτι ωµαιοι εισιν.
v.39 και ελθοντες παρεκαλεσαν αυτους και εξαγαγοντες ηρωτων απελθειν
απο εξελθειν , , της πολεως.
v.40 εξελθοντες δε απο εκ , , της ϕυλακης εισηλθον προς ,
εις , την λυδιαν και ιδοντες τους , , αδελφους , , παρεκαλεσαν τους αδελφους αυτους , ,
και εξηλθαν εξηλθον , , .
17
v.1 διοδευσαντες δε την αµφιπολιν και την απολλωνιαν ηλθον
εις ϑεσσαλονικην οπου ην η , , συναγωγη των ιουδαιων.
v.2 κατα δε το ειωθος τω παυλω εισηλθεν
προς αυτους και επι σαββατα τρια διελεξατο , διελεγετο , αυτοις απο των γραφων.
v.3 διανοιγων
και παρατιθεµενος οτι τον χριστον εδει παθειν και αναστηναι εκ νεκρων και οτι ουτος εστιν ο χριστος
v.4 και τινες εξ αυτων επεισθησαν και προσεκληρωθησαν τω
[ο] ιησους ον εγω καταγγελλω υµιν.
παυλω και τω σιλα των τε σεβοµενων ελληνων πολυ , , πληθος πολυ γυναικων τε των πρωτων ουκ
ολιγαι.






























































































































































32


33

34


35

36

37



38



39



40





17
2

3



4



5




284

6

7





8
9
10

11





12

13

14



15



16





17

ΠΡΑΞΕΙΣ

17:5–17

προσλαβόµενοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν ἐπιστάντες τε τῇ οἰκίᾳ ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς
ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆµον.
µὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον τὸν ἰάσονα
καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας οῶντες ὅτι οἱ τὴν οἰκουµένην
ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν. οὓς ὑποδέδεκται ἰάσων καὶ
οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογµάτων καίσαρος πράττουσιν ασιλέα λέγοντες ἕτερον εἶναι ἰησοῦν. ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας
ἀκούοντας ταῦτα. καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ἰάσονος καὶ τῶν
λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς. οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεµψαν τόν τε παῦλον καὶ τὸν σιλᾶν εἰς έροιαν οἵτινες παραγενόµενοι εἰς
τὴν συναγωγὴν τῶν ἰουδαίων ἀπῄεσαν. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν
ἐν ϑεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ πάσης προθυµίας τὸ
καθ’ ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. πολλοὶ µὲν
οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν καὶ τῶν ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχηµόνων
καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς ϑεσσαλονίκης ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ εροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ παύλου ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ
ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς ὄχλους. εὐθέως δὲ τότε τὸν παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ὑπέµενον δὲ ὅ τε
σιλᾶς καὶ ὁ τιµόθεος ἐκεῖ. οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν παῦλον ἤγαγον αὐτὸν
ἕως ἀθηνῶν καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν σιλᾶν καὶ τιµόθεον ἵνα ὡς
τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. ἐν δὲ ταῖς ἀθήναις ἐκδεχοµένου
αὐτοὺς τοῦ παύλου παρωξύνετο τὸ πνεῦµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ϑεωροῦντι
κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. διελέγετο µὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς
ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβοµένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡµέραν πρὸς
v.5 προσλαβοµενοι
ηλωσαντες , , δε οι απειθουντες , ιουδαιοι οι και , , απειθουντες
, ,
προσλαβοµενοι
των αγοραιων τινας , , ανδρας τινας πονηρους και οχλοποιησαντες εθορυουν την πολιν και επισταντες τε , , τη οικια ιασονος εζητουν αυτους προαγαγειν αγαγειν , ,
εις τον δηµον.
v.6 µη ευροντες δε αυτους εσυρον τον , , ιασονα και τινας αδελφους επι τους
πολιταρχας οωντες οτι οι την οικουµενην αναστατωσαντες ουτοι και ενθαδε παρεισιν.
v.7 ους
υποδεδεκται ιασων και ουτοι παντες απεναντι των δογµατων καισαρος πρασσουσιν , πραττουσιν ,
ασιλεα λεγοντες , , ετερον λεγοντες ειναι ιησουν.
v.10 οι δε αδελφοι ευθεως δια της , , νυκτος εξεπεµψαν τον τε παυλον και τον σιλαν εις εροιαν οιτινες παραγενοµενοι εις την συναγωγην
απηεσαν των ιουδαιων απηεσαν , , .
v.11 ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι των εν ϑεσσαλονικη οιτινες εδεξαντο τον λογον µετα πασης προθυµιας το , , καθ ηµεραν ανακρινοντες τας γραφας ει εχοι
ταυτα ουτως.
v.13 ως δε εγνωσαν οι απο της ϑεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη εροια κατηγγελη υπο του παυλου ο λογος του ϑεου ηλθον κακει σαλευοντες και ταρασσοντες τους οχλους.
v.14 ευθεως δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν οι αδελφοι πορευεσθαι εως ως , , επι την ϑαλασσαν
υπεµειναν υπεµενον , , τε δε , , ο τε σιλας και ο τιµοθεος εκει.
v.15 οι δε καθιστανοντες
καθιστωντες , , τον παυλον ηγαγον αυτον , , εως αθηνων και λαβοντες εντολην προς τον σιλαν και
τον τιµοθεον ινα ως ταχιστα ελθωσιν προς αυτον εξηεσαν.
v.16 εν δε ταις αθηναις εκδεχοµενου
αυτους του παυλου παρωξυνετο το πνευµα αυτου εν αυτω ϑεωρουντος ϑεωρουντι , , κατειδωλον
ουσαν την πολιν.
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τοὺς παρατυγχάνοντας. τινὲς δὲ τῶν ἐπικουρείων καὶ τῶν στωϊκῶν ϕιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ καὶ τινες ἔλεγον τί ἂν ϑέλοι ὁ σπερµολόγος
οὗτος λέγειν οἱ δέ ξένων δαιµονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι ὅτι τὸν ἰησοῦν καί τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελίζετο. ἐπιλαβόµενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ
τὸν ἄρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες δυνάµεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ
ὑπὸ σοῦ λαλουµένη διδαχή. ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς
ἡµῶν ουλόµεθα οὖν γνῶναι τί ἂν ϑέλοι ταῦτα εἶναι. ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδηµοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν ἢ λέγειν τι καὶ
ἀκούειν καινότερον. σταθεὶς δὲ ὁ παῦλος ἐν µέσῳ τοῦ ἀρείου πάγου
ἔφη ἄνδρες ἀθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιµονεστέρους ὑµᾶς ϑεωρῶ.
διερχόµενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσµατα ὑµῶν εὗρον καὶ ωµὸν
ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο ἀγνώστῳ ϑεῷ ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε τοῦτον ἐγὼ
καταγγέλλω ὑµῖν. ὁ ϑεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσµον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς
κατοικεῖ. οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων ϑεραπεύεται προσδεόµενός τινος
αὐτὸς διδοὺς πάσιν ωὴν καὶ πνοὴν κατὰ πάντα. ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς
αἵµατός πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ προσώπον τῆς γῆς
ὁρίσας προτεταγµένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν.
ητεῖν τὸν κύριον εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν καίτοιγε οὐ
µακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡµῶν ὑπάρχοντα. ἐν αὐτῷ γὰρ ῶµεν καὶ
κινούµεθα καὶ ἐσµέν ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑµᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν τοῦ
γὰρ καὶ γένος ἐσµέν. γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ ϑεοῦ οὐκ ὀφείλοµεν
νοµίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ χαράγµατι τέχνης καὶ ἐνθυµήσεως
ἀνθρώπου τὸ ϑεῖον εἶναι ὅµοιον. τοὺς µὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας
v.18 τινες δε και , των επικουρειων και των , , στοικων , στωικων , ϕιλοσοφων συνεβαλλον
αυτω και τινες ελεγον τι αν ϑελοι ο σπερµολογος ουτος λεγειν οι δε ξενων δαιµονιων δοκει καταγγελευς
ειναι οτι τον ιησουν και την αναστασιν αυτοις , ευηγγελιζετο.
v.20 ξενιζοντα γαρ τινα εισφεεις εις τας ακοας ηµων ουλοµεθα ουν γνωναι τινα ϑελει τι , , αν , , ϑελοι , , ταυτα ειναι.
v.21 αθηναιοι δε παντες και οι επιδηµουντες ξενοι εις ουδεν ετερον ηυκαιρουν ευκαιρουν , , η λεγειν τι η και , , ακουειν τι καινοτερον.
v.22 σταθεις δε [ο] ο , , παυλος εν µεσω του αρειου
παγου εφη ανδρες αθηναιοι κατα παντα ως δεισιδαιµονεστερους υµας ϑεωρω.
v.23 διερχοµενος γαρ
και αναθεωρων τα σεβασµατα υµων ευρον και ωµον εν ω επεγεγραπτο αγνωστω ϑεω ο ον , , ουν
αγνοουντες ευσεβειτε τουτο τουτον , , εγω καταγγελλω υµιν.
v.24 ο ϑεος ο ποιησας τον κοσµον
και παντα τα εν αυτω ουτος ουρανου και γης κυριος , , υπαρχων κυριος ουκ εν χειροποιητοις
ναοις κατοικει.
v.25 ουδε υπο χειρων ανθρωπινων ανθρωπων , , ϑεραπευεται προσδεοµενος
τινος αυτος διδους πασι πασιν , , ωην και πνοην και , τα , κατα , παντα.
v.26 εποιησεν
τε εξ ενος αιµατος , , παν εθνος ανθρωπων κατοικειν επι παντος προσωπου παν , , το , ,
προσωπον , , της γης ορισας προστεταγµενους , προτεταγµενους , καιρους και τας οροθεσιας
της κατοικιας αυτων.
v.27 ητειν τον ϑεον κυριον , , ει αρα γε ψηλαφησειαν αυτον και ευροιεν
και γε καιγε καιτοιγε , ου µακραν απο ενος εκαστου ηµων υπαρχοντα.
v.30 τους µεν ουν χρονους της αγνοιας υπεριδων ο ϑεος τα νυν παραγγελλει τοις ανθρωποις παντας πασιν , , πανταχου
µετανοειν.
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17:31–18:10

ὑπεριδὼν ὁ ϑεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάσιν πανταχοῦ
µετανοεῖν. διότι ἔστησεν ἡµέραν ἐν ᾗ µέλλει κρίνειν τὴν οἰκουµένην ἐν
δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν
ἐκ νεκρῶν. ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ µὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ
εἶπον ἀκουσόµεθά σου πάλιν περὶ τούτου. καὶ οὕτως ὁ παῦλος ἐξῆλθεν
ἐκ µέσου αὐτῶν. τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν ἐν οἷς
καὶ διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόµατι δάµαρις καὶ ἕτεροι σὺν
αὐτοῖς.
µετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ παῦλος ἐκ τῶν ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς κόρινθον.
καὶ εὑρών τινα ἰουδαῖον ὀνόµατι ἀκύλαν ποντικὸν τῷ γένει προσφάτως
ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ἰταλίας καὶ πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς ἰουδαίους ἐκ τῆς ῥώµης
προσῆλθεν αὐτοῖς. καὶ διὰ τὸ ὁµότεχνον εἶναι ἔµενεν παρ’ αὐτοῖς καὶ
εἰργάζετο ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τήν τέχνην. διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον ἔπειθέν τε ἰουδαίους καὶ ἕλληνας. ὡς δὲ
κατῆλθον ἀπὸ τῆς µακεδονίας ὅ τε σιλᾶς καὶ ὁ τιµόθεος συνείχετο τῷ
πνεύµατι ὁ παῦλος διαµαρτυρόµενος τοῖς ἰουδαίοις τὸν χριστόν ἰησοῦν.
ἀντιτασσοµένων δὲ αὐτῶν καὶ λασφηµούντων ἐκτιναξάµενος τὰ ἱµάτια
εἶπεν πρὸς αὐτούς τὸ αἷµα ὑµῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑµῶν καθαρὸς ἐγώ
ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσοµαι. καὶ µεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς
οἰκίαν τινὸς ὀνόµατι ἰούστου σεβοµένου τὸν ϑεόν οὗ ἡ οἰκία ἦν συνοµοοῦσα τῇ συναγωγῇ. κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ
σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τῶν κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον
καὶ ἐβαπτίζοντο. εἶπεν δὲ ὁ κύριος δι’ ὁράµατος ἐν νυκτὶ τῷ παύλῳ
µὴ ϕοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ µὴ σιωπήσῃς. διότι ἐγώ εἰµι µετὰ σοῦ καὶ
οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε διότι λαός ἐστίν µοι πολὺς ἐν τῇ
v.31 καθοτι διοτι , , εστησεν ηµεραν εν η µελλει κρινειν την οικουµενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω
ωρισεν πιστιν παρασχων πασιν αναστησας αυτον εκ νεκρων.
v.32 ακουσαντες δε αναστασιν νεκρων
οι µεν εχλευαζον οι δε ειπαν ειπον , , ακουσοµεθα σου παλιν , , περι τουτου.
18
v.1 µετα
δε , , ταυτα χωρισθεις ο , , παυλος , , εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον.
v.2 και ευρων
τινα ιουδαιον ονοµατι ακυλαν ποντικον τω γενει προσφατως εληλυθοτα απο της ιταλιας και πρισκιλλαν γυναικα αυτου δια το τεταχεναι διατεταχεναι , , κλαυδιον χωριζεσθαι παντας τους ιουδαιους
απο εκ , , της ωµης προσηλθεν αυτοις.
v.3 και δια το οµοτεχνον ειναι εµενεν παρ αυτοις
και ηργαζετο ειργαζετο , , ησαν γαρ σκηνοποιοι τη την , , τεχνη τεχνην , , .
v.5 ως δε
κατηλθον απο της µακεδονιας ο τε σιλας και ο τιµοθεος συνειχετο τω λογω πνευµατι , , ο παυλος διαµαρτυροµενος τοις ιουδαιοις ειναι τον χριστον ιησουν.
v.7 και µεταβας εκειθεν εισηλθεν
ηλθεν , , εις οικιαν τινος ονοµατι τιτιου ιουστου σεβοµενου τον ϑεον ου η οικια ην συνοµορουσα
τη συναγωγη.
v.9 ειπεν δε ο κυριος δι , , οραµατος , , εν νυκτι δι οραµατος τω παυλω µη
ϕοβου αλλα λαλει και µη σιωπησης.
v.10 διοτι εγω ειµι µετα σου και ουδεις επιθησεται σοι του
κακωσαι σε διοτι λαος εστι εστιν , , µοι πολυς εν τη πολει ταυτη.
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πόλει ταύτῃ. ἐκάθισεν τε ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν
λόγον τοῦ ϑεοῦ. γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁµοθυµαδὸν οἱ ἰουδαῖοι τῷ παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ ῆµα.
λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νόµον οὗτος ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι
τὸν ϑεόν. µέλλοντος δὲ τοῦ παύλου ἀνοίγειν τὸ στόµα εἶπεν ὁ γαλλίων
πρὸς τοὺς ἰουδαίους εἰ µὲν οὖν ἦν ἀδίκηµά τι ἢ ῥᾳδιούργηµα πονηρόν
ὦ ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόµην ὑµῶν. εἰ δὲ ήτηµά ἐστιν περὶ
λόγου καὶ ὀνοµάτων καὶ νόµου τοῦ καθ’ ὑµᾶς ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς γὰρ
ἐγὼ τούτων οὐ ούλοµαι εἶναι. καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ήµατος. ἐπιλαβόµενοι δὲ πάντες οἱ ἕλληνες σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον
ἔτυπτον ἔµπροσθεν τοῦ ήµατος καὶ οὐδὲν τούτων τῷ γαλλίωνι ἔµελεν.
ὁ δὲ παῦλος ἔτι προσµείνας ἡµέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάµενος
ἐξέπλει εἰς τὴν συρίαν καὶ σὺν αὐτῷ πρίσκιλλα καὶ ἀκύλας κειράµενος
τὴν κεφαλήν ἐν κεγχρεαῖς εἶχεν γὰρ εὐχήν. κατήντησεν δὲ εἰς ἔφεσον
κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη τοῖς ἰουδαίοις. ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον µεῖναι
παρ’ αὐτοῖς οὐκ ἐπένευσεν. ἀλλ’ ἀπετάξατο αὐτοῖς εἰπών δεῖ µε πάντως
τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχοµενην ποιῆσαι εἰς ἰεροσόλυµα πάλιν δὲ ἀνακάµψω
πρὸς ὑµᾶς τοῦ ϑεοῦ ϑέλοντος καὶ ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ἐφέσου. καὶ κατελθὼν εἰς καισάρειαν ἀναβὰς καὶ ἀσπασάµενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη
εἰς ἀντιόχειαν. καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν διερχόµενος καθεξῆς
τὴν γαλατικὴν χώραν καὶ ϕρυγίαν ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς µαθητάς.
ἰουδαῖος δέ τις ἀπολλῶς ὀνόµατι ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος κατήντησεν εἰς ἔφεσον δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. οὗτος ἦν κατηχηµένος

v.11 εκαθισεν δε τε , , ενιαυτον και µηνας εξ διδασκων εν αυτοις τον λογον του ϑεου.
v.12 γαλλιωνος δε ανθυπατου οντος ανθυπατευοντος , , της αχαιας κατεπεστησαν οµοθυµαδον οι ιουδαιοι
τω παυλω και ηγαγον αυτον επι το ηµα.
v.13 λεγοντες οτι παρα τον νοµον ουτος , , αναπειθει
ουτος τους ανθρωπους σεβεσθαι τον ϑεον.
v.14 µελλοντος δε του παυλου ανοιγειν το στοµα ειπεν ο
γαλλιων προς τους ιουδαιους ει µεν ουν , , ην αδικηµα τι η αδιουργηµα πονηρον ω ιουδαιοι κατα
λογον αν ανεσχοµην ηνεσχοµην , , υµων.
v.15 ει δε ητηµατα ητηµα , , εστιν περι λογου
και ονοµατων και νοµου του καθ υµας οψεσθε αυτοι κριτης γαρ , , εγω τουτων ου ουλοµαι ειναι.
v.17 επιλαβοµενοι δε παντες οι , , ελληνες , , σωσθενην τον αρχισυναγωγον ετυπτον εµπροσθεν
του ηµατος και ουδεν τουτων τω γαλλιωνι εµελλεν εµελεν , , .
v.18 ο δε παυλος ετι προσµεινας
ηµερας ικανας τοις αδελφοις αποταξαµενος εξεπλει εις την συριαν και συν αυτω πρισκιλλα και ακυλας
κειραµενος την , , κεφαλην , , εν κεγχρεαις την κεφαλην ειχεν γαρ ευχην. v.19 κατηντησαν
κατηντησεν , , δε εις εφεσον και εκεινους κακεινους , , κατελιπεν αυτου αυτος δε εισελϑων εις την συναγωγην διελεξατο διελεχθη , , τοις ιουδαιοις.
v.20 ερωτωντων δε αυτων επι
v.21 αλλα αλλ , , αποταξαµενος
πλειονα χρονον µειναι παρ , , αυτοις , , ουκ επενευσεν.
απεταξατο , , και αυτοις , , ειπων δει , , µε , , παντως , , την , , εορτην , , την , ,
ερχοµενην , , ποιησαι , , εις , , ιεροσολυµα , , παλιν δε , , ανακαµψω προς υµας του ϑεου
ϑελοντος και , , ανηχθη απο της εφεσου.
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18:25–19:10

τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου καὶ έων τῷ πνεύµατι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς
τὰ περὶ τοῦ κυρίου ἐπιστάµενος µόνον τὸ άπτισµα ἰωάννου. οὗτός τε
ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ ἀκύλας
καὶ πρίσκιλλα προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν
τοῦ ϑεοῦ ὁδὸν. ουλοµένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ἀχαΐαν προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς µαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν ὃς
παραγενόµενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος.
εὐτόνως γὰρ τοῖς ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δηµοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν
γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν ἰησοῦν.
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ἀπολλῶ εἶναι ἐν κορίνθῳ παῦλον διελθόντα τὰ
ἀνωτερικὰ µέρη ἐλθεῖν εἰς ἔφεσον καὶ εὑρών τινας µαθητάς. εἶπέν
πρὸς αὐτούς εἰ πνεῦµα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ δὲ εῖπον πρὸς αὐτόν ἀλλ οὐδὲ εἰ πνεῦµα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαµεν. εἶπέν τε πρὸς αὐτοὺς
εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε οἱ δὲ εἶπον εἰς τὸ ἰωάννου άπτισµα. εἶπεν δὲ
παῦλος ἰωάννης µὲν ἐβάπτισεν άπτισµα µετανοίας τῷ λαῷ λέγων εἰς
τὸν ἐρχόµενον µετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν τοῦτ῎ ἔστιν εἰς τὸν χριστὸν
ἰησοῦν. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου ἰησοῦ.
καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ παύλου τὰς χεῖρας ἦλθεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον
ἐπ’ αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. ἦσαν δὲ οἱ πάντες
ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο. εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο
ἐπὶ µῆνας τρεῖς διαλεγόµενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς ασιλείας τοῦ
ϑεοῦ. ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν
ἐνώπιον τοῦ πλήθους ἀποστὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς µαθητάς καθ’
ἡµέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ σχολῇ τυράννου τινός. τοῦτο δὲ ἐγένετο
v.25 ουτος ην κατηχηµενος την οδον του κυριου και εων τω πνευµατι ελαλει και εδιδασκεν ακριβως
τα περι του ιησου κυριου , , επισταµενος µονον το απτισµα ιωαννου.
v.26 ουτος τε ηρξατο
παρρησιαζεσθαι εν τη συναγωγη ακουσαντες δε αυτου ακυλας , , και , , πρισκιλλα και ακυλας
προσελαβοντο αυτον και ακριβεστερον αυτω εξεθεντο την του , , ϑεου , , οδον [του ϑεου] .
19
v.1 εγενετο δε εν τω τον απολλω ειναι εν κορινθω παυλον διελθοντα τα ανωτερικα µερη ᾿κατελθειν῎
ελθειν , , εις εφεσον και ευρειν ευρων , , τινας µαθητας.
v.2 ειπεν τε προς αυτους ει πνευµα
αγιον ελαβετε πιστευσαντες οι δε ειπον , , προς αυτον αλλ ουδ ουδε , , ει πνευµα αγιον εστιν
ηκουσαµεν.
v.3 ειπεν τε προς , , αυτους , , εις τι ουν εβαπτισθητε οι δε ειπαν ειπον , , εις
το ιωαννου απτισµα.
v.4 ειπεν δε παυλος ιωαννης µεν , , εβαπτισεν απτισµα µετανοιας τω λαω
λεγων εις τον ερχοµενον µετ αυτον ινα πιστευσωσιν τουτ , εστιν , τουτεστιν , εις τον χριστον , ,
ιησουν.
v.6 και επιθεντος αυτοις του παυλου [τας] τας , , χειρας ηλθε ηλθεν , , το πνευµα
το αγιον επ αυτους ελαλουν τε γλωσσαις και επροφητευον προεφητευον , , .
v.7 ησαν δε οι
παντες ανδρες ωσει δωδεκα δεκαδυο , , .
v.8 εισελθων δε εις την συναγωγην επαρρησιαζετο επι
µηνας τρεις διαλεγοµενος και πειθων [τα] τα , , περι της ασιλειας του ϑεου.
v.9 ως δε τινες
εσκληρυνοντο και ηπειθουν κακολογουντες την οδον ενωπιον του πληθους αποστας απ αυτων αφωρισεν
v.10 τουτο δε εγενετο επι
τους µαθητας καθ ηµεραν διαλεγοµενος εν τη σχολη τυραννου τινος , , .
ετη δυο ωστε παντας τους κατοικουντας την ασιαν ακουσαι τον λογον του κυριου ιησου , , ιουδαιους
τε και ελληνας.
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ἐπὶ ἔτη δύο ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου ἰησοῦ ἰουδαίους τε καὶ ἕλληνας. δυνάµεις τε οὐ τὰς
τυχούσας ἐποίει ὁ ϑεὸς διὰ τῶν χειρῶν παύλου. ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιµικίνθια καὶ
ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους τά τε πνεύµατα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν. ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχοµένων ἰουδαίων
ἐξορκιστῶν ὀνοµάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύµατα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνοµα
τοῦ κυρίου ἰησοῦ λέγοντες ὁρκίζοµεν ὑµᾶς τὸν ἰησοῦν ὃν ὁ παῦλος κηύσσει. ἦσαν δέ τινές υἱοὶ σκευᾶ ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο
ποιοῦντες. ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦµα τὸ πονηρὸν εἶπεν τὸν ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν παῦλον ἐπίσταµαι ὑµεῖς δὲ τίνες ἐστέ. καὶ ἐφαλλόµενος ἐπ’
αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦµα τὸ πονηρὸν καὶ κατακυριεύσας
αὐτῶν ἴσχυσεν κατ’ αὐτῶν ὥστε γυµνοὺς καὶ τετραυµατισµένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ἰουδαίοις τε
καὶ ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν ἔφεσον καὶ ἐπέπεσεν ϕόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς καὶ ἐµεγαλύνετο τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου ἰησοῦ. πολλοί τε τῶν
πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξοµολογούµενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς
ίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων καὶ συνεψήφισαν τὰς τιµὰς αὐτῶν
καὶ εὗρον ἀργυρίου µυριάδας πέντε. οὕτως κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ
κυρίου ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο ὁ παῦλος
ἐν τῷ πνεύµατι διελθὼν τὴν µακεδονίαν καὶ ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς ἱεουσάληµ εἰπὼν ὅτι µετὰ τὸ γενέσθαι µε ἐκεῖ δεῖ µε καὶ ῥώµην ἰδεῖν.
ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν µακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ τιµόθεον
καὶ ἔραστον αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν ἀσίαν. ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν
καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. δηµήτριος γάρ

v.11 δυναµεις τε ου τας τυχουσας εποιει , , ο ϑεος εποιει δια των χειρων παυλου.
v.12 ωστε και
επι τους ασθενουντας αποφερεσθαι επιφερεσθαι , , απο του χρωτος αυτου σουδαρια η σιµικινθια
και απαλλασσεσθαι απ αυτων τας νοσους τα τε πνευµατα τα πονηρα εκπορευεσθαι εξερχεσθαι , ,
απ , , αυτων , , .
v.13 επεχειρησαν δε τινες και απο , , των περιερχοµενων ιουδαιων εξορκιστων ονοµαζειν επι τους εχοντας τα πνευµατα τα πονηρα το ονοµα του κυριου ιησου λεγοντες ορκιζω
ορκιζοµεν , , υµας τον ιησουν ον ο , , παυλος κηρυσσει.
v.14 ησαν δε τινος τινες , ,
υιοι , , σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα υιοι οι , , τουτο ποιουντες.
v.15 αποκριθεν δε το
πνευµα το πονηρον ειπεν αυτοις τον [µεν] ιησουν γινωσκω και τον παυλον επισταµαι υµεις δε τινες
εστε.
v.16 και εφαλοµενος εφαλλοµενος , , επ , , αυτους , , ο ανθρωπος επ αυτους εν
ω ην το πνευµα το πονηρον και , , κατακυριευσαν κατακυριευσας , , αµφοτερων αυτων , ,
ισχυσεν κατ αυτων ωστε γυµνους και τετραυµατισµενους εκφυγειν εκ του οικου εκεινου.
v.20 ουτως
κατα κρατος ο , , λογος , , του κυριου ο λογος ηυξανεν και ισχυεν.
v.21 ως δε επληρωθη
ταυτα εθετο ο παυλος εν τω πνευµατι διελθων την µακεδονιαν και αχαιαν πορευεσθαι εις ιεροσολυµα
ιερουσαληµ , , ειπων οτι µετα το γενεσθαι µε εκει δει µε και ωµην ιδειν.
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19:24–36

τις ὀνόµατι ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ἀρτέµιδος παρείχετο
τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην. οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ
τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν ἄνδρες ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας
ἡ εὐπορία ἡµῶν ἐστιν. καὶ ϑεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ µόνον ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς ἀσίας ὁ παῦλος οὗτος πείσας µετέστησεν
ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν ϑεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόµενοι. οὐ µόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡµῖν τὸ µέρος εἰς ἀπελεγµὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ καὶ
τὸ τῆς µεγάλης ϑεᾶς ἀρτέµιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι µέλλειν δὲ
καὶ καθαιρεῖσθαι τήν µεγαλειότητα αὐτῆς ἣν ὅλη ἡ ἀσία καὶ ἡ οἰκουµένη σέβεται. ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόµενοι πλήρεις ϑυµοῦ ἔκραζον
λέγοντες µεγάλη ἡ ἄρτεµις ἐφεσίων. καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις ὅλη συγχύσεως ὥρµησάν τε ὁµοθυµαδὸν εἰς τὸ ϑέατρον συναρπάσαντες γάϊον
καὶ ἀρίσταρχον µακεδόνας συνεκδήµους τοῦ παύλου. τοῦ δὲ παύλου ουλοµένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆµον οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ µαθηταί.
τινὲς δὲ καὶ τῶν ἀσιαρχῶν ὄντες αὐτῷ ϕίλοι πέµψαντες πρὸς αὐτὸν παεκάλουν µὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ ϑέατρον. ἄλλοι µὲν οὖν ἄλλο τι
ἔκραζον ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυµένη καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν
τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν ἀλέξανδρον
προβαλόντων αὐτὸν τῶν ἰουδαίων ὁ δὲ ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα
ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήµῳ. ἐπιγνόντων δὲ ὅτι ἰουδαῖός ἐστιν ϕωνὴ
ἐγένετο µία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων µεγάλη ἡ ἄρτεµις
ἐφεσίων. καταστείλας δὲ ὁ γραµµατεὺς τὸν ὄχλον ϕησίν ἄνδρες ἐφέσιοι τίς γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὃς οὐ γινώσκει τὴν ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον
οὖσαν τῆς µεγάλης ϑεᾶς ἀρτέµιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς. ἀναντιρρήτων

v.24 δηµητριος γαρ τις ονοµατι αργυροκοπος ποιων ναους αργυρους αρτεµιδος παρειχετο τοις τεχνιταις εργασιαν , , ουκ ολιγην εργασιαν .
v.25 ους συναθροισας και τους περι τα τοιαυτα εργατας
ειπεν ανδρες επιστασθε οτι εκ ταυτης της εργασιας η ευπορια ηµιν ηµων , , εστιν.
v.27 ου µονον
δε τουτο κινδυνευει ηµιν το µερος εις απελεγµον ελθειν αλλα και το της µεγαλης ϑεας αρτεµιδος , , ιεον αρτεµιδος εις ουθεν , ουδεν , λογισθηναι µελλειν τε , δε , και καθαιρεισθαι της την , ,
µεγαλειοτητος µεγαλειοτητα , , αυτης ην ολη η ασια και η οικουµενη σεβεται.
v.29 και επλησθη
η πολις ολη , , της , συγχυσεως ωρµησαν τε οµοθυµαδον εις το ϑεατρον συναρπασαντες γαιον και
αρισταρχον µακεδονας συνεκδηµους του , παυλου.
v.30 παυλου του , , δε παυλου , , ουλοµενου εισελθειν εις τον δηµον ουκ ειων αυτον οι µαθηται.
v.32 αλλοι µεν ουν αλλο τι εκραζον ην
γαρ η εκκλησια συγκεχυµενη και οι πλειους ουκ ηδεισαν τινος ενεκα ενεκεν , , συνεληλυθεισαν.
v.33 εκ δε του οχλου συνεβιβασαν προεβιβασαν , , αλεξανδρον προβαλοντων προβαλλοντων
προβαλοντων , αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξανδρος κατασεισας την χειρα ηθελεν απολογεισθαι τω
δηµω.
v.34 επιγνοντες , επιγνοντων , δε οτι ιουδαιος εστιν ϕωνη εγενετο µια εκ παντων ως επι
ωρας δυο κραζοντων µεγαλη η αρτεµις εφεσιων.
v.35 καταστειλας δε ο γραµµατευς τον οχλον ϕησιν
ανδρες εφεσιοι τις γαρ εστιν ανθρωπων ανθρωπος , , ος ου γινωσκει την εφεσιων πολιν νεωκορον
ουσαν της µεγαλης ϑεας , , αρτεµιδος και του διοπετους.
v.36 αναντιρρητων ουν οντων τουτων
δεον εστιν υµας κατεσταλµενους υπαρχειν και µηδεν προπετες πρασσειν , πραττειν , .
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οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑµᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχειν καὶ µηδὲν
προπετὲς πράττειν. ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε λασφηµοῦντας τὴν ϑεὰν ὑµῶν. εἰ µὲν οὖν δηµήτριος καὶ
οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται πρός τινα λόγον ἔχουσιν ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνϑύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. εἰ δέ τι πὲρι ἑτέρων ἐπιζητεῖτε
ἐν τῇ ἐννόµῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. καὶ γὰρ κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήµερον µηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ
δυνησόµεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συστροφῆς ταύτης. καί ταῦτά εἰπών
ἀπέλυσεν τήν ἐκκλησίαν.
µετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν ϑόρυβον προσκαλεσάµενος ὁ παῦλος τοὺς
µαθητὰς καὶ ἀσπασάµενος ἐξῆλθεν πορευθῆναι εἰς τὴν µακεδονίαν.
διελθὼν δὲ τὰ µέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν
εἰς τὴν ἑλλάδα. ποιήσας τε µῆνας τρεῖς γενοµένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς
ὑπὸ τῶν ἰουδαίων µέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν συρίαν ἐγένετο γνώµῃ
τοῦ ὑποστρέφειν διὰ µακεδονίας. συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς ἀσίας
σώπατρος εροιαῖος ϑεσσαλονικέων δὲ ἀρίσταρχος καὶ σεκοῦνδος καὶ
γάϊος δερβαῖος καὶ τιµόθεος ἀσιανοὶ δὲ τυχικὸς καὶ τρόφιµος. οὗτοι
προελθόντες ἔµενον ἡµᾶς ἐν τρῳάδι. ἡµεῖς δὲ ἐξεπλεύσαµεν µετὰ τὰς
ἡµέρας τῶν ἀζύµων ἀπὸ ϕιλίππων καὶ ἤλθοµεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν
τρῳάδα ἄχρις ἡµερῶν πέντε οὐ διετρίψαµεν ἡµέρας ἑπτά. ἐν δὲ τῇ
µιᾷ τῶν σαββάτων συνηγµένων τῶν µαθητῶν τοῦ κλάσαι ἄρτον ὁ παῦλος
διελέγετο αὐτοῖς µέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον παρέτεινέν τε τὸν λόγον
µέχρι µεσονυκτίου. ἦσαν δὲ λαµπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν
συνηγµένοι. καθήµενος δέ τις νεανίας ὀνόµατι εὔτυχος ἐπὶ τῆς ϑυρίv.37 ηγαγετε γαρ τους ανδρας τουτους ουτε ιεροσυλους ουτε λασφηµουντας την ϑεον , ϑεαν ,
υµων , , ηµων .
v.38 ει µεν ουν δηµητριος και οι συν αυτω τεχνιται εχουσι εχουσιν προς
τινα λογον εχουσιν , αγοραιοι αγονται και ανθυπατοι εισιν εγκαλειτωσαν αλληλοις.
v.39 ει δε
τι περαιτερω περι , , ετερων , , επιζητειτε εν τη εννοµω εκκλησια επιλυθησεται.
v.40 και
γαρ κινδυνευοµεν εγκαλεισθαι στασεως περι της σηµερον µηδενος αιτιου υπαρχοντος περι ου [ου]
ου δυνησοµεθα δουναι αποδουναι , , λογον περι της συστροφης ταυτης.
20
v.1 µετα
δε το παυσασθαι τον ϑορυβον µεταπεµψαµενος προσκαλεσαµενος , , ο παυλος τους µαθητας
και παρακαλεσας ασπασαµενος εξηλθεν πορευεσθαι πορευθηναι , , εις την , , µακεδονιαν.
v.3 ποιησας τε µηνας τρεις γενοµενης αυτω , , επιβουλης αυτω υπο των ιουδαιων µελλοντι αναγεσθαι εις την συριαν εγενετο γνωµης γνωµη , , του υποστρεφειν δια µακεδονιας.
v.4 συνειπετο
δε αυτω αχρι , , της , , ασιας , , σωπατρος πυρρου εροιαιος ϑεσσαλονικεων δε αρισταρχος
και σεκουνδος και γαιος δερβαιος και τιµοθεος ασιανοι δε τυχικος και τροφιµος.
v.5 ουτοι δε
προσελθοντες προελθοντες , , εµενον ηµας εν τρωαδι.
v.6 ηµεις δε εξεπλευσαµεν µετα τας ηµεας των αζυµων απο ϕιλιππων και ηλθοµεν προς αυτους εις την τρωαδα αχρι , αχρις , ηµερων
v.7 εν δε τη µια των σαββατων συνηγµενων ηµων
πεντε οπου ου , , διετριψαµεν ηµερας επτα.
των , , µαθητων , , του , κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετο αυτοις µελλων εξιεναι τη επαυριον
παρετεινεν τε τον λογον µεχρι µεσονυκτιου.
v.8 ησαν δε λαµπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ηµεν ,
,
ησαν
συνηγµενοι.
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δος καταφερόµενος ὕπνῳ αθεῖ διαλεγοµένου τοῦ παύλου ἐπὶ πλεῖον
κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη
νεκρός. καταβὰς δὲ ὁ παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συµπεριλαβὼν εἶπεν
µὴ ϑορυβεῖσθε ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας
ἄρτον καὶ γευσάµενος ἐφ’ ἱκανόν τε ὁµιλήσας ἄχρις αὐγῆς οὕτως ἐξῆλϑεν. ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ῶντα καὶ παρεκλήθησαν οὐ µετρίως. ἡµεῖς
δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθηµεν εἲς τὴν ἆσσον ἐκεῖθεν µέλλοντες ἀναλαµβάνειν τὸν παῦλον οὕτως γὰρ ἦν διατεταγµένος µέλλων
αὐτὸς πεζεύειν. ὡς δὲ συνέβαλεν ἡµῖν εἰς τὴν ἆσσον ἀναλαβόντες αὐτὸν
ἤλθοµεν εἰς µιτυλήνην. κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαµεν ἀντικρύ χίου τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλοµεν εἰς σάµον καὶ µεὶναντες ἐν
τρωγυλλίῳ τῇ ἐχοµένῃ ἤλθοµεν εἰς µίλητον. ἔκρινεν γὰρ ὁ παῦλος πααπλεῦσαι τὴν ἔφεσον ὅπως µὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ἀσίᾳ
ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι
εἰς ἱεροσόλυµα. ἀπὸ δὲ τῆς µιλήτου πέµψας εἰς ἔφεσον µετεκαλέσατο
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν
αὐτοῖς ὑµεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡµέρας ἀφ’ ἡς ἐπέβην εἰς τὴν ἀσίαν
πῶς µεθ’ ὑµῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόµην. δουλεύων τῷ κυρίῳ µετὰ
πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν δακρύων καὶ πειρασµῶν τῶν συµάντων µοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ἰουδαίων. ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάµην
τῶν συµφερόντων τοῦ µὴ ἀναγγεῖλαι ὑµῖν καὶ διδάξαι ὑµᾶς δηµοσίᾳ καὶ
κατ’ οἴκους. διαµαρτυρόµενος ἰουδαίοις τε καὶ ἕλλησιν τὴν εἰς τὸν ϑεὸν
µετάνοιαν καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν κύριον ἡµῶν ἰησοῦν χριστόν. καὶ νῦν
ἰδού ἐγὼ δεδεµένος τῷ πνεύµατι πορεύοµαι εἰς ἰερουσαλήµ τὰ ἐν αὐτῇ
συναντήσοντά µοι µὴ εἰδώς. πλὴν ὅτι τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν

v.9 καθεζοµενος καθηµενος , , δε τις νεανιας ονοµατι ευτυχος επι της ϑυριδος καταφεροµενος
υπνω αθει διαλεγοµενου του παυλου επι πλειον κατενεχθεις απο του υπνου επεσεν απο του τριστεγου
κατω και ηρθη νεκρος.
v.11 αναβας δε και κλασας τον αρτον και γευσαµενος εφ ικανον τε οµιλησας αχρι αχρις , , αυγης ουτως εξηλθεν.
v.13 ηµεις δε προσελθοντες προελθοντες , , επι
το πλοιον ανηχθηµεν επι εις , , την ασσον εκειθεν µελλοντες αναλαµβανειν τον παυλον ουτως γαρ
ην , , διατεταγµενος ην µελλων αυτος πεζευειν.
v.14 ως δε συνεβαλλεν συνεβαλεν , , ηµιν εις
την ασσον αναλαβοντες αυτον ηλθοµεν εις µιτυληνην.
v.15 κακειθεν αποπλευσαντες τη επιουση κατηντησαµεν αντικρυς αντικρυ , , χιου τη δε ετερα παρεβαλοµεν εις σαµον και , , µειναντες , ,
εν , , τρωγυλλιω , , τη δε εχοµενη ηλθοµεν εις µιλητον.
v.16 κεκρικει εκρινεν , , γαρ
ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως µη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει
δυνατον ειη ην , , αυτω την ηµεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιεροσολυµα.
v.19 δουλευων τω
κυριω µετα πασης ταπεινοφροσυνης και πολλων , , δακρυων και πειρασµων των συµβαντων µοι εν
ταις επιβουλαις των ιουδαιων.
v.21 διαµαρτυροµενος ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις τον , , ϑεον
, ,
µετανοιαν και πιστιν την
εις τον κυριον ηµων ιησουν χριστον , .
v.22 και νυν ιδου εγω , ,
δεδεµενος εγω τω πνευµατι πορευοµαι εις ιερουσαληµ τα εν αυτη συναντησοντα µοι µη ειδως.
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διαµαρτύρεταί λέγον ὅτι δεσµὰ µε καὶ ϑλίψεις µένουσιν. ἀλλ’ οὐδενὸς
λόγον ποιοῦµαι οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχὴν µου τιµίαν ἐµαυτῷ ὡς τελειῶσαι
τὸν δρόµον µου µετὰ χαρᾶς καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυίου ἰησοῦ διαµαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ. καὶ
νῦν ἰδού ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν µου ὑµεῖς πάντες ἐν
οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. διὸ µαρτύροµαι ὑµῖν
ἐν τῇ σήµερον ἡµέρᾳ ὅτι καθαρός ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵµατος πάντων. οὐ
γὰρ ὑπεστειλάµην τοῦ µὴ ἀναγγεῖλαι ὑµῖν πᾶσαν τὴν ουλὴν τοῦ ϑεοῦ.
προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιµνίῳ ἐν ᾧ ὑµᾶς τὸ πνεῦµα τὸ
ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιµαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ϑεοῦ ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵµατος. ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο ὅτι εἰσελεύσονται
µετὰ τὴν ἄφιξίν µου λύκοι αρεῖς εἰς ὑµᾶς µὴ ϕειδόµενοι τοῦ ποιµνίου.
καὶ ἐξ ὑµῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραµµένα τοῦ
ἀποσπᾶν τοὺς µαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. διὸ γρηγορεῖτε µνηµονεύοντες
ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡµέραν οὐκ ἐπαυσάµην µετὰ δακρύων νουθετῶν
ἕνα ἕκαστον. καὶ τανῦν παρατίθεµαι ὑµᾶς ἀδελφοὶ τῷ ϑεῷ καὶ τῷ λόγῳ
τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναµένῳ ἐποἰκοδοµῆσαι καὶ δοῦναι ὑµῖν κληονοµίαν ἐν τοῖς ἡγιασµένοις πᾶσιν. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱµατισµοῦ
οὐδενὸς ἐπεθύµησα. αὐτοὶ δὲ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις µου καὶ τοῖς
οὖσιν µετ’ ἐµοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. πάντα ὑπέδειξα ὑµῖν ὅτι
οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαµβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων µνηµονεύειν τε
τῶν λόγων τοῦ κυρίου ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν µακάριόν ἐστιν διδόναι
µᾶλλον ἢ λαµβάνειν. καὶ ταῦτα εἰπὼν ϑεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν
αὐτοῖς προσηύξατο. ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθµὸς πάντων καὶ ἐπιπεv.23 πλην οτι το πνευµα το αγιον κατα πολιν διαµαρτυρεται µοι λεγον οτι δεσµα µε , , και
ϑλιψεις µε µενουσιν.
v.24 αλλ ουδενος λογου λογον , , ποιουµαι ουδε , , εχω , , την
, ,
ψυχην µου
τιµιαν εµαυτω ως τελειωσαι τον δροµον µου µετα , , χαρας , , και την διακονιαν
ην ελαβον παρα του κυριου ιησου διαµαρτυρασθαι το ευαγγελιον της χαριτος του ϑεου.
v.25 και νυν
ιδου εγω οιδα οτι ουκετι οψεσθε το προσωπον µου υµεις παντες εν οις διηλθον κηρυσσων την ασιλειαν
του , , ϑεου , , .
v.26 διοτι , διο , µαρτυροµαι υµιν εν τη σηµερον ηµερα οτι καθαρος ειµι
εγω , , απο του αιµατος παντων.
v.27 ου γαρ υπεστειλαµην του µη αναγγειλαι υµιν , , πασαν
την ουλην του ϑεου υµιν .
v.28 προσεχετε ουν , , εαυτοις και παντι τω ποιµνιω εν ω υµας το
πνευµα το αγιον εθετο επισκοπους ποιµαινειν την εκκλησιαν του κυριου και ϑεου ην περιεποιησατο
δια του ιδιου , , αιµατος του ιδιου .
v.29 εγω γαρ , , οιδα τουτο , , οτι εισελευσονται µετα
την αφιξιν µου λυκοι αρεις εις υµας µη ϕειδοµενοι του ποιµνιου.
v.32 και τα , , νυν , , τανυν
παρατιθεµαι υµας αδελφοι , , τω ϑεω και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναµενω οικοδοµησαι
εποικοδοµησαι , , και δουναι την υµιν , , κληρονοµιαν εν τοις ηγιασµενοις πασιν.
v.34 αυτοι
δε , γινωσκετε οτι ταις χρειαις µου και τοις ουσιν µετ εµου υπηρετησαν αι χειρες αυται.
v.35 παντα
υπεδειξα υµιν οτι ουτως κοπιωντας δει αντιλαµβανεσθαι των ασθενουντων µνηµονευειν τε των λογων του
κυριου ιησου οτι αυτος ειπεν µακαριον εστιν διδοναι , µαλλον διδοναι , η λαµβανειν. v.37 ικανος
δε εγενετο , , κλαυθµος εγενετο παντων και επιπεσοντες επι τον τραχηλον του παυλου κατεφιλουν
αυτον.
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20:38–21:11

σόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ παύλου κατεφίλουν αὐτόν. ὀδυνώµενοι
µάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι µέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
ϑεωρεῖν προέπεµπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.
ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡµᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν εὐθυδροµήσαντες ἤλθοµεν εἰς τὴν κῶν τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν ῥόδον κἀκεῖθεν εἰς
πάταρα. καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς ϕοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθηµεν. ἀναφάναντες δὲ τὴν κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυµον
ἐπλέοµεν εἰς συρίαν καὶ κατήχθηµεν εἰς τύρον ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον
ἀποφορτιζόµενον τὸν γόµον. καὶ ἀνευρόντες τοὺς µαθητὰς ἐπεµείναµεν αὐτοῦ ἡµέρας ἑπτά οἵτινες τῷ παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύµατος µὴ
ἀναβαίνειν εἰς ἰερουσαλήµ. ὅτε δὲ ἐγένετο ἡµᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡµέρας
ἐξελθόντες ἐπορευόµεθα προπεµπόντων ἡµᾶς πάντων σὺν γυναιξὶν καὶ
τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως καὶ ϑέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξάµεθα. καὶ ἀσπασάµενοι ἀλλήλους ἐπέβηµεν εἰς τὸ πλοῖον ἐκεῖνοι
δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. ἡµεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ τύρου
κατηντήσαµεν εἰς πτολεµαΐδα καὶ ἀσπασάµενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐµείναµεν ἡµέραν µίαν παρ’ αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν
παῦλον ἤλθον εἰς καισάρειαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον ϕιλίππου
τοῦ εὐαγγελιστοῦ τοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐµείναµεν παρ’ αὐτῷ. τούτῳ
δὲ ἦσαν ϑυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι. ἐπιµενόντων
δὲ ἡµῶν ἡµέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς ἰουδαίας προφήτης ὀνόµατι ἅγαβος. καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡµᾶς καὶ ἄρας τὴν ώνην τοῦ παύλου
δήσας τε αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας εἶπεν τάδε λέγει τὸ πνεῦµα
τὸ ἅγιον τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν ἰερουσα21
v.1 ως δε εγενετο αναχθηναι ηµας αποσπασθεντας απ αυτων ευθυδροµησαντες ηλθοµεν εις την
κω κων , , τη δε εξης εις την οδον κακειθεν εις παταρα.
v.3 αναφανεντες αναφαναντες , , δε
την κυπρον και καταλιποντες αυτην ευωνυµον επλεοµεν εις συριαν και κατηλθοµεν κατηχθηµεν , ,
εις τυρον εκεισε γαρ ην , , το πλοιον ην αποφορτιζοµενον τον γοµον.
v.4 και , , ανευροντες
δε Ατους µαθητας επεµειναµεν αυτου ηµερας επτα οιτινες τω παυλω ελεγον δια του πνευµατος µη
επιβαινειν αναβαινειν , , εις ιεροσολυµα ιερουσαληµ , , .
v.5 οτε δε εγενετο ηµας εξαρτισαι
τας ηµερας εξελθοντες επορευοµεθα προπεµποντων ηµας παντων συν γυναιξι γυναιξιν , , και τεκνοις εως εξω της πολεως και ϑεντες τα γονατα επι τον αιγιαλον προσευξαµενοι προσηυξαµεθα , , .
v.6 απησπασαµεθα και , , ασπασαµενοι , , αλληλους και ανεβηµεν επεβηµεν , , εις το
πλοιον εκεινοι δε υπεστρεψαν εις τα ιδια.
v.8 τη δε επαυριον εξελθοντες οι , , περι , , τον , ,
παυλον , , ηλθοµεν , ηλθον , εις καισαρειαν και εισελθοντες εις τον οικον ϕιλιππου του ευαγγελιστου του , οντος εκ των επτα εµειναµεν παρ αυτω.
v.9 τουτω δε ησαν ϑυγατερες παρθενοι , ,
τεσσαρες παρθενοι προφητευουσαι.
v.10 επιµενοντων δε ηµων , , ηµερας πλειους κατηλθεν τις
απο της ιουδαιας προφητης ονοµατι αγαβος.
v.11 και ελθων προς ηµας και αρας την ωνην του παυλου δησας εαυτου τε , , αυτου , , τας , χειρας , και , τους ποδας και , τας , χειρας ,
ειπεν ταδε λεγει το πνευµα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαληµ οι
ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων.
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λὴµ οἱ ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. ὡς δὲ ἠκούσαµεν
ταῦτα παρεκαλοῦµεν ἡµεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ µὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς ἰερουσαλήµ. ἀπεκρίθη δὲ ὁ παῦλος τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ
συνθρύπτοντές µου τὴν καρδίαν ἐγὼ γὰρ οὐ µόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ
ἀποθανεῖν εἰς ἰερουσαλὴµ ἑτοίµως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου
ἰησοῦ. µὴ πειθοµένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαµεν εἰπόντες τὸ ϑέληµα τοῦ
κυρίου γενέσθω. µετὰ δὲ τὰς ἡµέρας ταύτας ἀποσκευασάµενοι ἀνεβαίνοµεν εἰς ἱερουσάληµ. συνῆλθον δὲ καὶ τῶν µαθητῶν ἀπὸ καισαρείας
σὺν ἡµῖν ἄγοντες παρ’ ᾧ ξενισθῶµεν µνάσωνί τινι κυπρίῳ ἀρχαίῳ µαϑητῇ. γενοµένων δὲ ἡµῶν εἰς ἱεροσόλυµα ἀσµένως ἐδέξαντο ἡµᾶς οἱ
ἀδελφοί. τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ παῦλος σὺν ἡµῖν πρὸς ἰάκωβον πάντες
τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. καὶ ἀσπασάµενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ’
ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ ϑεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν κύριον εἶπόν τε αὐτῷ ϑεωρεῖς ἀδελφέ
πόσαι µυριάδες εἰσὶν ἰουδαίων τῶν πεπιστευκότων καὶ πάντες ηλωταὶ
τοῦ νόµου ὑπάρχουσιν. κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ µωσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας ἰουδαίους λέγων µὴ
περιτέµνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα µηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. τί οὖν ἐστιν
πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας. τοῦτο οὖν
ποίησον ὅ σοι λέγοµεν εἰσὶν ἡµῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ’
ἑαυτῶν. τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ’
αὐτοῖς ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν καὶ γνῶσιν πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόµον ϕυλάσσων.
περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡµεῖς ἐπεστείλαµεν κρίναντες µηδὲν
τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς εἰ µὴ ϕυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον
v.13 τοτε απεκριθη τε δε , ο παυλος τι ποιειτε κλαιοντες και συνθρυπτοντες µου την καρδιαν
εγω γαρ ου µονον δεθηναι αλλα και αποθανειν εις ιερουσαληµ ετοιµως εχω υπερ του ονοµατος του
κυριου ιησου.
v.14 µη πειθοµενου δε αυτου ησυχασαµεν ειποντες το , , ϑεληµα , , του κυιου το ϑεληµα γινεσθω γενεσθω , , .
v.15 µετα δε τας ηµερας ταυτας επισκευασαµενοι ,
αποσκευασαµενοι , ανεβαινοµεν εις ιεροσολυµα ιερουσαληµ , , .
v.17 γενοµενων δε ηµων εις
ιεροσολυµα ασµενως απεδεξαντο εδεξαντο , , ηµας οι αδελφοι.
v.20 οι δε ακουσαντες εδοξαον τον κυριον , , ειποντες ϑεον ειπον , , τε , , αυτω ϑεωρεις αδελφε ποσαι µυριαδες εισιν
εν τοις ιουδαιοις ιουδαιων , , των πεπιστευκοτων και παντες ηλωται του νοµου υπαρχουσιν.
v.21 κατηχηθησαν δε περι σου οτι αποστασιαν διδασκεις απο µωυσεως , µωσεως , τους κατα τα
εθνη παντας ιουδαιους λεγων µη περιτεµνειν αυτους τα τεκνα µηδε τοις εθεσιν περιπατειν. v.22 τι ουν
εστιν παντως δει , , πληθος , , συνελθειν , , ακουσονται γαρ , , οτι εληλυθας.
v.24 τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησονται ξυρησωνται , , την
κεφαλην και γνωσονται γνωσιν , , παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις
και αυτος ϕυλασσων τον νοµον ϕυλασσων , , .
v.25 περι δε των πεπιστευκοτων εθνων ηµεις
επεστειλαµεν κριναντες µηδεν , , τοιουτο τοιουτον , τηρειν , , αυτους , , ει , , µη , ,
ϕυλασσεσθαι αυτους το τε ειδωλοθυτον και το , , αιµα και πνικτον και πορνειαν.
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καὶ τό αἷµα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν. τότε ὁ παῦλος παραλαβὼν τοὺς
ἄνδρας τῇ ἐχοµένῃ ἡµέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡµερῶν τοῦ ἁγνισµοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη
ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. ὡς δὲ ἔµελλον αἱ ἑπτὰ ἡµέραι
συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ τῆς ἀσίας ἰουδαῖοι ϑεασάµενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτὸν. κράζοντες
ἄνδρες ἰσραηλῖται οηθεῖτε οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ
καὶ τοῦ νόµου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων ἔτι
τε καὶ ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον
τοῦτον. ἦσαν γὰρ προεωρακότες τρόφιµον τὸν ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει
σὺν αὐτῷ ὃν ἐνόµιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ παῦλος. ἐκινήθη
τε ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδροµὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπιλαβόµενοι τοῦ
παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ ϑύραι.
ητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη ϕάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης
ὅτι ὅλη συγκέχυται ἰερουσαλήµ. ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας
καὶ ἑκατοντάρχους κατέδραµεν ἐπ’ αὐτούς οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον
καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν παῦλον. τότε ἐγγίσας ὁ
χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσιν δυσίν καὶ
ἐπυνθάνετο τίς ἂν εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς. ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν
τῷ ὄχλῳ µὴ δυναµένος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν ϑόρυβον ἐκέλευσεν
ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεµβολήν. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθµούς συνέβη αστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν ίαν τοῦ
ὄχλου. ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ κρᾶζον αἶρε αὐτόν. µέλλων
τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεµβολὴν ὁ παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ εἰ ἔξεστίν
µοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ ὁ δὲ ἔφη ἑλληνιστὶ γινώσκεις. οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ

v.27 ως δε εµελλον αι επτα ηµεραι συντελεισθαι οι απο της ασιας ιουδαιοι ϑεασαµενοι αυτον εν τω ιερω
συνεχεον παντα τον οχλον και επεβαλον τας , , χειρας , , επ αυτον τας χειρας . v.28 κραζοντες
ανδρες ισραηλιται οηθειτε ουτος εστιν ο ανθρωπος ο κατα του λαου και του νοµου και του τοπου τουτου
παντας πανταχη πανταχου , , διδασκων ετι τε και ελληνας εισηγαγεν εις το ιερον και κεκοινωκεν
τον αγιον τοπον τουτον.
v.29 ησαν γαρ εωρακοτες προεωρακοτες , , τροφιµον τον εφεσιον εν τη
πολει συν αυτω ον ενοµιζον οτι εις το ιερον εισηγαγεν ο παυλος.
v.31 ητουντων τε δε , , αυτον
αποκτειναι ανεβη ϕασις τω χιλιαρχω της σπειρης οτι ολη συγχυννεται συγκεχυται , , ιερουσαληµ.
v.32 ος εξαυτης παραλαβων στρατιωτας και εκατονταρχας εκατονταρχους , , κατεδραµεν επ αυτους
οι δε ιδοντες τον χιλιαρχον και τους στρατιωτας επαυσαντο τυπτοντες τον παυλον. v.33 τοτε , , εγγισας δε ο χιλιαρχος επελαβετο αυτου και εκελευσεν δεθηναι αλυσεσι αλυσεσιν , , δυσι δυσιν , ,
και επυνθανετο τις αν , , ειη και τι εστιν πεποιηκως. v.34 αλλοι δε αλλο τι επεφωνουν εβοων , ,
εν τω οχλω µη δυναµενου δυναµενος , , δε αυτου γνωναι το ασφαλες δια τον ϑορυβον εκελευσεν
αγεσθαι αυτον εις την παρεµβολην.
v.36 ηκολουθει γαρ το πληθος του λαου κραζοντες κραζον , ,
αιρε αυτον.
v.37 µελλων τε εισαγεσθαι εις την παρεµβολην ο παυλος λεγει τω χιλιαρχω ει εξεστιν
µοι ειπειν τι , , προς σε ο δε εφη ελληνιστι γινωσκεις.
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αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡµερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν
ἔρηµον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων. εἶπεν δὲ ὁ παῦλος ἐγὼ ἄνθρωπος µέν εἰµι ἰουδαῖος ταρσεὺς τῆς κιλικίας οὐκ ἀσήµου
πόλεως πολίτης δέοµαι δέ σου ἐπίτρεψόν µοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν.
ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθµῶν κατέσεισεν
τῇ χειρὶ τῷ λαῷ πολλῆς δὲ σιγῆς γενοµένης προσεφώνησεν τῇ ἑβραΐδι
διαλέκτῳ λέγων.
ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατέ µου τῆς πρὸς ὑµᾶς νῦν ἀπολογίας. ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς µᾶλλον
παρέσχον ἡσυχίαν καὶ ϕησίν. ἐγώ µὲν εἰµι ἀνὴρ ἰουδαῖος γεγεννηµένος
ἐν ταρσῷ τῆς κιλικίας ἀνατεθραµµένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς
πόδας γαµαλιὴλ πεπαιδευµένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόµου ηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ ϑεοῦ καθὼς πάντες ὑµεῖς ἐστε σήµερον. ὃς ταύτην
τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι ϑανάτου δεσµεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς ϕυλακὰς
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς µαρτυρεῖ µοι καὶ πᾶν
τὸ πρεσβυτέριον παρ’ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάµενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς
εἰς δαµασκὸν ἐπορευόµην ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεµένους εἰς
ἰερουσαλὴµ ἵνα τιµωρηθῶσιν. ἐγένετο δέ µοι πορευοµένῳ καὶ ἐγγίζοντι
τῇ δαµασκῷ περὶ µεσηµβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι
ϕῶς ἱκανὸν περὶ ἐµέ. ἔπεσον τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα ϕωνῆς λεγούσης µοι σαοὺλ σαούλ τί µε διώκεις. ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην τίς εἶ κύριε
εἶπέν τε πρός µε ἐγώ εἰµι ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. οἱ δὲ σὺν
ἐµοὶ ὄντες τὸ µὲν ϕῶς ἐθεάσαντο καὶ ἔµφοβοι ἐγένοντο τὴν δὲ ϕωνὴν
οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός µοι. εἶπον δέ τί ποιήσω κύριε ὁ δὲ κύριος
εἶπεν πρός µε ἀναστὰς πορεύου εἰς δαµασκόν κἀκεῖ σοι λαληθήσεται
περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς
δόξης τοῦ ϕωτὸς ἐκείνου χειραγωγούµενος ὑπὸ τῶν συνόντων µοι ἦλθον
εἰς δαµασκόν. ἁνανίας δέ τις ἀνὴρ εὐσεβὴς κατὰ τὸν νόµον µαρτυούµενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων ἰουδαίων. ἐλθὼν πρός µε καὶ
ἐπιστὰς εἶπέν µοι σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα
v.40 επιτρεψαντος δε αυτου ο παυλος εστως επι των αναβαθµων κατεσεισεν τη χειρι τω λαω πολλης
δε σιγης γενοµενης προσεφωνει προσεφωνησεν , , τη εβραιδι διαλεκτω λεγων.
22
v.1 ανδρες
αδελφοι και πατερες ακουσατε µου της προς υµας νυνι , νυν , απολογιας.
v.3 εγω µεν , , ειµι
ανηρ ιουδαιος γεγεννηµενος εν ταρσω της κιλικιας ανατεθραµµενος δε εν τη πολει ταυτη παρα τους
ποδας γαµαλιηλ πεπαιδευµενος κατα ακριβειαν του πατρωου νοµου ηλωτης υπαρχων του ϑεου καθως
παντες υµεις εστε σηµερον.
v.7 επεσα , επεσον , τε εις το εδαφος και ηκουσα ϕωνης λεγουσης
µοι σαουλ σαουλ τι µε διωκεις.
v.9 οι δε συν εµοι οντες το µεν ϕως εθεασαντο και , , εµφοβοι , ,
, ,
εγενοντο
την δε ϕωνην ουκ ηκουσαν του λαλουντος µοι.
v.12 ανανιας δε τις ανηρ ευλαβης
ευσεβης , , κατα τον νοµον µαρτυρουµενος υπο παντων των κατοικουντων ιουδαιων.
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22:14–28

εἰς αὐτόν. ὁ δὲ εἶπεν ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι
τὸ ϑέληµα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι ϕωνὴν ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ. ὅτι ἔσῃ µάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας
καὶ ἤκουσας. καὶ νῦν τί µέλλεις ἀναστὰς άπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς
ἁµαρτίας σου ἐπικαλεσάµενος τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου. ἐγένετο δέ µοι
ὑποστρέψαντι εἰς ἰερουσαλὴµ καὶ προσευχοµένου µου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει. καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά µοι σπεῦσον καὶ ἔξελθε
ἐν τάχει ἐξ ἰερουσαλήµ διότι οὐ παραδέξονταί σου τὴν µαρτυρίαν περὶ
ἐµοῦ. κἀγὼ εἶπον κύριε αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤµην ϕυλακίζων καὶ
δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ. καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο
τὸ αἷµα στεφάνου τοῦ µάρτυρός σου καὶ αὐτὸς ἤµην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ καὶ ϕυλάσσων τὰ ἱµάτια τῶν ἀναιρούντων
αὐτόν. καὶ εἶπεν πρός µε πορεύου ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη µακρὰν ἐξαποστελῶ
σε. ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν ϕωνὴν
αὐτῶν λέγοντες αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν
ῆν. κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱµάτια καὶ κονιορτὸν
αλλόντων εἰς τὸν ἀέρα. ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν
παρεµβολήν εἰπὼν µάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι’ ἣν αἰτίαν
οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. ὡς δὲ προέτεινεν αὐτὸν τοῖς ἱµᾶσιν εἶπεν πρὸς
τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ παῦλος εἰ ἄνθρωπον ῥωµαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑµῖν µαστίζειν. ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος προσελθὼν
ἀπήγγειλεν τῷ χιλιάρχῳ λέγων ὅρα τί µέλλεις ποιεῖν ὁ γὰρ ἄνθρωπος
οὗτος ῥωµαῖός ἐστιν. προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ λέγε µοι
εἶ σὺ ῥωµαῖος εἰ ὁ δὲ ἔφη ναί. ἀπεκρίθη τε ὁ χιλίαρχος ἐγὼ πολλοῦ
κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάµην ὁ δὲ παῦλος ἔφη ἐγὼ δὲ
v.16 και νυν τι µελλεις αναστας απτισαι και απολουσαι τας αµαρτιας σου επικαλεσαµενος το ονοµα
αυτου του , , κυριου , , .
v.18 και ιδειν αυτον λεγοντα µοι σπευσον και εξελθε εν ταχει εξ
ιερουσαληµ διοτι ου παραδεξονται σου την , , µαρτυριαν περι εµου.
v.20 και οτε εξεχυννετο
εξεχειτο , , το αιµα στεφανου του µαρτυρος σου και αυτος ηµην εφεστως και συνευδοκων τη , ,
αναιρεσει , , αυτου , , [και] και , , ϕυλασσων τα ιµατια των αναιρουντων αυτον. v.22 ηκουον
δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την ϕωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον
ου γαρ καθηκεν , καθηκον , αυτον ην.
v.23 κραζοντων κραυγαζοντων , , τε δε , , αυτων και ιπτουντων τα ιµατια και κονιορτον αλλοντων εις τον αερα.
v.24 εκελευσεν αυτον , , ο
χιλιαρχος εισαγεσθαι αυτον αγεσθαι , , εις την παρεµβολην ειπας ειπων , , µαστιξιν ανεταζεσθαι αυτον ινα επιγνω δι ην αιτιαν ουτως επεφωνουν αυτω.
v.25 ως δε προετειναν , προετεινεν ,
αυτον τοις ιµασιν ειπεν προς τον εστωτα εκατονταρχον ο παυλος ει ανθρωπον ωµαιον και ακατακριτον εξεστιν υµιν µαστιζειν.
v.26 ακουσας δε ο εκατονταρχης εκατονταρχος , , προσελθων
, ,
τω χιλιαρχω απηγγειλεν λεγων ορα , , τι µελλεις ποιειν ο γαρ ανθρωπος ουτος
απηγγειλεν
ωµαιος εστιν.
v.27 προσελθων δε ο χιλιαρχος ειπεν αυτω λεγε µοι ει , , συ ωµαιος ει ο δε εφη
ναι.
v.28 απεκριθη δε τε , , ο χιλιαρχος εγω πολλου κεφαλαιου την πολιτειαν ταυτην εκτησαµην
ο δε παυλος εφη εγω δε και γεγεννηµαι.
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καὶ γεγέννηµαι. εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτοῦ οἱ µέλλοντες αὐτὸν
ἀνετάζειν καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι ῥωµαῖός ἐστιν καὶ
ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς. τῇ δὲ ἐπαύριον ουλόµενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσµῶν
καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν καὶ
καταγαγὼν τὸν παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

29

ἀτενίσας δὲ ὁ παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ πάσῃ
συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευµαι τῷ ϑεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡµέρας. ὁ
δὲ ἀρχιερεὺς ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ
στόµα. τότε ὁ παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν τύπτειν σε µέλλει ὁ ϑεός τοῖχε
κεκονιαµένε καὶ σὺ κάθῃ κρίνων µε κατὰ τὸν νόµον καὶ παρανοµῶν
κελεύεις µε τύπτεσθαι.
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον τὸν ἀρχιερέα τοῦ
ϑεοῦ λοιδορεῖς. ἔφη τε ὁ παῦλος οὐκ ᾔδειν ἀδελφοί ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς
γέγραπται γὰρ ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. γνοὺς δὲ ὁ παῦλος ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶν σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον ϕαρισαίων ἔκραξεν
ἐν τῷ συνεδρίῳ ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ ϕαρισαῖός εἰµι υἱὸς ϕαρισαίου περὶ
ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι. τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος ἐγένετο στάσις τῶν ϕαρισαίων καὶ τῶν σαδδουκαίων καὶ ἐσχίσθη
τὸ πλῆθος. σαδδουκαῖοι µὲν γὰρ λέγουσιν µὴ εἶναι ἀνάστασιν µηδὲ
ἄγγελον µήτε πνεῦµα ϕαρισαῖοι δὲ ὁµολογοῦσιν τὰ ἀµφότερα. ἐγένετο
δὲ κραυγὴ µεγάλη καὶ ἀναστάντες οἱ γραµµατεῖς τοῦ µέρους τῶν ϕαισαίων διεµάχοντο λέγοντες οὐδὲν κακὸν εὑρίσκοµεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
τούτῳ εἰ δὲ πνεῦµα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος µὴ ϑεοµαχωµεν. πολλῆς
δὲ γενοµένης στάσεως εὐλαβηθεὶς ὁ χιλίαρχος µὴ διασπασθῇ ὁ παῦλος

23

v.29 ευθεως ουν απεστησαν απ αυτου οι µελλοντες αυτον ανεταζειν και ο χιλιαρχος δε εφοβηθη
επιγνους οτι ωµαιος εστιν και οτι ην , , αυτον ην δεδεκως.
v.30 τη δε επαυριον ουλοµενος
γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται υπο παρα , , των ιουδαιων ελυσεν αυτον απο , , των , ,
δεσµων , , και εκελευσεν συνελθειν ελθειν , , τους αρχιερεις και παν ολον , , το συνεδριον
αυτων , , και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους.
23
v.4 οι δε παρεστωτες ειπαν
ειπον , , τον αρχιερεα του ϑεου λοιδορεις.
v.5 εφη τε ο παυλος ουκ ηδειν αδελφοι οτι εστιν αρχιερευς γεγραπται γαρ οτι αρχοντα του λαου σου ουκ ερεις κακως.
v.6 γνους δε ο παυλος οτι το εν
µερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον ϕαρισαιων εκραζεν εκραξεν , , εν τω συνεδριω ανδρες αδελϕοι εγω ϕαρισαιος ειµι υιος ϕαρισαιων ϕαρισαιου , , περι ελπιδος και αναστασεως νεκρων [εγω]
εγω , , κρινοµαι.
v.7 τουτο δε αυτου ειποντος λαλησαντος , , εγενετο στασις των ϕαρισαιων
[και και , , των , , σαδδουκαιων] σαδδουκαιων , , και εσχισθη το πληθος.
v.8 σαδδουκαιοι
µεν γαρ λεγουσιν µη ειναι αναστασιν µητε µηδε , , αγγελον µητε πνευµα ϕαρισαιοι δε οµολογουσιν τα αµφοτερα.
v.9 εγενετο δε κραυγη µεγαλη και ανασταντες τινες των γραµµατεων οι , ,
γραµµατεις , , του µερους των ϕαρισαιων διεµαχοντο λεγοντες ουδεν κακον ευρισκοµεν εν τω ανv.10 πολλης δε
ϑρωπω τουτω ει δε πνευµα ελαλησεν αυτω η αγγελος µη , , ϑεοµαχωµεν , , .
γινοµενης γενοµενης , , στασεως ϕοβηθεις ευλαβηθεις , , ο χιλιαρχος µη διασπασθη ο παυλος
υπ αυτων εκελευσεν το στρατευµα καταβηναι και καταβαν , , αρπασαι αυτον εκ µεσου αυτων
αγειν τε εις την παρεµβολην.
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ὑπ’ αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευµα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ µέσου
αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεµβολήν. τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ
ὁ κύριος εἶπεν ϑάρσει παῦλε ὡς γὰρ διεµαρτύρω τὰ περὶ ἐµοῦ εἰς ἰερουσαλὴµ οὕτως σε δεῖ καὶ εἰς ῥώµην µαρτυρῆσαι. γενοµένης δὲ ἡµέρας
ποιήσαντες τινες τῶν ἰουδαίων συστροφὴν ἀνεθεµάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες µήτε ϕαγεῖν µήτε πίειν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν παῦλον. ἦσαν δὲ
πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωµοσίαν πεποιηκότες. οἵτινες
προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον ἀναθέµατι
ἀνεθεµατίσαµεν ἑαυτοὺς µηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωµεν τὸν
παῦλον. νῦν οὖν ὑµεῖς ἐµφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως
αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑµᾶς ὡς µέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ ἡµεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιµοί ἐσµεν
τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς παύλου τό ἔνεδρον παραγενόµενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεµβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ
παύλῳ. προσκαλεσάµενος δὲ ὁ παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη τὸν
νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον ἔχει γὰρ τι ἀπαγγεῖλαί αὐτῷ. ὁ µὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ ϕησίν
ὁ δέσµιος παῦλος προσκαλεσάµενός µε ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίαν
ἀγαγεῖν πρὸς σέ ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. ἐπιλαβόµενος δὲ τῆς χειρὸς
αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν ἐπυνθάνετο τί ἐστιν ὃ
ἔχεις ἀπαγγεῖλαί µοι. εἶπεν δὲ ὅτι οἱ ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί
σε ὅπως αὔριον εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν παῦλον ὡς µέλλοντές
τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. σὺ οὖν µὴ πεισθῇς αὐτοῖς

v.11 τη δε επιουση νυκτι επιστας αυτω ο κυριος ειπεν ϑαρσει παυλε , , ως γαρ διεµαρτυρω τα περι
εµου εις ιερουσαληµ ουτω ουτως , , σε δει και εις ωµην µαρτυρησαι.
v.12 γενοµενης δε ηµερας
ποιησαντες τινες , , των , , ιουδαιων , , συστροφην οι ιουδαιοι ανεθεµατισαν εαυτους λεγοντες µητε ϕαγειν µητε πιειν εως ου αποκτεινωσιν τον παυλον.
v.13 ησαν δε πλειους τεσσερακοντα
τεσσαρακοντα , , οι ταυτην την συνωµοσιαν ποιησαµενοι πεποιηκοτες , , . v.14 οιτινες προσελϑοντες τοις αρχιερευσιν και τοις πρεσβυτεροις ειπαν ειπον , , αναθεµατι ανεθεµατισαµεν εαυτους
µηδενος γευσασθαι εως ου αποκτεινωµεν τον παυλον.
v.15 νυν ουν υµεις εµφανισατε τω χιλιαρχω
συν τω συνεδριω οπως αυριον , , αυτον , , καταγαγη αυτον εις προς , , υµας ως µελλοντας
διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ηµεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιµοι εσµεν του ανελειν
αυτον.
v.16 ακουσας δε ο υιος της αδελφης παυλου την , το , ενεδραν , ενεδρον , παραγενοµενος και εισελθων εις την παρεµβολην απηγγειλεν τω παυλω.
v.17 προσκαλεσαµενος δε ο
παυλος ενα των εκατονταρχων εφη τον νεανιαν τουτον απαγαγε προς τον χιλιαρχον εχει γαρ τι , ,
απαγγειλαι τι αυτω.
v.18 ο µεν ουν παραλαβων αυτον ηγαγεν προς τον χιλιαρχον και ϕησιν ο
δεσµιος παυλος προσκαλεσαµενος µε ηρωτησεν τουτον τον νεανισκον νεανιαν , , αγαγειν προς σε
εχοντα τι λαλησαι σοι.
v.20 ειπεν δε οτι οι ιουδαιοι συνεθεντο του ερωτησαι σε οπως αυριον τον
παυλον καταγαγης εις το συνεδριον καταγαγης , , τον , , παυλον , , ως µελλον µελλοντα
µελλοντες , τι ακριβεστερον πυνθανεσθαι περι αυτου.
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ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα οἵτινες
ἀνεθεµάτισαν ἑαυτοὺς µήτε ϕαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν
καὶ νῦν ἕτοιµοι εἰσιν προσδεχόµενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. ὁ µὲν
οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσεν τὸν νεανίαν παραγγείλας µηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι
ταῦτα ἐνεφάνισας πρός µε. καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν ἑτοιµάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν
ἕως καισαρείας καὶ ἱππεῖς ἑβδοµήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους
ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός. κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες
τὸν παῦλον διασώσωσιν πρὸς ϕήλικα τὸν ἡγεµόνα. γράψας ἐπιστολὴν
περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον. κλαύδιος λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεµόνι
ϕήλικι χαίρειν. τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθε΄ντα ὑπὸ τῶν ἰουδαίων καὶ
µέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύµατι ἐξειλόµην
αὐτὸν µαθὼν ὅτι ῥωµαῖός ἐστιν. ουλόµενός δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν
ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν. ὃν εὗρον ἐγκαλούµενον περὶ ητηµάτων τοῦ νόµου αὐτῶν µηδὲν δὲ ἄξιον ϑανάτου
ἢ δεσµῶν ἔγκληµα ἔχοντα. µηνυθείσης δέ µοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα
µελλείν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν ἰουδαίων ἐξαυτῆς ἔπεµψα πρὸς σέ παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ ἔρρωσο. οἱ µὲν
οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγµένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν παῦλον
ἤγαγον διὰ τὴς νυκτὸς εἰς τὴν ἀντιπατρίδα. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεµβολήν.
οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ
ἡγεµόνι παρέστησαν καὶ τὸν παῦλον αὐτῷ. ἀναγνοὺς δὲ ὁ ἡγεµὼν
v.21 συ ουν µη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα
τεσσαρακοντα , , οιτινες ανεθεµατισαν εαυτους µητε ϕαγειν µητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον
και νυν ετοιµοι , , εισιν ετοιµοι προσδεχοµενοι την απο σου επαγγελιαν.
v.22 ο µεν ουν χιλιαρχος απελυσε απελυσεν , , τον νεανισκον νεανιαν , , παραγγειλας µηδενι εκλαλησαι οτι
ταυτα ενεφανισας προς µε.
v.23 και προσκαλεσαµενος δυο [τινας] τινας , , των εκατονταρχων ειπεν ετοιµασατε στρατιωτας διακοσιους οπως πορευθωσιν εως καισαρειας και ιππεις εβδοµηκοντα και δεξιολαβους διακοσιους απο τριτης ωρας της νυκτος.
v.24 κτηνη τε παραστησαι ινα
επιβιβασαντες τον παυλον διασωσωσι διασωσωσιν , , προς ϕηλικα τον ηγεµονα.
v.25 γραψας
επιστολην εχουσαν περιεχουσαν , , τον τυπον τουτον.
v.27 τον ανδρα τουτον συλληµφθεντα
συλληφθεντα , , υπο των ιουδαιων και µελλοντα αναιρεισθαι υπ αυτων επιστας συν τω στρατευµατι
εξειλαµην εξειλοµην , , αυτον , , µαθων οτι ωµαιος εστιν.
v.28 ουλοµενος τε δε , ,
επιγνωναι γνωναι , , την αιτιαν δι ην ενεκαλουν αυτω κατηγαγον αυτον , , εις το συνεδριον
αυτων.
v.29 ον ευρον εγκαλουµενον περι ητηµατων του νοµου αυτων µηδεν δε , , αξιον ϑανατου η δεσµων εγκληµα , , εχοντα εγκληµα .
v.30 µηνυθεισης δε µοι επιβουλης εις τον ανδρα
µελλειν , , εσεσθαι υπο , , των , , ιουδαιων , , εξαυτης επεµψα προς σε παραγγειλας και τοις
v.31 οι µεν ουν στρατιωται κατα
κατηγοροις λεγειν [τα] τα , , προς αυτον επι σου ερρωσο , , .
το διατεταγµενον αυτοις αναλαβοντες τον παυλον ηγαγον δια της , , νυκτος εις την αντιπατριδα.
v.32 τη δε επαυριον εασαντες τους ιππεις απερχεσθαι πορευεσθαι , , συν αυτω υπεστρεψαν εις την
παρεµβολην.
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23:34–24:12

καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστὶν καὶ πυθόµενος ὅτι ἀπὸ κιλικίας. διακούσοµαί σου ἔφη ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται
ἐκέλευσεν τε αὐτόν ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ ἡρῴδου ϕυλάσσεσθαι.
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µετὰ δὲ πέντε ἡµέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ἁνανίας µετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεµόνι κατὰ
τοῦ παύλου. κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ τέρτυλλος λέγων
πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ κατορθωµάτων γινοµένων τῷ
ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας. πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόµεθα
κράτιστε ϕῆλιξ µετὰ πάσης εὐχαριστίας. ἵνα δὲ µὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡµῶν συντόµως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. εὑρόντες
γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιµὸν καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶσιν τοῖς ἰουδαίοις
τοῖς κατὰ τὴν οἰκουµένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν ναζωραίων αἱρέσεως.
ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν εβηλῶσαι ὃν καὶ ἐκρατήσαµεν καὶ κατά τόν
ἡµέτερον νόµον ἠθελήσαµεν κρίνειν. παρελθὼν δὲ λυσίας ὁ χιλιαρχος
µετὰ πολλῆς ίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡµῶν ἀπήγαγεν. κελεύσας τούς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπί σέ παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ
πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡµεῖς κατηγοροῦµεν αὐτοῦ. συνέθεντο δὲ
καὶ οἱ ἰουδαῖοι ϕάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. ἀπεκρίθη δέ ὁ παῦλος
νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεµόνος λέγειν ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ
ἔθνει τούτῳ ἐπιστάµενος εὐθύµοτερον τὰ περὶ ἐµαυτοῦ ἀπολογοῦµαι.
δυναµένου σου γνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν µοι ἡµέραι ἤ δεκαδύο ἀφ’
ἡς ἀνέβην προσκυνήσων ἐν ἰερουσαλήµ. καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν
µε πρός τινα διαλεγόµενον ἢ ἐπισύστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς
συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. ο΄ὐτε παραστῆσαι µε δύνανταί περὶ
v.34 αναγνους δε ο , , ηγεµων , , και επερωτησας εκ ποιας επαρχειας επαρχιας , , εστιν
και πυθοµενος οτι απο κιλικιας.
v.35 διακουσοµαι σου εφη οταν και οι κατηγοροι σου παραγενωνται κελευσας εκελευσεν , , τε , , αυτον , , εν τω πραιτωριω του , , ηρωδου ϕυλασσεσθαι αυτον .
24
v.1 µετα δε πεντε ηµερας κατεβη ο αρχιερευς ανανιας µετα των , ,
πρεσβυτερων τινων και ητορος τερτυλλου τινος οιτινες ενεφανισαν τω ηγεµονι κατα του παυλου.
v.5 ευροντες γαρ τον ανδρα τουτον λοιµον και κινουντα στασεις στασιν , , πασιν τοις ιουδαιοις
τοις κατα την οικουµενην πρωτοστατην τε της των ναζωραιων αιρεσεως.
v.6 ος και το ιερον επειασεν εβηλωσαι ον και εκρατησαµεν και , κατα , τον , ηµετερον , νοµον , ηθελησαµεν ,
κρινειν , .
v.7 παρελθων , δε , λυσιας , ο , χιλιαρχος , µετα , πολλης , ιας ,
εκ , των , χειρων , ηµων , απηγαγεν , .
v.8 κελευσας , τους , κατηγορους , αυτου ,
ερχεσθαι , επι , σε , παρ ου δυνηση αυτος ανακρινας περι παντων τουτων επιγνωναι ων ηµεις
κατηγορουµεν αυτου.
v.9 συνεπεθεντο , συνεθεντο , δε και οι ιουδαιοι ϕασκοντες ταυτα ουτως εχειν.
v.10 απεκριθη τε δε , , ο παυλος νευσαντος αυτω του ηγεµονος λεγειν εκ πολλων ετων οντα σε κριτην τω εθνει τουτω επισταµενος ευθυµως ευθυµοτερον , , τα περι εµαυτου
απολογουµαι.
v.11 δυναµενου σου επιγνωναι γνωναι , , οτι ου πλειους εισιν µοι ηµεραι η ,
δωδεκα δεκαδυο , , αφ ης ανεβην προσκυνησων εις εν , , ιερουσαληµ.
v.12 και ουτε εν
τω ιερω ευρον µε προς τινα διαλεγοµενον η επιστασιν επισυστασιν , , ποιουντα οχλου ουτε εν ταις
συναγωγαις ουτε κατα την πολιν.
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ὧν νῦν κατηγοροῦσίν µου. ὁµολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν
ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ ϑεῷ πιστεύων πάσιν τοῖς
κατὰ τὸν νόµον καὶ τοῖς προφήταις γεγραµµένοις. ἐλπίδα ἔχων εἰς
τὸν ϑεόν ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν µέλλειν ἔσεσθαι
νεκρῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων. ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον
συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διαπαντός. δι’
ἐτῶν δὲ πλειόνων παρεγενόµην ἐλεηµοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος µου
καὶ προσφοράς. ἐν οἷς εὗρόν µε ἡγνισµένον ἐν τῷ ἱερῷ οὐ µετὰ ὄχλου
οὐδὲ µετὰ ϑορύβου τινές δέ ἀπό τῆς ἀσίας ἰουδαῖοί. οὓς δεῖ ἐπὶ σοῦ
παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς µέ. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν
εἴ τί εὗρον ἐν ἐµοὶ ἀδίκηµα στάντος µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου. ἢ περὶ µιᾶς
ταύτης ϕωνῆς ἡς ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν
ἐγὼ κρίνοµαι σήµερον ὑφ’ ὑµῶν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ϕῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτοὺς ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ εἴπων ὅταν λυσίας ὁ
χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσοµαι τὰ καθ’ ὑµᾶς. διαταξάµενος τε τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι τὸν παῦλον ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ µηδένα κωλύειν τῶν
ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ. µετὰ δὲ ἡµέρας τινὰς
παραγενόµενος ὁ ϕῆλιξ σὺν δρουσίλλῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ οὔσῃ ἰουδαίᾳ
µετεπέµψατο τὸν παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς χριστὸν πίστεως. διαλεγοµένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ
τοῦ κρίµατος τοῦ µέλλοντος ἔσεσθαι ἔµφοβος γενόµενος ὁ ϕῆλιξ ἀπεκρίθη τὸ νῦν ἔχον πορεύου καιρὸν δὲ µεταλαβὼν µετακαλέσοµαί σε.

v.13 ουδε ουτε , , παραστησαι µε , δυνανται σοι περι ων νυνι νυν , , κατηγορουσιν µου.
v.14 οµολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω ϑεω πιστευων πασι πασιν , , τοις κατα τον νοµον και τοις εν τοις προφηταις γεγραµµενοις.
v.15 ελπιδα εχων εις τον ϑεον ην και αυτοι ουτοι προσδεχονται αναστασιν µελλειν εσεσθαι νεκρων , , δικαιων
τε και αδικων.
v.16 εν τουτω και δε , , αυτος ασκω απροσκοπον συνειδησιν εχων εχειν , ,
προς τον ϑεον και τους ανθρωπους δια , παντος , διαπαντος , .
v.17 δι ετων δε πλειονων
παρεγενοµην , , ελεηµοσυνας ποιησων εις το εθνος µου παρεγενοµην και προσφορας.
v.18 εν
αις οις , , ευρον µε ηγνισµενον εν τω ιερω ου µετα οχλου ουδε µετα ϑορυβου τινες Αδε απο της
ασιας ιουδαιοι.
v.19 ους εδει , δει , επι σου παρειναι και κατηγορειν ει τι εχοιεν προς εµε
µε , , .
v.20 η αυτοι ουτοι ειπατωσαν ει , τι ευρον εν , , εµοι , , αδικηµα σταντος µου επι
του συνεδριου.
v.21 η περι µιας ταυτης ϕωνης ης εκεκραξα εκραξα , , εστως , , εν αυτοις
εστως οτι περι αναστασεως νεκρων εγω κρινοµαι σηµερον εφ υφ , , υµων.
v.22 ανεβαλετο
ακουσας , , δε αυτους ταυτα , , ο ϕηλιξ ανεβαλετο , , αυτους , , ακριβεστερον ειδως τα περι
της οδου ειπας ειπων , , οταν λυσιας ο χιλιαρχος καταβη διαγνωσοµαι τα καθ υµας.
v.23 διαταξαµενος τε , , τω εκατονταρχη τηρεισθαι αυτον τον , , παυλον , , εχειν τε ανεσιν και µηδενα
κωλυειν των ιδιων αυτου υπηρετειν η , , προσερχεσθαι , , αυτω.
v.24 µετα δε ηµερας τινας
παραγενοµενος ο ϕηλιξ συν δρουσιλλη τη ιδια γυναικι αυτου , ουση ιουδαια µετεπεµψατο τον παυλον και ηκουσεν αυτου περι της εις χριστον ιησουν πιστεως.
v.25 διαλεγοµενου δε αυτου περι
δικαιοσυνης και εγκρατειας και του κριµατος του µελλοντος εσεσθαι , , εµφοβος γενοµενος ο ϕηλιξ
απεκριθη το νυν εχον πορευου καιρον δε µεταλαβων µετακαλεσοµαι σε.
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24:26–25:11

ἅµα δὲ καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήµατα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ παύλου ὅπως
λύσῃ αὐτὸν διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν µεταπεµπόµενος ὡµίλει αὐτῷ.
διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον ὁ ϕῆλιξ πόρκιον ϕῆστον ϑέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς ἰουδαίοις ὁ ϕῆλιξ κατέλιπεν τὸν παῦλον
δεδεµένον.
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ϕῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἀνέβη εἰς ἱεροσόλυµα ἀπὸ καισαρείας. ἐνεφάνισάν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεύς καὶ οἱ πρῶτοι
τῶν ἰουδαίων κατὰ τοῦ παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτὸν. αἰτούµενοι
χάριν κατ’ αὐτοῦ ὅπως µεταπέµψηται αὐτὸν εἰς ἰερουσαλήµ ἐνέδραν
ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. ὁ µὲν οὖν ϕῆστος ἀπεκρίθη
τηρεῖσθαι τὸν παῦλον ἐν καισαρείᾳ ἑαυτὸν δὲ µέλλειν ἐν τάχει ἐκποεύεσθαι. οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑµῖν ϕησίν συγκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν
τῷ ἀνδρὶ τούτω κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡµέας πλείους ἢ δέκα καταβὰς εἰς καισάρειαν τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ
τοῦ ήµατος ἐκέλευσεν τὸν παῦλον ἀχθῆναι. παραγενοµένου δὲ αὐτοῦ
περιέστησαν οἱ ἀπὸ ἱεροσολύµων καταβεβηκότες ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ
αρέα αἰτιάµατα ϕέροντες κατὰ τοῦ παῦλου ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι.
ἀπολογουµένου αὐτοῦ ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόµον τῶν ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ
ἱερὸν οὔτε εἰς καίσαρά τι ἥµαρτον. ὁ ϕῆστος δὲ τοῖς ἰουδαίοις ϑέλων
χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ παύλῳ εἶπεν ϑέλεις εἰς ἱεροσόλυµα
ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ’ ἐµοῦ. εἶπεν δὲ ὁ παῦλος ἐπὶ
τοῦ ήµατος καίσαρός ἑστώς εἰµι οὗ µε δεῖ κρίνεσθαι ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. εἰ µὲν γὰρ ἀδικῶ καὶ

v.26 αµα δε , και ελπιζων οτι χρηµατα δοθησεται αυτω υπο του παυλου οπως , , λυση , ,
αυτον , , διο και πυκνοτερον αυτον µεταπεµποµενος ωµιλει αυτω.
v.27 διετιας δε πληρωθεισης
ελαβεν διαδοχον ο ϕηλιξ πορκιον ϕηστον ϑελων τε χαριτα χαριτας , , καταθεσθαι τοις ιουδαιοις ο
ϕηλιξ κατελιπε κατελιπεν , , τον παυλον δεδεµενον.
25
v.1 ϕηστος ουν επιβας τη επαρχεια
επαρχια , , µετα τρεις ηµερας ανεβη εις ιεροσολυµα απο καισαρειας.
v.2 ενεφανισαν τε δε , ,
, ,
, ,
αυτω οι ο
αρχιερεις αρχιερευς
και οι πρωτοι των ιουδαιων κατα του παυλου και παρεκαλουν αυτον.
v.4 ο µεν ουν ϕηστος απεκριθη τηρεισθαι τον παυλον εις εν , , καισαρειαν
καισαρεια , , εαυτον δε µελλειν εν ταχει εκπορευεσθαι.
v.5 οι ουν δυνατοι , , εν υµιν ϕησιν
δυνατοι συγκαταβαντες ει τι εστιν ατοπον εν τω ανδρι ατοπον τουτω , , κατηγορειτωσαν αυτου.
v.6 διατριψας δε εν αυτοις ηµερας ου πλειους οκτω η δεκα καταβας εις καισαρειαν τη επαυριον
καθισας επι του ηµατος εκελευσεν τον παυλον αχθηναι.
v.7 παραγενοµενου δε αυτου περιεστησαν αυτον οι απο ιεροσολυµων καταβεβηκοτες ιουδαιοι πολλα και αρεα αιτιωµατα , αιτιαµατα ,
ϕεροντες , , καταφεροντες κατα , , του , , παυλου , , α ουκ ισχυον αποδειξαι.
v.8 του
παυλου απολογουµενου αυτου , , οτι ουτε εις τον νοµον των ιουδαιων ουτε εις το ιερον ουτε εις
καισαρα τι ηµαρτον.
v.9 ο ϕηστος δε ϑελων τοις ιουδαιοις ϑελων , , χαριν καταθεσθαι αποκριϑεις τω παυλω ειπεν ϑελεις εις ιεροσολυµα αναβας εκει περι τουτων κριθηναι κρινεσθαι , , επ εµου.
v.11 ει µεν ουν γαρ , , αδικω και αξιον ϑανατου πεπραχα τι ου παραιτουµαι το αποθανειν ει δε
ουδεν εστιν ων ουτοι κατηγορουσιν µου ουδεις µε δυναται αυτοις χαρισασθαι καισαρα επικαλουµαι.
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ἄξιον ϑανάτου πέπραχά τι οὐ παραιτοῦµαι τὸ ἀποθανεῖν εἰ δὲ οὐδέν
ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν µου οὐδείς µε δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι
καίσαρα ἐπικαλοῦµαι. τότε ὁ ϕῆστος συλλαλήσας µετὰ τοῦ συµβουλίου ἀπεκρίθη καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ καίσαρα πορεύσῃ. ἡµερῶν δὲ
διαγενοµένων τινῶν ἀγρίππας ὁ ασιλεὺς καὶ ερνίκη κατήντησαν εἰς
καισάρειαν ἀσπασόµενοι τὸν ϕῆστον. ὡς δὲ πλείους ἡµέρας διέτριβον
ἐκεῖ ὁ ϕῆστος τῷ ασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν παῦλον λέγων ἀνήρ τίς
ἐστιν καταλελειµµένος ὑπὸ ϕήλικος δέσµιος. περὶ οὗ γενοµένου µου
εἰς ἱεροσόλυµα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ἰουδαίων
αἰτούµενοι κατ’ αὐτοῦ δίκην. πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος
ῥωµαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν πρὶν ἢ ὁ κατηγορούµενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι
περὶ τοῦ ἐγκλήµατος. συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν µηδεµίαν ποιησάµενος τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ ήµατος ἐκέλευσα ἀχθῆναι
τὸν ἄνδρα. περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεµίαν αἰτίαν ἐπέφερον
ὧν ὑπενόουν ἐγὼ. ητήµατα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιµονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος ἰησοῦ τεθνηκότος ὃν ἔφασκεν ὁ παῦλος
ῆν. ἀπορούµενος δὲ ἐγὼ εἰς τὴν περὶ τούτου ήτησιν ἔλεγον εἰ ούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ἰερουσαλήµ κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. τοῦ
δὲ παύλου ἐπικαλεσαµένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ σεβαστοῦ διάγνωσιν ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ πέµψω αὐτὸν πρὸς καίσαρα.
ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν ϕῆστον ἔφη ἐβουλόµην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀκοῦσαι ὁ δὲ αὔριον ϕησίν ἀκούσῃ αὐτοῦ. τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος
τοῦ ἀγρίππα καὶ τῆς ερνίκης µετὰ πολλῆς ϕαντασίας καὶ εἰσελθόντων

v.13 ηµερων δε διαγενοµενων τινων αγριππας ο ασιλευς και ερνικη κατηντησαν εις καισαρειαν
ασπασαµενοι , ασπασοµενοι , τον ϕηστον.
v.14 ως δε πλειους ηµερας διετριβεν διετριβον , ,
εκει ο ϕηστος τω ασιλει ανεθετο τα κατα τον παυλον λεγων ανηρ τις εστιν καταλελειµµενος υπο
ϕηλικος δεσµιος.
v.15 περι ου γενοµενου µου εις ιεροσολυµα ενεφανισαν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων αιτουµενοι κατ αυτου καταδικην δικην , , .
v.16 προς ους απεκριθην οτι
ουκ εστιν εθος ωµαιοις χαριζεσθαι τινα ανθρωπον εις , , απωλειαν , , πριν η ο κατηγορουµενος
κατα προσωπον εχοι τους κατηγορους τοπον τε απολογιας λαβοι περι του εγκληµατος.
v.17 συνελθοντων ουν [αυτων] αυτων , , ενθαδε αναβολην µηδεµιαν ποιησαµενος τη εξης καθισας επι του
ηµατος εκελευσα αχθηναι τον ανδρα.
v.18 περι ου σταθεντες οι κατηγοροι ουδεµιαν αιτιαν εφερον
επεφερον , , ων υπενοουν , , εγω υπενοουν πονηρων .
v.20 απορουµενος δε εγω εις , την
περι τουτων τουτου , , ητησιν ελεγον ει ουλοιτο πορευεσθαι εις ιεροσολυµα ιερουσαληµ , ,
κακει κρινεσθαι περι τουτων.
v.21 του δε παυλου επικαλεσαµενου τηρηθηναι αυτον εις την του
σεβαστου διαγνωσιν εκελευσα τηρεισθαι αυτον εως ου αναπεµψω πεµψω , , αυτον προς καισαρα.
v.22 αγριππας δε προς τον ϕηστον εφη , , εβουλοµην και αυτος του ανθρωπου ακουσαι ο , ,
δε , , αυριον ϕησιν ακουση αυτου.
v.23 τη ουν επαυριον ελθοντος του αγριππα και της ερνικης
µετα πολλης ϕαντασιας και εισελθοντων εις το ακροατηριον συν τε τοις , , χιλιαρχοις και ανδρασιν
τοις κατ εξοχην ουσιν , , της πολεως και κελευσαντος του ϕηστου ηχθη ο παυλος.
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25:24–26:8

εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ’ ἐξοχὴν
οὖσιν τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ ϕήστου ἤχθη ὁ παῦλος. καί ϕησιν ὁ ϕῆστος ἀγρίππα ασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συµπαρόντες ἡµῖν ἄνδρες
ϑεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἰουδαίων ἐνέτυχόν µοι ἔν τε
ἱεροσολύµοις καὶ ἐνθάδε ἐπιβοῶντες µὴ δεῖν ῆν αὐτὸν µηκέτι. ἐγὼ δὲ
καταλαβόµενος µηδὲν ἄξιον ϑανάτου αὐτὸν πεπραχέναι καὶ αὐτοῦ δὲ
τούτου ἐπικαλεσαµένου τὸν σεβαστὸν ἔκρινα πέµπειν αὐτὸν. περὶ οὗ
ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑµῶν
καὶ µάλιστα ἐπὶ σοῦ ασιλεῦ ἀγρίππα ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενοµένης
σχῶ τί γράψαι. ἄλογον γάρ µοι δοκεῖ πέµποντα δέσµιον µὴ καὶ τὰς
κατ’ αὐτοῦ αἰτίας σηµᾶναι.
ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν παῦλον ἔφη ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ
λέγειν τότε ὁ παῦλος ἀπελογεῖτο ἐκτείνας τὴν χεῖρα. περὶ πάντων ὧν
ἐγκαλοῦµαι ὑπὸ ἰουδαίων ασιλεῦ ἀγρίππα ἥγηµαι ἐµαυτὸν µακάριον
µέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήµερον. µάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ητηµάτων διὸ δέοµαι σου µακροϑύµως ἀκοῦσαί µου. τὴν µὲν οὖν ίωσίν µου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ’
ἀρχῆς γενοµένην ἐν τῷ ἔθνει µου ἔν ἱεροσολύµοις ἴσασιν πάντες οἱ ἰουδαῖοι. προγινώσκοντές µε ἄνωθεν ἐὰν ϑέλωσιν µαρτυρεῖν ὅτι κατὰ τὴν
ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡµετέρας ϑρησκείας ἔζησα ϕαρισαῖος. καὶ
νῦν ἐπ’ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενοµένης ὑπὸ τοῦ
ϑεοῦ ἕστηκα κρινόµενος. εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡµῶν ἐν ἐκτενείᾳ
νύκτα καὶ ἡµέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι περὶ ἡς ἐλπίδος ἐγκαλοῦµαι ασιλεῦ ἀγρίππα ὑπὸ τῶν ἰουδαίων. τί ἄπιστον κρίνεται παρ’
v.24 και ϕησιν ο ϕηστος αγριππα ασιλευ και παντες οι συµπαροντες ηµιν ανδρες ϑεωρειτε τουτον περι ου απαν παν , , το πληθος των ιουδαιων ενετυχον µοι εν τε ιεροσολυµοις και ενϑαδε οωντες επιβοωντες , , µη δειν ην , , αυτον ην µηκετι.
v.25 εγω δε κατελαβοµην
καταλαβοµενος , , µηδεν αξιον ϑανατου , , αυτον ϑανατου πεπραχεναι και , , αυτου δε τουτου
επικαλεσαµενου τον σεβαστον εκρινα πεµπειν αυτον , , .
v.26 περι ου ασφαλες τι γραψαι τω κυριω
ουκ εχω διο προηγαγον αυτον εφ υµων και µαλιστα επι σου ασιλευ αγριππα οπως της ανακρισεως
γενοµενης σχω τι γραψω γραψαι , , .
26
v.1 αγριππας δε προς τον παυλον εφη επιτρεπεται
σοι περι υπερ , , σεαυτου λεγειν τοτε ο παυλος απελογειτο , , εκτεινας την χειρα απελογειτο .
v.2 περι παντων ων εγκαλουµαι υπο ιουδαιων ασιλευ αγριππα ηγηµαι εµαυτον µακαριον µελλων ,
απολογεισθαι , επι σου µελλων , απολογεισθαι σηµερον απολογεισθαι .
v.3 µαλιστα γνωστην
οντα σε ειδως παντων των κατα ιουδαιους ηθων εθων , , τε και ητηµατων διο δεοµαι σου , ,
µακροθυµως ακουσαι µου.
v.4 την µεν ουν ιωσιν µου [την] την , , εκ νεοτητος την απ αρχης γενοµενην εν τω εθνει µου εν τε ιεροσολυµοις ισασι ισασιν , , παντες [οι] οι , , ιουδαιοι.
v.5 προγινωσκοντες µε ανωθεν εαν ϑελωσι ϑελωσιν , , µαρτυρειν οτι κατα την ακριβεστατην αιρεσιν
της ηµετερας ϑρησκειας εζησα ϕαρισαιος.
v.6 και νυν επ ελπιδι της εις προς , , τους πατερας
ηµων επαγγελιας γενοµενης υπο του ϑεου εστηκα κρινοµενος.
v.7 εις ην το δωδεκαφυλον ηµων
εν εκτενεια νυκτα και ηµεραν λατρευον ελπιζει καταντησαι περι ης ελπιδος εγκαλουµαι ασιλευ , ,
αγριππα , , υπο των , ιουδαιων ασιλευ .
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ὑµῖν εἰ ὁ ϑεὸς νεκροὺς ἐγείρει. ἐγὼ µὲν οὖν ἔδοξα ἐµαυτῷ πρὸς τὸ
ὄνοµα ἰησοῦ τοῦ ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι. ὃ καὶ ἐποίησα
ἐν ἱεροσολύµοις καὶ πολλούς τῶν ἁγίων ἐγὼ ϕυλακαῖς κατέκλεισα τὴν
παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουµένων τε αὐτῶν κατήνεγκα
ψῆφον. καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιµωρῶν αὐτοὺς
ἠνάγκαζον λασφηµεῖν περισσῶς τε ἐµµαινόµενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως
καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. ἐν οἷς καὶ πορευόµενος εἰς τὴν δαµασκὸν µετ’
ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων. ἡµέρας µέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον ασιλεῦ οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαµπρότητα τοῦ ἡλίου
περιλάµψαν µε ϕῶς καὶ τοὺς σὺν ἐµοὶ πορευοµένους. πάντων δέ καταπεσόντων ἡµῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα ϕωνὴν λαλοῦσαν πρός µε καὶ
λέγουσαν τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ σαοὺλ σαούλ τί µε διώκεις σκληρόν σοι
πρὸς κέντρα λακτίζειν. ἐγὼ δὲ εἶπον τίς εἶ κύριε ὁ δὲ εἶπεν ἐγώ εἰµι
ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου εἰς
τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ µάρτυρα ὧν τε
εἶδές ὧν τε ὀφθήσοµαί σοι. ἐξαιρούµενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν
εἰς οὓς νῦν σε ἀποστέλλω. ἀνοῖξαι ὀφθαλµοὺς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι
ἀπὸ σκότους εἰς ϕῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν ϑεόν τοῦ
λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασµένοις πίστει
τῇ εἰς ἐµέ. ὅθεν ασιλεῦ ἀγρίππα οὐκ ἐγενόµην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ
ὀπτασίᾳ. ἀλλὰ τοῖς ἐν δαµασκῷ πρῶτόν καὶ ἱεροσολύµοις εἰς πᾶσάν
τε τὴν χώραν τῆς ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγέλλων µετανοεῖν καὶ
ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεόν ἄξια τῆς µετανοίας ἔργα πράσσοντας. ἕνεκα
τούτων µε οἵ ἰουδαῖοι συλλαβόµενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἄχρι τῆς ἡµέρας ταύτης

v.10 ο και εποιησα εν ιεροσολυµοις και πολλους τε των αγιων εγω εν ϕυλακαις κατεκλεισα την
παρα των αρχιερεων εξουσιαν λαβων αναιρουµενων τε αυτων κατηνεγκα ψηφον.
v.12 εν οις και , ,
, ,
πορευοµενος εις την δαµασκον µετ εξουσιας και επιτροπης της παρα
των αρχιερεων.
v.14 παντων τε δε , , καταπεσοντων ηµων εις την γην ηκουσα ϕωνην λεγουσαν λαλουσαν , , προς µε
και , , λεγουσαν , , τη εβραιδι διαλεκτω σαουλ σαουλ τι µε διωκεις σκληρον σοι προς κεντρα
λακτιζειν.
v.15 εγω δε ειπα ειπον , , τις ει κυριε ο δε κυριος ειπεν εγω ειµι ιησους ον συ
διωκεις.
v.16 αλλα αναστηθι και στηθι επι τους ποδας σου εις τουτο γαρ ωφθην σοι προχειρισασθαι
σε υπηρετην και µαρτυρα ων τε ειδες [µε] ων τε οφθησοµαι σοι.
v.17 εξαιρουµενος σε εκ του
λαου και εκ των εθνων εις ους εγω , νυν , σε , , αποστελλω σε .
v.18 ανοιξαι οφθαλµους
αυτων και του , , επιστρεψαι , , υποστρεψαι απο σκοτους εις ϕως και της εξουσιας του σατανα
επι τον ϑεον του λαβειν αυτους αφεσιν αµαρτιων και κληρον εν τοις ηγιασµενοις πιστει τη εις εµε.
v.20 αλλα τοις εν δαµασκω πρωτον τε και ιεροσολυµοις εις , , πασαν τε την χωραν της ιουδαιας και
τοις εθνεσιν απηγγελλον , απαγγελλων , µετανοειν και επιστρεφειν επι τον ϑεον αξια της µετανοιας
εργα πρασσοντας.
v.21 ενεκα τουτων µε , , οι , , ιουδαιοι µε συλλαβοµενοι [οντα] εν τω ιερω
επειρωντο διαχειρισασθαι.
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ἕστηκα µαρτυρούµενος µικρῷ τε καὶ µεγάλῳ οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ
προφῆται ἐλάλησαν µελλόντων γίνεσθαι καὶ µωσῆς. εἰ παθητὸς ὁ χριστός εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν ϕῶς µέλλει καταγγέλλειν τῷ λαῷ
καὶ τοῖς ἔθνεσιν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουµένου ὁ ϕῆστος µεγάλῃ τῇ
ϕωνῇ ἔφη µαίνῃ παῦλε τὰ πολλά σε γράµµατα εἰς µανίαν περιτρέπει.
ὁ δὲ οὐ µαίνοµαι ϕησίν κράτιστε ϕῆστε ἀλλ’ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης
ῥήµατα ἀποφθέγγοµαι. ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ ασιλεύς πρὸς ὃν
καὶ παρρησιαζόµενος λαλῶ λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθοµαι
οὐδέν οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγµένον τοῦτο. πιστεύεις ασιλεῦ
ἀγρίππα τοῖς προφήταις οἶδα ὅτι πιστεύεις. ὁ δὲ ἀγρίππας πρὸς τὸν
παῦλον ἔφη ἐν ὀλίγῳ µε πείθεις χριστιανὸν γενέσθαι. ὁ δὲ παῦλος
εἰπεν εὐξαίµην ἂν τῷ ϑεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ οὐ µόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς µου σήµερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος
κἀγώ εἰµι παρεκτὸς τῶν δεσµῶν τούτων. καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἀνέστη ὁ ασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεµὼν ἥ τε ερνίκη καὶ οἱ συγκαθήµενοι αὐτοῖς.
καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν ϑανάτου
ἄξιον ἢ δεσµῶν πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος. ἀγρίππας δὲ τῷ ϕήστῳ ἔφη
ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ µὴ ἐπεκέκλητο καίσαρα.
ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡµᾶς εἰς τὴν ἰταλίαν παρεδίδουν τόν τε
παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσµώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόµατι ἰουλίῳ σπείης σεβαστῆς. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ἀδραµυττηνῷ µέλλοντες πλεῖν τοὺς
κατὰ τὴν ἀσίαν τόπους ἀνήχθηµεν ὄντος σὺν ἡµῖν ἀριστάρχου µακεδόνος ϑεσσαλονικέως. τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθηµεν εἰς σιδῶνα ϕιλανθρώπως
v.22 επικουριας ουν τυχων της απο παρα , , του ϑεου αχρι της ηµερας ταυτης εστηκα
µαρτυροµενος , µαρτυρουµενος , µικρω τε και µεγαλω ουδεν εκτος λεγων ων τε οι προφηται
ελαλησαν µελλοντων γινεσθαι και µωυσης , µωσης , .
v.23 ει παθητος ο χριστος ει πρωτος
εξ αναστασεως νεκρων ϕως µελλει καταγγελλειν τω τε λαω και τοις εθνεσιν.
v.24 ταυτα δε αυτου
απολογουµενου ο ϕηστος µεγαλη τη ϕωνη ϕησιν εφη , , µαινη παυλε τα πολλα σε γραµµατα εις
µανιαν περιτρεπει.
v.25 ο δε παυλος ου µαινοµαι ϕησιν κρατιστε ϕηστε αλλα , αλλ , αληθειας
και σωφροσυνης ηµατα αποφθεγγοµαι.
v.26 επισταται γαρ περι τουτων ο ασιλευς προς ον και
παρρησιαζοµενος λαλω λανθανειν γαρ αυτον [τι] τι , , τουτων ου πειθοµαι ουθεν ουδεν , , ου
γαρ εστιν , , εν γωνια πεπραγµενον τουτο.
v.28 ο δε αγριππας προς τον παυλον εφη , , εν ολιγω
µε πειθεις χριστιανον ποιησαι γενεσθαι , , .
v.29 ο δε παυλος ειπεν , , ευξαιµην αν τω ϑεω
και εν ολιγω και εν µεγαλω πολλω , , ου µονον σε αλλα και παντας τους ακουοντας µου σηµερον
γενεσθαι τοιουτους οποιος και εγω καγω , , ειµι παρεκτος των δεσµων τουτων.
v.30 και , ,
ταυτα , , ειποντος , , αυτου , , ανεστη τε ο ασιλευς και ο ηγεµων η τε ερνικη και οι συγκαθηµενοι αυτοις.
v.31 και αναχωρησαντες ελαλουν προς αλληλους λεγοντες οτι ουδεν ϑανατου
αξιον , , η δεσµων αξιον [τι] πρασσει ο ανθρωπος ουτος.
27
v.2 επιβαντες δε πλοιω αδραµυττηνω µελλοντι µελλοντες , , πλειν εις τους κατα την ασιαν τοπους ανηχθηµεν οντος συν ηµιν
αρισταρχου µακεδονος ϑεσσαλονικεως.
v.3 τη τε ετερα κατηχθηµεν εις σιδωνα ϕιλανθρωπως τε ο
ιουλιος τω παυλω χρησαµενος επετρεψεν προς τους , , ϕιλους πορευθεντι πορευθεντα , , επιµελειας τυχειν.
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τε ὁ ἰούλιος τῷ παύλῳ χρησάµενος ἐπέτρεψεν πρὸς ϕίλους πορευθέντα
ἐπιµελείας τυχεῖν. κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαµεν τὴν κύπρον διὰ
τὸ τοὺς ἀνέµους εἶναι ἐναντίους. τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν κιλικίαν
καὶ παµφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθοµεν εἰς µύρα τῆς λυκίας. κἀκεῖ
εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν ἰταλίαν ἐνείβασεν ἡµᾶς εἰς αὐτό. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡµέραις ραδυπλοοῦντες καὶ
µόλις γενόµενοι κατὰ τὴν κνίδον µὴ προσεῶντος ἡµᾶς τοῦ ἀνέµου ὑπεπλεύσαµεν τὴν κρήτην κατὰ σαλµώνην. µόλις τε παραλεγόµενοι αὐτὴν
ἤλθοµεν εἰς τόπον τινὰ καλούµενον καλοὺς λιµένας ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις
λασαία. ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενοµένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ
πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρῄνει ὁ παῦλος.
λέγων αὐτοῖς ἄνδρες ϑεωρῶ ὅτι µετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ηµίας οὐ µόνον
τοῦ ϕορ΄του καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡµῶν µέλλειν ἔσεσθαι
τὸν πλοῦν. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ ἐπείθετο
µᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ παύλου λεγοµένοις. ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιµένος
ὑπάρχοντος πρὸς παραχειµασίαν οἱ πλείους ἔθεντο ουλὴν ἀναχθῆναι
κἀκεῖθεν εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς ϕοίνικα παραχειµάσαι λιµένα τῆς κρήτης λέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. ὑποπνεύσαντος
δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν κρήτην. µετ’ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ’ αὐτῆς ἄνεµος τυφωνικὸς ὁ καλούµενος εὐροκλύδων. συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ
µὴ δυναµένου ἀντοφθαλµεῖν τῷ ἀνέµῳ ἐπιδόντες ἐφερόµεθα. νησίον
δέ τι ὑποδραµόντες καλούµενον κλαύδην µόλις ἰσχύσαµεν περικρατεῖς
γενέσθαι τῆς σκάφης. ἣν ἄραντες οηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες
τὸ πλοῖον ϕοβούµενοί τε µὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσιν χαλάσαντες τὸ
σκεῦος οὕτως ἐφέροντο. σφοδρῶς δὲ χειµαζοµένων ἡµῶν τῇ ἑξῆς ἐκολὴν ἐποιοῦντο. καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριv.6 κακει ευρων ο εκατονταρχης εκατονταρχος , , πλοιον αλεξανδρινον πλεον εις την ιταλιαν ενεβιασεν ηµας εις αυτο.
v.8 µολις τε παραλεγοµενοι αυτην ηλθοµεν εις τοπον τινα καλουµενον καλους
λιµενας ω εγγυς ην , , πολις ην λασαια.
v.10 λεγων αυτοις ανδρες ϑεωρω οτι µετα υβρεως και
πολλης ηµιας ου µονον του ϕορτιου , ϕορτου , και του πλοιου αλλα και των ψυχων ηµων µελλειν
εσεσθαι τον πλουν.
v.11 ο δε εκατονταρχης , εκατονταρχος , τω κυβερνητη και τω ναυκληρω
επειθετο , , µαλλον επειθετο η τοις υπο υπο , , του , , παυλου λεγοµενοις. v.12 ανευθετου
δε του λιµενος υπαρχοντος προς παραχειµασιαν οι πλειονες πλειους , , εθεντο ουλην αναχθηναι
εκειθεν κακειθεν , , ειπως δυναιντο καταντησαντες εις ϕοινικα παραχειµασαι λιµενα της κρητης
λεποντα κατα λιβα και κατα χωρον.
v.14 µετ ου πολυ δε εβαλεν κατ αυτης ανεµος τυφωνικος ο
καλουµενος ευρακυλων ευροκλυδων , , .
v.16 νησιον δε τι υποδραµοντες καλουµενον καυδα
κλαυδην , , µολις , , ισχυσαµεν µολις περικρατεις γενεσθαι της σκαφης.
v.17 ην αραντες
οηθειαις εχρωντο υποζωννυντες το πλοιον ϕοβουµενοι τε µη εις την συρτην συρτιν , , εκπεσωσιν
χαλασαντες το σκευος ουτως εφεροντο. v.19 και τη τριτη αυτοχειρες την σκευην του πλοιου ερριψαν
ερριψαµεν , , .
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27:20–34

ψαµεν. µήτε δὲ ἡλίου µήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡµέρας
χειµῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειµένου λοιπὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ
σῴζεσθαι ἡµᾶς. πολλῆς δέ ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ παῦλος
ἐν µέσῳ αὐτῶν εἶπεν ἔδει µέν ὦ ἄνδρες πειθαρχήσαντάς µοι µὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ηµίαν.
καὶ τανῦν παραινῶ ὑµᾶς εὐθυµεῖν ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεµία ἔσται
ἐξ ὑµῶν πλὴν τοῦ πλοίου. παρέστη γάρ µοι τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἄγγελος
τοῦ ϑεοῦ οὗ εἰµι ᾧ καὶ λατρεύω. λέγων µὴ ϕοβοῦ παῦλε καίσαρί σε
δεῖ παραστῆναι καὶ ἰδού κεχάρισταί σοι ὁ ϑεὸς πάντας τοὺς πλέοντας
µετὰ σοῦ. διὸ εὐθυµεῖτε ἄνδρες πιστεύω γὰρ τῷ ϑεῷ ὅτι οὕτως ἔσται
καθ’ ὃν τρόπον λελάληταί µοι. εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡµᾶς ἐκπεσεῖν.
ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφεροµένων ἡµῶν ἐν τῷ ἀδρίᾳ
κατὰ µέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώαν. καὶ ολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι ραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ
πάλιν ολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε. ϕοβούµενοί τε µήπως εἰς
τραχεῖς τόπους ἐκπέσωσιν ἐκ πρύµνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡµέραν γενέσθαι. τῶν δὲ ναυτῶν ητούντων ϕυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου
καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν ϑάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρώας µελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν. εἶπεν ὁ παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ
τοῖς στρατιώταις ἐὰν µὴ οὗτοι µείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ ὑµεῖς σωθῆναι οὐ
δύνασθε. τότε οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. ἄχρι δὲ οὗ ἔµελλεν ἡµέρα γίνεσθαι παρεκάλει ὁ
παῦλος ἅπαντας µεταλαβεῖν τροφῆς λέγων τεσσαρεσκαιδεκάτην σήµεον ἡµέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε µηδὲν προσλαβόµενοι. διὸ
παρακαλῶ ὑµᾶς προσλαβεῖν τροφῆς τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑµετέρας σωτη-

v.20 µητε δε ηλιου µητε αστρων επιφαινοντων επι πλειονας ηµερας χειµωνος τε ουκ ολιγου επικειµενου λοιπον περιηρειτο πασα , , ελπις πασα του σωζεσθαι ηµας.
v.21 πολλης τε δε , ,
ασιτιας υπαρχουσης τοτε σταθεις ο παυλος εν µεσω αυτων ειπεν εδει µεν ω ανδρες πειθαρχησαντας
µοι µη αναγεσθαι απο της κρητης κερδησαι τε την υβριν ταυτην και την ηµιαν.
v.22 και τα , ,
νυν , , τανυν παραινω υµας ευθυµειν αποβολη γαρ ψυχης ουδεµια εσται εξ υµων πλην του πλοιου.
v.23 παρεστη γαρ µοι ταυτη , τη νυκτι ταυτη , αγγελος , , του ϑεου ου ειµι [εγω] ω και λατρευω
αγγελος .
v.29 ϕοβουµενοι τε µηπου µηπως , , κατα εις , , τραχεις τοπους εκπεσωµεν , ,
εκπεσωσιν εκ πρυµνης ιψαντες αγκυρας τεσσαρας ηυχοντο ηµεραν γενεσθαι.
v.30 των δε ναυτων
ητουντων ϕυγειν εκ του πλοιου και χαλασαντων την σκαφην εις την ϑαλασσαν προφασει ως εκ πρωρης
πρωρας , , µελλοντων , , αγκυρας µελλοντων εκτεινειν.
v.32 τοτε απεκοψαν οι στρατιωται
απεκοψαν , , τα σχοινια της σκαφης και ειασαν αυτην εκπεσειν.
v.33 αχρι δε ου ηµελλεν
εµελλεν , ηµερα ηµελλεν γινεσθαι παρεκαλει ο παυλος απαντας µεταλαβειν τροφης λεγων τεσσαεσκαιδεκατην σηµερον ηµεραν προσδοκωντες ασιτοι διατελειτε µηθεν µηδεν , , προσλαβοµενοι.
v.34 διο παρακαλω υµας µεταλαβειν προσλαβειν , , τροφης τουτο γαρ προς της υµετερας σωτηριας
υπαρχει ουδενος γαρ υµων ϑριξ απο εκ , , της κεφαλης απολειται πεσειται , , .
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ίας ὑπάρχει οὐδενὸς γὰρ ὑµῶν ϑρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται. εἴπων δὲ
ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ ϑεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας
ἤρξατο ἐσθίειν. εὔθυµοι δὲ γενόµενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο
τροφῆς. ἤµεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ διακόσιαι ἑβδοµήκονταέξ. κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόµενοι τὸν
σῖτον εἰς τὴν ϑάλασσαν. ὅτε δὲ ἡµέρα ἐγένετο τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο
εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς
τὴν ϑάλασσαν ἅµα ἀνέντες τὰς ευκτηρίας τῶν πηδαλίων καὶ ἐπάραντες
τὸν ἀρτέµονα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. περιπεσόντες δὲ
εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν καὶ ἡ µὲν πρῷρα ἐρείσασα
ἔµεινεν ἀσάλευτος ἡ δὲ πρύµνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς ίας τῶν κυµάτων. τῶν
δὲ στρατιωτῶν ουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσµώτας ἀποκτείνωσιν µήτις ἐκκολυµβήσας διαφύγοι. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος ουλόµενος διασῶσαι τὸν
παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ ουλήµατος ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναµένους κολυµβᾶν ἀπορρίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι. καὶ τοὺς
λοιποὺς οὓς µὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου καὶ
οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.
καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωσαν ὅτι µελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. οἵ
δέ άρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν ϕιλανθρωπίαν ἡµῖν ἀνάψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡµᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα
καὶ διὰ τὸ ψῦχος. συστρέψαντος δὲ τοῦ παύλου ϕρυγάνων πλῆθος
καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν ἔχιδνα ἐκ τῆς ϑέρµης ἐξελθοῦσα καθῆψεν
τῆς χειρὸς αὐτοῦ. ὡς δὲ εἶδον οἱ άρβαροι κρεµάµενον τὸ ϑηρίον ἐκ
v.35 ειπας ειπων , , δε ταυτα και λαβων αρτον ευχαριστησεν τω ϑεω ενωπιον παντων και κλασας ηρξατο εσθιειν.
v.37 ηµεθα ηµεν , , δε εν , , τω , , πλοιω , , αι πασαι ψυχαι εν
τω πλοιω διακοσιαι εβδοµηκοντα , εξ , εβδοµηκονταεξ , .
v.38 κορεσθεντες δε της τροφης
εκουφιζον το πλοιον εκβαλλοµενοι τον σιτον εις την ϑαλασσαν.
v.39 οτε δε ηµερα εγενετο την γην
ουκ επεγινωσκον κολπον δε τινα κατενοουν εχοντα αιγιαλον εις ον εβουλευοντο εβουλευσαντο , , ει
δυνατον δυναιντο , , εξωσαι το πλοιον.
v.40 και τας αγκυρας περιελοντες ειων εις την ϑαλασσαν
αµα ανεντες τας ευκτηριας των πηδαλιων και επαραντες τον αρτεµωνα αρτεµονα , , τη πνεουση κατειχον εις τον αιγιαλον.
v.41 περιπεσοντες δε εις τοπον διθαλασσον επεκειλαν επωκειλαν , , την
ναυν και η µεν πρωρα ερεισασα εµεινεν ασαλευτος η δε πρυµνα ελυετο υπο της ιας [των των , ,
κυµατων] κυµατων , , .
v.42 των δε στρατιωτων ουλη εγενετο ινα τους δεσµωτας αποκτεινωσιν µη , τις , µητις , εκκολυµβησας διαφυγη , διαφυγοι , .
v.43 ο δε εκατονταρχης
εκατονταρχος , , ουλοµενος διασωσαι τον παυλον εκωλυσεν αυτους του ουληµατος εκελευσεν
τε τους δυναµενους κολυµβαν αποριψαντας απορριψαντας , , πρωτους επι την γην εξιεναι.
28
v.1 και διασωθεντες τοτε επεγνωµεν επεγνωσαν , , οτι µελιτη η νησος καλειται.
v.2 οι τε δε , ,
αρβαροι παρειχον ου την τυχουσαν ϕιλανθρωπιαν ηµιν αψαντες αναψαντες , , γαρ πυραν προσελαβοντο παντας ηµας δια τον υετον τον εφεστωτα και δια το ψυχος.
v.3 συστρεψαντος δε του παυλου
ϕρυγανων τι πληθος και επιθεντος επι την πυραν εχιδνα απο εκ , , της ϑερµης διεξελθουσα
εξελθουσα , , καθηψεν της χειρος αυτου.
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τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους πάντως ϕονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἡ δίκη ῆν οὐκ εἴασεν. ὁ
µὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ ϑηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν. οἱ δὲ
προσεδόκων αὐτὸν µέλλειν πίµπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν ἐπὶ
πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ ϑεωρούντων µηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν
γινόµενον µεταβαλλόµενοι ἔλεγον ϑεόν αὐτὸν εἶναι. ἐν δὲ τοῖς περὶ
τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόµατι ποπλίῳ
ὃς ἀναδεξάµενος ἡµᾶς τρεῖς ἡµέρας ϕιλοφρόνως ἐξένισεν. ἐγένετο δὲ
τὸν πατέρα τοῦ ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ συνεχόµενον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάµενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν. τούτου οὖν γενοµένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες
ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο. οἳ καὶ πολλαῖς
τιµαῖς ἐτίµησαν ἡµᾶς καὶ ἀναγοµένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν χρείαν.
µετὰ δὲ τρεῖς µῆνας ἀνήχθηµεν ἐν πλοίῳ παρακεχειµακότι ἐν τῇ νήσῳ
ἀλεξανδρίνῳ παρασήµῳ διοσκούροις. καὶ καταχθέντες εἰς συρακούσας
ἐπεµείναµεν ἡµέρας τρεῖς. ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαµεν εἰς ῥήγιον καὶ µετὰ µίαν ἡµέραν ἐπιγενοµένου νότου δευτεραῖοι ἤλθοµεν εἰς
ποτιόλους. οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθηµεν ἐπ’ αὐτοῖς ἐπιµεῖναι
ἡµέρας ἑπτά καὶ οὕτως εἰς τὴν ῥώµην ἤλθοµεν. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ
ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡµῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν ἡµῖν ἄχρις ἀππίου ϕόου καὶ τριῶν ταβερνῶν οὓς ἰδὼν ὁ παῦλος εὐχαριστήσας τῷ ϑεῷ ἔλαβεν
ϑάρσος. ὅτε δὲ ἤλθοµεν εἰς ῥώµην ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσµίους τῷ στρατοπεδάρχῃ τῷ δὲ παύλῳ ἐπετράπη µένειν καθ’ ἑαυτὸν σὺν
v.4 ως δε ειδον οι αρβαροι κρεµαµενον το ϑηριον εκ της χειρος αυτου ελεγον , , προς αλληλους ελεγον παντως ϕονευς εστιν ο ανθρωπος ουτος ον διασωθεντα εκ της ϑαλασσης η δικη ην
ουκ ειασεν.
v.6 οι δε προσεδοκων αυτον µελλειν πιµπρασθαι η καταπιπτειν αφνω νεκρον επι
πολυ δε αυτων προσδοκωντων και ϑεωρουντων µηδεν ατοπον εις αυτον γινοµενον µεταβαλοµενοι
µεταβαλλοµενοι , , ελεγον ϑεον , , αυτον ειναι ϑεον .
v.8 εγενετο δε τον πατερα του ποπλιου
πυρετοις και δυσεντεριω δυσεντερια , , συνεχοµενον κατακεισθαι προς ον ο παυλος εισελθων και
προσευξαµενος επιθεις τας χειρας αυτω ιασατο αυτον.
v.9 τουτου δε ουν , , γενοµενου και οι
λοιποι οι εχοντες , , ασθενειας , , εν τη νησω εχοντες ασθενειας προσηρχοντο και εθεραπευοντο.
v.10 οι και πολλαις τιµαις ετιµησαν ηµας και αναγοµενοις επεθεντο τα προς τας την , , χρειας
χρειαν , , .
v.11 µετα δε τρεις µηνας ηχθηµεν ανηχθηµεν , , εν πλοιω παρακεχειµακοτι εν
τη νησω αλεξανδρινω παρασηµω διοσκουροις.
v.13 οθεν περιελοντες περιελθοντες , , κατηντησαµεν εις ηγιον και µετα µιαν ηµεραν επιγενοµενου νοτου δευτεραιοι ηλθοµεν εις ποτιολους.
v.14 ου ευροντες αδελφους παρεκληθηµεν παρ επ , , αυτοις επιµειναι ηµερας επτα και ουτως
εις την ωµην ηλθαµεν ηλθοµεν , , .
v.15 κακειθεν οι αδελφοι ακουσαντες τα περι ηµων ηλθαν
εξηλθον , , εις απαντησιν ηµιν αχρι αχρις , , αππιου ϕορου και τριων ταβερνων ους ιδων ο παυv.16 οτε δε εισηλθοµεν ηλθοµεν , , εις
λος ευχαριστησας τω ϑεω ελαβε ελαβεν , , ϑαρσος.
, ,
, ,
, ,
, ,
ωµην ο
εκατονταρχος
παρεδωκεν
τους
δεσµιους , , τω , , στρατοπεδαρχω
,
, ,
, ,
, ,
στρατοπεδαρχη
τω
δε
παυλω
επετραπη τω παυλω µενειν καθ εαυτον συν τω ϕυλασσοντι αυτον στρατιωτη.
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τῷ ϕυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. ἐγένετο δὲ µετὰ ἡµέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι τὸν παῦλον τοὺς ὄντας τῶν ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων δὲ
αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς ἄνδρες ἀδελφοί ἐγώ οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας
τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσιν τοῖς πατρῴοις δέσµιος ἐξ ἱεροσολύµων παρεδόθην
εἰς τὰς χεῖρας τῶν ῥωµαίων. οἵτινες ἀνακρίναντές µε ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ µηδεµίαν αἰτίαν ϑανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐµοί. ἀντιλεγόντων δὲ
τῶν ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι καίσαρα οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους
µου ἔχων τι κατηγορῆσαι. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑµᾶς
ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν
ταύτην περίκειµαι. οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον ἡµεῖς οὔτε γράµµατα περὶ
σοῦ ἐδεξάµεθα ἀπὸ τῆς ἰουδαίας οὔτε παραγενόµενός τις τῶν ἀδελφῶν
ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. ἀξιοῦµεν δὲ παρὰ σοῦ
ἀκοῦσαι ἃ ϕρονεῖς περὶ µὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἐστιν
ἡµῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. ταξάµενοι δὲ αὐτῷ ἡµέραν ἧκον πρὸς
αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες οἷς ἐξετίθετο διαµαρτυρόµενος τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ πείθων τε αὐτοὺς τὰ περὶ τοῦ ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόµου
µωσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας. καὶ οἱ µὲν ἐπείθοντο
τοῖς λεγοµένοις οἱ δὲ ἠπίστουν. ἀσύµφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους
ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ παύλου ῥῆµα ἓν ὅτι καλῶς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον
ἐλάλησεν διὰ ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ἡµῶν. λέγον
πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπὲ ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ µὴ συνῆτε καὶ λέποντες λέψετε καὶ οὐ µὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία
τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν αρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς
αὐτῶν ἐκάµµυσαν µήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκού-

v.17 εγενετο δε µετα ηµερας τρεις συγκαλεσασθαι αυτον τον , , παυλον , , τους οντας των
ιουδαιων πρωτους συνελθοντων δε αυτων ελεγεν προς αυτους εγω ανδρες αδελφοι εγω , , ουδεν
εναντιον ποιησας τω λαω η τοις εθεσι εθεσιν , , τοις πατρωοις δεσµιος εξ ιεροσολυµων παρεδοθην
εις τας χειρας των ωµαιων.
v.19 αντιλεγοντων δε των ιουδαιων ηναγκασθην επικαλεσασθαι καισαρα
ουχ ως του εθνους µου εχων τι κατηγορειν κατηγορησαι , , .
v.21 οι δε προς αυτον ειπαν
ειπον , , ηµεις ουτε γραµµατα περι σου εδεξαµεθα απο της ιουδαιας ουτε παραγενοµενος τις των
αδελφων απηγγειλεν η ελαλησεν τι περι σου πονηρον.
v.22 αξιουµεν δε παρα σου ακουσαι α
ϕρονεις περι µεν γαρ της αιρεσεως ταυτης γνωστον εστιν , , ηµιν εστιν οτι πανταχου αντιλεγεται.
v.23 ταξαµενοι δε αυτω ηµεραν ηλθον ηκον , , προς αυτον εις την ξενιαν πλειονες οις εξετιθετο
διαµαρτυροµενος την ασιλειαν του ϑεου πειθων τε αυτους τα , , περι του ιησου απο τε του νοµου
µωυσεως µωσεως , , και των προφητων απο πρωι εως εσπερας.
v.25 ασυµφωνοι δε οντες προς
αλληλους απελυοντο ειποντος του παυλου ηµα εν οτι καλως το πνευµα το αγιον ελαλησεν δια ησαιου
του προφητου προς τους πατερας υµων ηµων , , .
v.26 λεγων λεγον , , πορευθητι προς τον
,
,
ειπε
ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και λεποντες λεψετε και ου
λαον τουτον και ειπον
µη ιδητε.
v.27 επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν αρεως ηκουσαν και τους
οφθαλµους αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοις οφθαλµοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια
συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασοµαι , ιασωµαι , αυτους.
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σωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσωµαι αὐτούς.
γνωστὸν οὖν ἔστω ὑµῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ
αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ ἰουδαῖοι
πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. ἔµεινεν δὲ ὁ παῦλος διετίαν ὅλην
ἐν ἰδίῳ µισθώµατι καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευοµένους πρὸς
αὐτόν. κηρύσσων τὴν ασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ
κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.

v.28 γνωστον ουν εστω υµιν οτι τοις εθνεσιν απεσταλη τουτο το σωτηριον του ϑεου αυτοι
και ακουσονται.
v.29 και , , ταυτα , , αυτου , , ειποντος , , απηλθον , , οι , ,
, ,
ιουδαιοι
πολλην , , εχοντες , , εν , , εαυτοις , , συζητησιν , , .
v.30 ενεµεινεν
, ,
εµεινεν
δε ο , , παυλος , , διετιαν ολην εν ιδιω µισθωµατι και απεδεχετο παντας τους εισποευοµενους προς αυτον.






























































































ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
παῦλος δοῦλος ἰησοῦ χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισµένος εἰς
εὐαγγέλιον ϑεοῦ. ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραϕαῖς ἁγίαις. περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενοµένου ἐκ σπέρµατος δαβὶδ
κατὰ σάρκα. τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ ϑεοῦ ἐν δυνάµει κατὰ πνεῦµα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. δι’ οὗ
ἐλάβοµεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ. ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑµεῖς κλητοὶ ἰησοῦ
χριστοῦ. πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ῥώµῃ ἀγαπητοῖς ϑεοῦ κλητοῖς ἁγίοις χάις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.
πρῶτον µὲν εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ὑπὲρ πάντων ὑµῶν
ὅτι ἡ πίστις ὑµῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ. µάρτυς γάρ µού
ἐστιν ὁ ϑεός ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύµατί µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὡς ἀδιαλείπτως µνείαν ὑµῶν ποιοῦµαι. πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν
µου δεόµενος εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσοµαι ἐν τῷ ϑελήµατι τοῦ ϑεοῦ
ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς. ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑµᾶς ἵνα τι µεταδῶ χάρισµα ὑµῖν
πνευµατικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑµᾶς. τοῦτο δέ ἐστιν συµπαρακληθῆναι ἐν ὑµῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑµῶν τε καὶ ἐµοῦ. οὐ ϑέλω
δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι πολλάκις προεθέµην ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς καὶ
ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο ἵνα καρπὸν τινὰ σχῶ καὶ ἐν ὑµῖν καθὼς καὶ ἐν
τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. ἕλλησίν τε καὶ αρβάροις σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις
ὀφειλέτης εἰµί. οὕτως τὸ κατ’ ἐµὲ πρόθυµον καὶ ὑµῖν τοῖς ἐν ῥώµῃ εὐαγγελίσασθαι. οὐ γὰρ ἐπαισχύνοµαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ δύναµις
γὰρ ϑεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ
ἕλληνι. δικαιοσύνη γὰρ ϑεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πί1
v.1 παυλος δουλος ιησου , , χριστου ιησου κλητος αποστολος αφωρισµενος εις ευαγγελιον ϑεου.
v.3 περι του υιου αυτου του γενοµενου εκ σπερµατος δαυιδ , δαβιδ , κατα σαρκα.
v.8 πρωτον µεν ευχαριστω τω ϑεω µου δια ιησου χριστου περι υπερ , , παντων υµων οτι η πιστις
υµων καταγγελλεται εν ολω τω κοσµω.
v.10 παντοτε επι των προσευχων µου δεοµενος ει πως
ειπως , , ηδη ποτε ευοδωθησοµαι εν τω ϑεληµατι του ϑεου ελθειν προς υµας.
v.13 ου ϑελω
δε υµας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεθεµην ελθειν προς υµας και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα
v.16 ου γαρ επαισχυκαρπον , τινα καρπον , σχω και εν υµιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν.
νοµαι το ευαγγελιον του , , χριστου , , δυναµις γαρ ϑεου εστιν εις σωτηριαν παντι τω πιστευοντι
ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι.
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στιν καθὼς γέγραπται ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ήσεται. ἀποκαλύπτεται
γὰρ ὀργὴ ϑεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων
τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων. διότι τὸ γνωστὸν τοῦ ϑεοῦ ϕανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς ὁ γὰρ ϑεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. τὰ γὰρ ἀόρατα
αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσµου τοῖς ποιήµασιν νοούµενα καθορᾶται ἥ τε
ἀΐδιος αὐτοῦ δύναµις καὶ ϑειότης εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους.
διότι γνόντες τὸν ϑεὸν οὐχ ὡς ϑεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν ἀλλ’ ἐµαταιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισµοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν
καρδία. ϕάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐµωράνθησαν. καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν
τοῦ ἀφθάρτου ϑεοῦ ἐν ὁµοιώµατι εἰκόνος ϕθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ἐν
ταῖς ἐπιθυµίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιµάζεσθαι τὰ
σώµατα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς. οἵτινες µετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ ϑεοῦ
ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀµήν. διὰ τοῦτο παρέδωκεν
αὐτοὺς ὁ ϑεὸς εἰς πάθη ἀτιµίας αἵ τε γὰρ ϑήλειαι αὐτῶν µετήλλαξαν τὴν
ϕυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ ϕύσιν. ὁµοίως τε καὶ οἱ ἄρρενες ἀφέντες τὴν ϕυσικὴν χρῆσιν τῆς ϑηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς
ἀλλήλους ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχηµοσύνην κατεργαζόµενοι καὶ τὴν
ἀντιµισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαµβάνοντες. καὶ
καθὼς οὐκ ἐδοκίµασαν τὸν ϑεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
ϑεὸς εἰς ἀδόκιµον νοῦν ποιεῖν τὰ µὴ καθήκοντα. πεπληρωµένους πάσῃ
ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ µεστοὺς ϕθόνου ϕόνου ἔριδος
δόλου κακοηθείας ψιθυριστάς. καταλάλους ϑεοστυγεῖς ὑβριστάς ὑπεηφάνους ἀλαζόνας ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς. ἀσυνέτους
ἀσυνθέτους ἀστόργους ἀσπόνδους ἀνελεήµονας. οἵτινες τὸ δικαίωµα
τοῦ ϑεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι ϑανάτου εἰσίν
οὐ µόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.
διὸ ἀναπολόγητος εἶ ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν
ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. οἴδαµεν δὲ
v.19 διοτι το γνωστον του ϑεου ϕανερον εστιν εν αυτοις ο γαρ , , ϑεος γαρ αυτοις εφανερωσεν.
v.21 διοτι γνοντες τον ϑεον ουχ ως ϑεον εδοξασαν η ηυχαριστησαν ευχαριστησαν , , αλλ εµαταιωϑησαν εν τοις διαλογισµοις αυτων και εσκοτισθη η ασυνετος αυτων καρδια.
v.24 διο και , , παρεδωκεν αυτους ο ϑεος εν ταις επιθυµιαις των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν του ατιµαζεσθαι τα σωµατα
αυτων εν αυτοις εαυτοις , , .
v.27 οµοιως τε και οι αρσενες , αρρενες , αφεντες την ϕυσικην
χρησιν της ϑηλειας εξεκαυθησαν εν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχηµοσυνην
κατεργαζοµενοι και την αντιµισθιαν ην εδει της πλανης αυτων εν εαυτοις απολαµβανοντες.
v.29 πεπληρωµενους παση αδικια πορνεια , , πονηρια πλεονεξια κακια µεστους ϕθονου ϕονου εριδος δολου
κακοηθειας ψιθυριστας.
v.31 ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους , , ανελεηµονας.
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ὅτι τὸ κρίµα τοῦ ϑεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. λογίζῃ δὲ τοῦτο ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
καὶ ποιῶν αὐτά ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίµα τοῦ ϑεοῦ. ἢ τοῦ πλούτου τῆς
χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς µακροθυµίας καταφρονεῖς
ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ ϑεοῦ εἰς µετάνοιάν σε ἄγει.
κατὰ δὲ τὴν
σκληρότητά σου καὶ ἀµετανόητον καρδίαν ϑησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν
ἡµέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ ϑεοῦ. ὃς ἀποδώσει
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. τοῖς µὲν καθ’ ὑποµονὴν ἔργου ἀγαθοῦ
δόξαν καὶ τιµὴν καὶ ἀφθαρσίαν ητοῦσιν ωὴν αἰώνιον. τοῖς δὲ ἐξ ἐριϑείας καὶ ἀπειθοῦσιν µὲν τῇ ἀληθείᾳ πειθοµένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ ϑυµός
καὶ ὀργὴ. ϑλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζοµένου τὸ κακόν ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ ἕλληνος. δόξα δὲ καὶ
τιµὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζοµένῳ τὸ ἀγαθόν ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ
ἕλληνι. οὐ γάρ ἐστιν προσωποληψία παρὰ τῷ ϑεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόµως
ἥµαρτον ἀνόµως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν νόµῳ ἥµαρτον διὰ νόµου
κριθήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόµου δίκαιοι παρὰ τῷ ϑεῷ ἀλλ’ οἱ
ποιηταὶ τοῦ νόµου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ µὴ νόµον ἔχοντα
ϕύσει τὰ τοῦ νόµου ποιῇ οὗτοι νόµον µὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόµος.
οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
συµµαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ µεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισµῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουµένων. ἐν ἡµέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ ϑεὸς
τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου διὰ ἰησοῦ χριστοῦ.
ἴδε σὺ ἰουδαῖος ἐπονοµάζῃ καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ νόµῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν
ϑεῷ. καὶ γινώσκεις τὸ ϑέληµα καὶ δοκιµάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούµενος ἐκ τοῦ νόµου. πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν ϕῶς τῶν
ἐν σκότει. παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων ἔχοντα τὴν µόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόµῳ. ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον
σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ὁ κηρύσσων µὴ κλέπτειν κλέπτεις. ὁ λέγων µὴ
µοιχεύειν µοιχεύεις ὁ δελυσσόµενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς. ὃς ἐν νόµῳ
καυχᾶσαι διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόµου τὸν ϑεὸν ἀτιµάζεις. τὸ γὰρ
2
v.5 κατα δε την σκληροτητα σου και αµετανοητον καρδιαν ϑησαυριζεις σεαυτω οργην εν ηµερα
οργης και αποκαλυψεως και δικαιοκρισιας του ϑεου.
v.8 τοις δε εξ εριθειας και απειθουσι
απειθουσιν , , µεν , , τη αληθεια πειθοµενοις δε τη αδικια ϑυµος , , και , , οργη και
ϑυµος .
v.11 ου γαρ εστιν προσωποληµψια προσωποληψια , , παρα τω ϑεω.
v.13 ου
γαρ οι ακροαται του , , νοµου δικαιοι παρα [τω] τω , , ϑεω αλλ οι ποιηται του , , νοµου
δικαιωθησονται.
v.14 οταν γαρ εθνη τα µη νοµον εχοντα ϕυσει τα του νοµου ποιωσιν ποιη , ,
ουτοι νοµον µη εχοντες εαυτοις εισιν νοµος.
v.16 εν ηµερα οτε κρινει ο ϑεος τα κρυπτα των ανϑρωπων κατα το ευαγγελιον µου δια ιησου , , χριστου ιησου .
v.17 ει δε ιδε , , συ ιουδαιος
, ,
επονοµαζη και επαναπαυη τω
νοµω και καυχασαι εν ϑεω.
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ὄνοµα τοῦ ϑεοῦ δι’ ὑµᾶς λασφηµεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται.
περιτοµὴ µὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόµον πράσσῃς ἐὰν δὲ παραβάτης νόµου
ᾖς ἡ περιτοµή σου ἀκροβυστία γέγονεν. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώµατα τοῦ νόµου ϕυλάσσῃ οὐχί ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτοµὴν
λογισθήσεται. καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ ϕύσεως ἀκροβυστία τὸν νόµον τελοῦσα
σὲ τὸν διὰ γράµµατος καὶ περιτοµῆς παραβάτην νόµου. οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ
ϕανερῷ ἰουδαῖός ἐστιν οὐδὲ ἡ ἐν τῷ ϕανερῷ ἐν σαρκὶ περιτοµή. ἀλλ’ ὁ
ἐν τῷ κρυπτῷ ἰουδαῖος καὶ περιτοµὴ καρδίας ἐν πνεύµατι οὐ γράµµατι
οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐκ τοῦ ϑεοῦ.
τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ ἰουδαίου ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτοµῆς.
πολὺ κατὰ πάντα τρόπον πρῶτον µὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ
ϑεοῦ. τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες µὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ ϑεοῦ
καταργήσει. µὴ γένοιτο γινέσθω δὲ ὁ ϑεὸς ἀληθής πᾶς δὲ ἄνθρωπος
ψεύστης καθὼς γέγραπται ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡµῶν ϑεοῦ δικαιοσύνην
συνίστησιν τί ἐροῦµεν µὴ ἄδικος ὁ ϑεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν κατὰ ἄνϑρωπον λέγω. µὴ γένοιτο ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ ϑεὸς τὸν κόσµον. εἰ γὰρ ἡ
ἀλήθεια τοῦ ϑεοῦ ἐν τῷ ἐµῷ ψεύσµατι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ
τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁµαρτωλὸς κρίνοµαι. καὶ µὴ καθὼς λασφηµούµεθα
καὶ καθώς ϕασίν τινες ἡµᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωµεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ
ἀγαθά ὧν τὸ κρίµα ἔνδικόν ἐστιν. τί οὖν προεχόµεθα οὐ πάντως προῃτιασάµεθα γὰρ ἰουδαίους τε καὶ ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁµαρτίαν εἶναι.
καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς. οὐκ ἔστιν ὁ συνίων
οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν ϑεόν. πάντες ἐξέκλιναν ἅµα ἠχρειώθησαν οὐκ
ἔστιν ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. τάφος ἀνεῳγµένος ὁ λάυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη
αὐτῶν. ὧν τὸ στόµα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέµει. ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν
ἐκχέαι αἷµα. σύντριµµα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. καὶ ὁδὸν
εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. οὐκ ἔστιν ϕόβος ϑεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλµῶν
αὐτῶν. οἴδαµεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόµος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόµῳ λαλεῖ ἵνα πᾶν
στόµα ϕραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσµος τῷ ϑεῷ. διότι ἐξ ἔργων
v.26 εαν ουν η ακροβυστια τα δικαιωµατα του νοµου ϕυλασση ουχ ουχι , , η ακροβυστια αυτου
εις περιτοµην λογισθησεται.
3
v.2 πολυ κατα παντα τροπον πρωτον µεν [γαρ] γαρ , , οτι
επιστευθησαν τα λογια του ϑεου.
v.4 µη γενοιτο γινεσθω δε ο ϑεος αληθης πας δε ανθρωπος
ψευστης καθως γεγραπται οπως αν δικαιωθης εν τοις λογοις σου και νικησεις νικησης , , εν τω
κρινεσθαι σε.
v.7 ει δε γαρ , , η αληθεια του ϑεου εν τω εµω ψευσµατι επερισσευσεν εις την
δοξαν αυτου τι ετι καγω ως αµαρτωλος κρινοµαι.
v.10 καθως γεγραπται [οτι] οτι , , ουκ εστιν
δικαιος ουδε εις.
v.12 παντες εξεκλιναν αµα ηχρεωθησαν ηχρειωθησαν , , ουκ εστιν ο ποιων
χρηστοτητα [ουκ ουκ , , εστιν] εστιν , , εως ενος.
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νόµου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ γὰρ νόµου ἐπίγνωσις ἁµαρτίας. νυνὶ δὲ χωρὶς νόµου δικαιοσύνη ϑεοῦ πεφανέρωται
µαρτυρουµένη ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν. δικαιοσύνη δὲ ϑεοῦ
διὰ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας
οὐ γάρ ἐστιν διαστολή. πάντες γὰρ ἥµαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης
τοῦ ϑεοῦ. δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως
τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ. ὃν προέθετο ὁ ϑεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως
ἐν τῷ αὐτοῦ αἵµατι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν
τῶν προγεγονότων ἁµαρτηµάτων. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ ϑεοῦ πρὸς ἔνδειξιν
τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ
δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ἰησοῦ. ποῦ οὖν ἡ καύχησις ἐξεκλείσθη διὰ
ποίου νόµου τῶν ἔργων οὐχί ἀλλὰ διὰ νόµου πίστεως. λογιζόµεθα οὖν
πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόµου. ἢ ἰουδαίων ὁ ϑεὸς
µόνον οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν ναὶ καὶ ἐθνῶν. ἐπείπερ εἷς ὁ ϑεός ὃς δικαιώσει
περιτοµὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. νόµον οὖν
καταργοῦµεν διὰ τῆς πίστεως µὴ γένοιτο ἀλλὰ νόµον ἱστῶµεν.
τί οὖν ἐροῦµεν ἀβραὰµ τὸν πατέρα ἡµῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα. εἰ
γὰρ ἀβραὰµ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει καύχηµα ἀλλ’ οὐ πρὸς τὸν ϑεόν.
τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει ἐπίστευσεν δὲ ἀβραὰµ τῷ ϑεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ
εἰς δικαιοσύνην. τῷ δὲ ἐργαζοµένῳ ὁ µισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν
ἀλλὰ κατὰ τό ὀφείληµα. τῷ δὲ µὴ ἐργαζοµένῳ πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. καθάπερ
καὶ δαβὶδ λέγει τὸν µακαρισµὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ ϑεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων. µακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι καὶ ὧν
ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁµαρτίαι. µακάριος ἀνὴρ ᾧ οὗ µὴ λογίσηται κύιος ἁµαρτίαν. ὁ µακαρισµὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτοµὴν ἢ καὶ ἐπὶ
v.22 δικαιοσυνη δε ϑεου δια πιστεως ιησου χριστου εις παντας και , , επι , , παντας , , τους
πιστευοντας ου γαρ εστιν διαστολη. v.25 ον προεθετο ο ϑεος ιλαστηριον δια [της] της , , πιστεως εν
τω αυτου αιµατι εις ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτων αµαρτηµατων.
v.26 εν τη ανοχη του ϑεου προς την ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου εν τω νυν καιρω εις το ειναι
αυτον δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεως ιησου.
v.28 λογιζοµεθα γαρ ουν , , πιστει , ,
δικαιουσθαι πιστει ανθρωπον χωρις εργων νοµου.
v.29 η ιουδαιων ο ϑεος µονον ουχι δε , ,
και εθνων ναι και εθνων.
v.30 ειπερ επειπερ , , εις ο ϑεος ος δικαιωσει περιτοµην εκ πιστεως
και ακροβυστιαν δια της πιστεως.
v.31 νοµον ουν καταργουµεν δια της πιστεως µη γενοιτο αλλα
νοµον ιστανοµεν ιστωµεν , , .
4
v.1 τι ουν ερουµεν ευρηκεναι αβρααµ τον προπατορα
πατερα , , ηµων ευρηκεναι , , κατα σαρκα. v.2 ει γαρ αβρααµ εξ εργων εδικαιωθη εχει καυχηµα
αλλ ου προς τον , , ϑεον.
v.4 τω δε εργαζοµενω ο µισθος ου λογιζεται κατα χαριν αλλα κατα
v.6 καθαπερ και δαυιδ , δαβιδ , λεγει τον µακαρισµον του ανθρωπου ω ο
το , οφειληµα.
ϑεος λογιζεται δικαιοσυνην χωρις εργων.
v.8 µακαριος ανηρ ου ω , , ου µη λογισηται κυριος
αµαρτιαν.
v.9 ο µακαρισµος ουν ουτος επι την περιτοµην η και επι την ακροβυστιαν λεγοµεν γαρ
οτι , , ελογισθη τω αβρααµ η πιστις εις δικαιοσυνην.
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τὴν ἀκροβυστίαν λέγοµεν γάρ ὅτι ἐλογίσθη τῷ ἀβραὰµ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. πῶς οὖν ἐλογίσθη ἐν περιτοµῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ οὐκ ἐν
περιτοµῇ ἀλλ’ ἐν ἀκροβυστίᾳ. καὶ σηµεῖον ἔλαβεν περιτοµῆς σφραγῖδα
τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν
πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ
αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην. καὶ πατέρα περιτοµῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτοµῆς µόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ
πίστεως τοῦ πατρὸς ἡµῶν ἀβραάµ. οὐ γὰρ διὰ νόµου ἡ ἐπαγγελία τῷ
ἀβραὰµ ἢ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ τὸ κληρονόµον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσµου ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόµου κληρονόµοι κεκένωται
ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία. ὁ γὰρ νόµος ὀργὴν κατεργάζεται
οὗ γὰρ οὐκ ἔστιν νόµος οὐδὲ παράβασις. διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ
χάριν εἰς τὸ εἶναι εβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρµατι οὐ τῷ ἐκ
τοῦ νόµου µόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως ἀβραάµ ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων
ἡµῶν. καθὼς γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε κατέναντι
οὗ ἐπίστευσεν ϑεοῦ τοῦ ῳοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ
µὴ ὄντα ὡς ὄντα. ὃς παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι
αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρηµένον οὕτως ἔσται τὸ σπέρµα
σου. καὶ µὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει οὐ κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶµα ἤδη
νενεκρωµένον ἑκατονταετής που ὑπάρχων καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς µήτρας
σάρρας. εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ ϑεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ’
ἐνεδυναµώθη τῇ πίστει δοὺς δόξαν τῷ ϑεῷ. καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ
ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι. διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν µόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ. ἀλλὰ
καὶ δι’ ἡµᾶς οἷς µέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα
ἰησοῦν τὸν κύριον ἡµῶν ἐκ νεκρῶν. ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώµατα
ἡµῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡµῶν.
δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχοµεν πρὸς τὸν ϑεὸν διὰ τοῦ
κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ.
δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαµεν
v.11 και σηµειον ελαβεν περιτοµης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις
το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι [και] και , , αυτοις
[την] την , , δικαιοσυνην.
v.12 και πατερα περιτοµης τοις ουκ εκ περιτοµης µονον αλλα και
τοις στοιχουσιν τοις ιχνεσιν της πιστεως της εν τη , , ακροβυστια πιστεως , , του πατρος ηµων
αβρααµ.
v.13 ου γαρ δια νοµου η επαγγελια τω αβρααµ η τω σπερµατι αυτου το κληρονοµον αυτον
ειναι του , , κοσµου αλλα δια δικαιοσυνης πιστεως.
v.15 ο γαρ νοµος οργην κατεργαζεται ου δε
γαρ , , ουκ εστιν νοµος ουδε παραβασις.
v.19 και µη ασθενησας τη πιστει ου , , κατενοησεν
το εαυτου σωµα [ηδη] ηδη , , νενεκρωµενον εκατονταετης που υπαρχων και την νεκρωσιν της
µητρας σαρρας.
v.22 διο [και] και , , ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην.
5
v.2 δι ου και
την προσαγωγην εσχηκαµεν [τη τη , , πιστει] πιστει , , εις την χαριν ταυτην εν η εστηκαµεν και
καυχωµεθα επ ελπιδι της δοξης του ϑεου.
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τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαµεν καὶ καυχώµεθα ἐπ’ ἐλπίδι
τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ. οὐ µόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώµεθα ἐν ταῖς ϑλίψεσιν
εἰδότες ὅτι ἡ ϑλῖψις ὑποµονὴν κατεργάζεται. ἡ δὲ ὑποµονὴ δοκιµήν ἡ
δὲ δοκιµὴ ἐλπίδα. ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡµῖν.
ἔτι γὰρ χριστὸς ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. µόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα
τις καὶ τολµᾷ ἀποθανεῖν. συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡµᾶς
ὁ ϑεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν.
πολλῷ οὖν µᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵµατι αὐτοῦ σωθησόµεθα δι’
αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ ϑεῷ διὰ
τοῦ ϑανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ µᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόµεθα
ἐν τῇ ωῇ αὐτοῦ. οὐ µόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώµενοι ἐν τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ
κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβοµεν. διὰ
τοῦτο ὥσπερ δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία εἰς τὸν κόσµον εἰσῆλθεν καὶ
διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ ϑάνατος καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ ϑάνατος
διῆλθεν ἐφ’ ᾧ πάντες ἥµαρτον. ἄχρι γὰρ νόµου ἁµαρτία ἦν ἐν κόσµῳ
ἁµαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται µὴ ὄντος νόµου. ἀλλ’ ἐβασίλευσεν ὁ ϑάνατος
ἀπὸ ἀδὰµ µέχρι µωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς µὴ ἁµαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁµοιώµατι τῆς παραβάσεως ἀδάµ ὅς ἐστιν τύπος τοῦ µέλλοντος. ἀλλ οὐχ ὡς
τὸ παράπτωµα οὕτως καὶ τὸ χάρισµα εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι
οἱ πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ µᾶλλον ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν
χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἰησοῦ χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. καὶ οὐχ ὡς δι’ ἑνὸς ἁµαρτήσαντος τὸ δώρηµα τὸ µὲν γὰρ κρίµα
ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα τὸ δὲ χάρισµα ἐκ πολλῶν παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι ὁ ϑάνατος ἐβασίλευσεν διὰ
τοῦ ἑνός πολλῷ µᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς
τῆς δικαιοσύνης λαµβάνοντες ἐν ωῇ ασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς ἰησοῦ
χριστοῦ. ἄρα οὖν ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους
εἰς κατάκριµα οὕτως καὶ δι’ ἑνὸς δικαιώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους
εἰς δικαίωσιν ωῆς. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου
ἁµαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς
δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. νόµος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωµα οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁµαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ
v.6 ετι γαρ χριστος οντων ηµων ασθενων ετι κατα καιρον υπερ ασεβων απεθανεν.
v.14 αλλα
αλλ , , εβασιλευσεν ο ϑανατος απο αδαµ µεχρι µωυσεως µωσεως , , και επι τους µη αµαρτησαντας επι τω οµοιωµατι της παραβασεως αδαµ ος εστιν τυπος του µελλοντος.
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χάρις. ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁµαρτία ἐν τῷ ϑανάτῳ οὕτως καὶ ἡ
χάρις ασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ωὴν αἰώνιον διὰ ἰησοῦ χριστοῦ
τοῦ κυρίου ἡµῶν.
τί οὖν ἐροῦµεν ἐπιµενοῦµεν τῇ ἁµαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ. µὴ
γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνοµεν τῇ ἁµαρτίᾳ πῶς ἔτι ήσοµεν ἐν αὐτῇ. ἢ
ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθηµεν εἰς χριστὸν ἰησοῦν εἰς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθηµεν. συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ απτίσµατος εἰς τὸν
ϑάνατον ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός
οὕτως καὶ ἡµεῖς ἐν καινότητι ωῆς περιπατήσωµεν. εἰ γὰρ σύµφυτοι
γεγόναµεν τῷ ὁµοιώµατι τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως
ἐσόµεθα. τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡµῶν ἄνθρωπος συνεσταυώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶµα τῆς ἁµαρτίας τοῦ µηκέτι δουλεύειν ἡµᾶς
τῇ ἁµαρτίᾳ. ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας. εἰ δὲ ἀπεϑάνοµεν σὺν χριστῷ πιστεύοµεν ὅτι καὶ συζήσοµεν αὐτῷ. εἰδότες ὅτι
χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει ϑάνατος αὐτοῦ οὐκέτι
κυριεύει. ὃ γὰρ ἀπέθανεν τῇ ἁµαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ ὃ δὲ ῇ ῇ τῷ
ϑεῷ. οὕτως καὶ ὑµεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς µὲν εἶναι τῇ ἁµαρτίᾳ
ῶντας δὲ τῷ ϑεῷ ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν. µὴ οὖν ασιλευέτω ἡ
ἁµαρτία ἐν τῷ ϑνητῷ ὑµῶν σώµατι εἰς τὸ ὑπακούειν αὕτη ἐν ταῖς ἐπιθυµίαις αὐτοῦ. µηδὲ παριστάνετε τὰ µέλη ὑµῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁµαρτίᾳ
ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ ϑεῷ ὡς ἐκ νεκρῶν ῶντας καὶ τὰ µέλη
ὑµῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ ϑεῷ. ἁµαρτία γὰρ ὑµῶν οὐ κυριεύσει οὐ
γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον ἀλλ’ ὑπὸ χάριν. τί οὖν ἁµαρτήσοµεν ὅτι οὐκ ἐσµὲν
ὑπὸ νόµον ἀλλ’ ὑπὸ χάριν µὴ γένοιτο. οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε
ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε ἤτοι ἁµαρτίας
εἰς ϑάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην. χάρις δὲ τῷ ϑεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁµαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον
διδαχῆς. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑµῶν ὥσπερ
γὰρ παρεστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνοµίᾳ εἰς
τὴν ἀνοµίαν οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύ6
v.1 τι ουν ερουµεν επιµενωµεν επιµενουµεν , , τη αµαρτια ινα η χαρις πλεοναση.
v.11 ουτως και υµεις λογιζεσθε εαυτους [ειναι] νεκρους µεν ειναι , , τη αµαρτια ωντας δε τω ϑεω εν χριστω
ιησου τω , , κυριω , , ηµων , , .
v.12 µη ουν ασιλευετω η αµαρτια εν τω ϑνητω υµων σωµατι
εις το υπακουειν αυτη , , εν , , ταις επιθυµιαις αυτου.
v.13 µηδε παριστανετε τα µελη υµων
οπλα αδικιας τη αµαρτια αλλα παραστησατε εαυτους τω ϑεω ωσει ως , , εκ νεκρων ωντας και τα
µελη υµων οπλα δικαιοσυνης τω ϑεω.
v.14 αµαρτια γαρ υµων ου κυριευσει ου γαρ εστε υπο νοµον
αλλα αλλ , , υπο χαριν.
v.15 τι ουν αµαρτησωµεν αµαρτησοµεν , , οτι ουκ εσµεν υπο νοµον
αλλα αλλ , , υπο χαριν µη γενοιτο.
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νῃ εἰς ἁγιασµόν. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁµαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ
δικαιοσύνῃ. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε τὸ
γὰρ τέλος ἐκείνων ϑάνατος. νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας
δουλωθέντες δὲ τῷ ϑεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑµῶν εἰς ἁγιασµόν τὸ δὲ τέλος
ωὴν αἰώνιον. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁµαρτίας ϑάνατος τὸ δὲ χάρισµα τοῦ
ϑεοῦ ωὴ αἰώνιος ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν.
ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί γινώσκουσιν γὰρ νόµον λαλῶ ὅτι ὁ νόµος κυριεύει
τοῦ ἀνθρώπου ἐφ’ ὅσον χρόνον ῇ. ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ῶντι ἀνδρὶ
δέδεται νόµῳ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόµου τοῦ
ἀνδρός. ἄρα οὖν ῶντος τοῦ ἀνδρὸς µοιχαλὶς χρηµατίσει ἐὰν γένηται
ἀνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου
τοῦ µὴ εἶναι αὐτὴν µοιχαλίδα γενοµένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. ὥστε ἀδελφοί
µου καὶ ὑµεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόµῳ διὰ τοῦ σώµατος τοῦ χριστοῦ εἰς
τὸ γενέσθαι ὑµᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα καρποφορήσωµεν
τῷ ϑεῷ.
ὅτε γὰρ ἦµεν ἐν τῇ σαρκί τὰ παθήµατα τῶν ἁµαρτιῶν τὰ
διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς µέλεσιν ἡµῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι
τῷ ϑανάτῳ.
νυνὶ δὲ κατηργήθηµεν ἀπὸ τοῦ νόµου ἀποθανόντες ἐν
ᾧ κατειχόµεθα ὥστε δουλεύειν ἡµᾶς ἐν καινότητι πνεύµατος καὶ οὐ
παλαιότητι γράµµατος. τί οὖν ἐροῦµεν ὁ νόµος ἁµαρτία µὴ γένοιτο
ἀλλὰ τὴν ἁµαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ µὴ διὰ νόµου τήν τε γὰρ ἐπιθυµίαν
οὐκ ᾔδειν εἰ µὴ ὁ νόµος ἔλεγεν οὐκ ἐπιθυµήσεις. ἀφορµὴν δὲ λαβοῦσα
ἡ ἁµαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐµοὶ πᾶσαν ἐπιθυµίαν χωρὶς
γὰρ νόµου ἁµαρτία νεκρά. ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόµου ποτέ ἐλθούσης
δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁµαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ δὲ ἀπέθανον.
καὶ εὑρέθη
µοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ωὴν αὕτη εἰς ϑάνατον. ἡ γὰρ ἁµαρτία ἀφορµὴν
λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν µε καὶ δι’ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. ὥστε
ὁ µὲν νόµος ἅγιος καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. τὸ οὖν
ἀγαθὸν ἐµοὶ γέγονεν ϑάνατος µὴ γένοιτο ἀλλὰ ἡ ἁµαρτία ἵνα ϕανῇ
ἁµαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ µοι κατεργαζοµένη ϑάνατον ἵνα γένηται καθ’
ὑπερβολὴν ἁµαρτωλὸς ἡ ἁµαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. οἴδαµεν γὰρ ὅτι
ὁ νόµος πνευµατικός ἐστιν ἐγὼ δὲ σάρκικός εἰµι πεπραµένος ὑπὸ τὴν
ἁµαρτίαν. ὃ γὰρ κατεργάζοµαι οὐ γινώσκω οὐ γὰρ ὃ ϑέλω τοῦτο πράσσω
7
v.6 νυνι δε κατηργηθηµεν απο του νοµου αποθανοντος αποθανοντες , , εν ω κατειχοµεθα
ωστε δουλευειν ηµας εν καινοτητι πνευµατος και ου παλαιοτητι γραµµατος.
v.13 το ουν αγαθον
εµοι εγενετο γεγονεν , , ϑανατος µη γενοιτο αλλα η αµαρτια ινα ϕανη αµαρτια δια του αγαθου µοι
κατεργαζοµενη ϑανατον ινα γενηται καθ υπερβολην αµαρτωλος η αµαρτια δια της εντολης.
v.14 οιδαµεν γαρ οτι ο νοµος πνευµατικος εστιν εγω δε σαρκινος σαρκικος , , ειµι πεπραµενος υπο την
αµαρτιαν.
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ἀλλ’ ὃ µισῶ τοῦτο ποιῶ.
εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω τοῦτο ποιῶ σύµφηµι τῷ
νόµῳ ὅτι καλός. νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτὸ ἀλλ’ ἡ οἰκοῦσα
ἐν ἐµοὶ ἁµαρτία. οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐµοί τοῦτ῎ ἔστιν ἐν τῇ
σαρκί µου ἀγαθόν τὸ γὰρ ϑέλειν παράκειταί µοι τὸ δὲ κατεργάζεσθαι
τὸ καλὸν οὐχ εὑρίσκω. οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιῶ ἀγαθόν ἀλλ’ ὃ οὐ ϑέλω
κακὸν τοῦτο πράσσω. εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ οὐκέτι ἐγὼ
κατεργάζοµαι αὐτὸ ἀλλ’ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐµοὶ ἁµαρτία. εὑρίσκω ἄρα τὸν
νόµον τῷ ϑέλοντι ἐµοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐµοὶ τὸ κακὸν παράκειται.
συνήδοµαι γὰρ τῷ νόµῳ τοῦ ϑεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον. λέπω
δὲ ἕτερον νόµον ἐν τοῖς µέλεσίν µου ἀντιστρατευόµενον τῷ νόµῳ τοῦ
νοός µου καὶ αἰχµαλωτίζοντά µε τῷ νόµῳ τῆς ἁµαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς
µέλεσίν µου. ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος τίς µε ῥύσεται ἐκ τοῦ σώµατος
τοῦ ϑανάτου τούτου. ἐυχάριστῶ τῷ ϑεῷ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου
ἡµῶν ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ µὲν νοῒ δουλεύω νόµῳ ϑεοῦ τῇ δὲ σαρκὶ
νόµῳ ἁµαρτίας.
οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν χριστῷ ἰησοῦ µὴ κατὰ σάρκα πειπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦµα. ὁ γὰρ νόµος τοῦ πνεύµατος τῆς ωῆς
ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν µε ἀπὸ τοῦ νόµου τῆς ἁµαρτίας καὶ τοῦ
ϑανάτου. τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόµου ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός ὁ
ϑεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέµψας ἐν ὁµοιώµατι σαρκὸς ἁµαρτίας καὶ περὶ
ἁµαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁµαρτίαν ἐν τῇ σαρκί. ἵνα τὸ δικαίωµα τοῦ
νόµου πληρωθῇ ἐν ἡµῖν τοῖς µὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ
πνεῦµα. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς ϕρονοῦσιν οἱ δὲ κατὰ
πνεῦµα τὰ τοῦ πνεύµατος. τὸ γὰρ ϕρόνηµα τῆς σαρκὸς ϑάνατος τὸ δὲ
ϕρόνηµα τοῦ πνεύµατος ωὴ καὶ εἰρήνη. διότι τὸ ϕρόνηµα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς ϑεόν τῷ γὰρ νόµῳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ
δύναται. οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες ϑεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. ὑµεῖς δὲ οὐκ
v.17 νυνι δε ουκετι εγω κατεργαζοµαι αυτο αλλα αλλ , , η οικουσα εν εµοι αµαρτια.
v.18 οιδα
γαρ οτι ουκ οικει εν εµοι τουτ , εστιν , τουτεστιν , εν τη σαρκι µου αγαθον το γαρ ϑελειν παακειται µοι το δε κατεργαζεσθαι το καλον ου ουχ , , ευρισκω , , .
v.19 ου γαρ ο ϑελω ποιω
αγαθον αλλα αλλ , , ο ου ϑελω κακον τουτο πρασσω.
v.20 ει δε ο ου ϑελω [εγω] εγω , ,
τουτο ποιω ουκετι εγω κατεργαζοµαι αυτο αλλα αλλ , , η οικουσα εν εµοι αµαρτια.
v.23 λεπω
δε ετερον νοµον εν τοις µελεσιν µου αντιστρατευοµενον τω νοµω του νοος µου και αιχµαλωτιζοντα µε
εν , τω νοµω της αµαρτιας τω οντι εν τοις µελεσιν µου.
v.25 χαρις δε ευχαριστω , , τω ϑεω δια
ιησου χριστου του κυριου ηµων αρα ουν αυτος εγω τω µεν νοι δουλευω νοµω ϑεου τη δε σαρκι νοµω
αµαρτιας.
8
v.1 ουδεν αρα νυν κατακριµα τοις εν χριστω ιησου µη , , κατα , , σαρκα , ,
, ,
περιπατουσιν
αλλα , , κατα , , πνευµα , , .
v.2 ο γαρ νοµος του πνευµατος της ωης εν
χριστω ιησου ηλευθερωσεν σε µε , , απο του νοµου της αµαρτιας και του ϑανατου.
v.9 υµεις
δε ουκ εστε εν σαρκι αλλα αλλ , , εν πνευµατι ειπερ πνευµα ϑεου οικει εν υµιν ει δε τις πνευµα
χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου.
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ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ’ ἐν πνεύµατι εἴπερ πνεῦµα ϑεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν εἰ δέ τις
πνεῦµα χριστοῦ οὐκ ἔχει οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. εἰ δὲ χριστὸς ἐν ὑµῖν
τὸ µὲν σῶµα νεκρὸν δι’ ἁµαρτίαν τὸ δὲ πνεῦµα ωὴ διὰ δικαιοσύνην. εἰ
δὲ τὸ πνεῦµα τοῦ ἐγείραντος ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑµῖν ὁ ἐγείρας
τὸν χριστὸν ἐκ νεκρῶν ῳοποιήσει καὶ τὰ ϑνητὰ σώµατα ὑµῶν διὰ τὸ
ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦµα ἐν ὑµῖν. ἄρα οὖν ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσµέν οὐ
τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ῆν. εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ῆτε µέλλετε ἀποϑνῄσκειν εἰ δὲ πνεύµατι τὰς πράξεις τοῦ σώµατος ϑανατοῦτε ήσεσθε.
ὅσοι γὰρ πνεύµατι ϑεοῦ ἄγονται οὗτοι εἰσιν υἱοὶ ϑεοῦ. οὐ γὰρ ἐλάβετε
πνεῦµα δουλείας πάλιν εἰς ϕόβον ἀλ᾽λ ἐλάβετε πνεῦµα υἱοθεσίας ἐν ᾧ
κράζοµεν αββα ὁ πατήρ. αὐτὸ τὸ πνεῦµα συµµαρτυρεῖ τῷ πνεύµατι
ἡµῶν ὅτι ἐσµὲν τέκνα ϑεοῦ. εἰ δὲ τέκνα καὶ κληρονόµοι κληρονόµοι
µὲν ϑεοῦ συγκληρονόµοι δὲ χριστοῦ εἴπερ συµπάσχοµεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶµεν. λογίζοµαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήµατα τοῦ νῦν καιροῦ
πρὸς τὴν µέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡµᾶς. ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ ϑεοῦ ἀπεκδέχεται. τῇ
γὰρ µαταιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα
ἐπ’ ἑλπίδι. ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας
τῆς ϕθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ ϑεοῦ. οἴδαµεν
γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν. οὐ µόνον
δέ ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύµατος ἔχοντες καὶ ἡµεῖς αὐτοὶ
ἐν ἑαυτοῖς στενάζοµεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ
σώµατος ἡµῶν. τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθηµεν ἐλπὶς δὲ λεποµένη οὐκ ἔστιν
ἐλπίς ὃ γὰρ λέπει τίς τί καί ἐλπίζει. εἰ δὲ ὃ οὐ λέποµεν ἐλπίζοµεν δι’
ὑποµονῆς ἀπεκδεχόµεθα. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦµα συναντιλαµβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡµῶν τὸ γὰρ τί προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν
ἀλ᾽λ αὐτὸ τὸ πνεῦµα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡµῶν στεναγµοῖς ἀλαλήτοις.

v.10 ει δε χριστος εν υµιν το µεν σωµα νεκρον δια , δι , αµαρτιαν το δε πνευµα ωη δια
δικαιοσυνην.
v.11 ει δε το πνευµα του εγειραντος τον ιησουν εκ νεκρων οικει εν υµιν ο εγειρας
τον , , χριστον εκ νεκρων ωοποιησει και τα ϑνητα σωµατα υµων δια του , το , ενοικουντος ,
ενοικουν , αυτου πνευµατος , πνευµα , εν υµιν.
v.14 οσοι γαρ πνευµατι ϑεου αγονται ουτοι
εισιν , , υιοι ϑεου εισιν .
v.15 ου γαρ ελαβετε πνευµα δουλειας παλιν εις ϕοβον αλλα αλλ , ,
ελαβετε πνευµα υιοθεσιας εν ω κραζοµεν αββα ο πατηρ.
v.20 τη γαρ µαταιοτητι η κτισις υπεταγη ουχ
εκουσα αλλα δια τον υποταξαντα εφ επ , , ελπιδι.
v.23 ου µονον δε αλλα και αυτοι την απαρχην
του πνευµατος εχοντες και , , ηµεις και αυτοι εν εαυτοις στεναζοµεν υιοθεσιαν απεκδεχοµενοι την
απολυτρωσιν του σωµατος ηµων.
v.24 τη γαρ ελπιδι εσωθηµεν ελπις δε λεποµενη ουκ εστιν ελπις
v.26 ωσαυτως δε και το πνευµα συναντιλαµβανεται τη
ο γαρ λεπει τις τι , , και , , ελπιζει.
ταις , , ασθενεια ασθενειαις , , ηµων το γαρ τι προσευξοµεθα προσευξωµεθα , , καθο δει ουκ
οιδαµεν αλλα αλλ , , αυτο το πνευµα υπερεντυγχανει υπερ , , ηµων , , στεναγµοις αλαλητοις.
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ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ ϕρόνηµα τοῦ πνεύµατος ὅτι κατὰ
ϑεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. οἴδαµεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν ϑεὸν
πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. ὅτι οὓς
προέγνω καὶ προώρισεν συµµόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς
τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς. οὓς δὲ προώρισεν
τούτους καὶ ἐκάλεσεν καὶ οὓς ἐκάλεσεν τούτους καὶ ἐδικαίωσεν οὓς δὲ
ἐδικαίωσεν τούτους καὶ ἐδόξασεν. τί οὖν ἐροῦµεν πρὸς ταῦτα εἰ ὁ ϑεὸς
ὑπὲρ ἡµῶν τίς καθ’ ἡµῶν. ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο ἀλ᾽λ ὑπὲρ
ἡµῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡµῖν
χαρίσεται. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν ϑεοῦ ϑεὸς ὁ δικαιῶν. τίς ὁ
κατακρινῶν χριστὸς ὁ ἀποθανών µᾶλλον δὲ καί ἐγερθείς ὃς καὶ ἐστιν ἐν
δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡµῶν. τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς
ἀγάπης τοῦ χριστοῦ ϑλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγµὸς ἢ λιµὸς ἢ γυµνότης
ἢ κίνδυνος ἢ µάχαιρα. καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σοῦ ϑανατούµεθα
ὅλην τὴν ἡµέραν ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶµεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡµᾶς. πέπεισµαι γὰρ ὅτι οὔτε
ϑάνατος οὔτε ωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάµεις οὔτε ἐνεστῶτα
οὔτε µέλλοντα. οὔτε ὕψωµα οὔτε άθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται
ἡµᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ ϑεοῦ τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
ἡµῶν.
ἀλήθειαν λέγω ἐν χριστῷ οὐ ψεύδοµαι συµµαρτυρούσης µοι τῆς συνειδήσεώς µου ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. ὅτι λύπη µοί ἐστιν µεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ µου. ηὐχόµην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεµα εἶναι
ἀπὸ τοῦ χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν µου τῶν συγγενῶν µου κατὰ σάρκα.
οἵτινές εἰσιν ἰσραηλῖται ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
νοµοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι. ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ
χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν ἐπὶ πάντων ϑεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας
ἀµήν. οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ οὐ γὰρ πάντες
οἱ ἐξ ἰσραήλ οὗτοι ἰσραήλ. οὐδ ὅτι εἰσὶν σπέρµα ἀβραάµ πάντες τέκνα
ἀλ᾽λ ἐν ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρµα. τοῦτ῎ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρv.27 ο δε εραυνων ερευνων , , τας καρδιας οιδεν τι το ϕρονηµα του πνευµατος οτι κατα ϑεον
εντυγχανει υπερ αγιων.
v.32 ος γε του ιδιου υιου ουκ εφεισατο αλλα αλλ , , υπερ ηµων παντων
παρεδωκεν αυτον πως ουχι και συν αυτω τα παντα ηµιν χαρισεται.
v.34 τις ο κατακρινων χριστος
[ιησους] ο αποθανων µαλλον δε και , , εγερθεις ος και εστιν εν δεξια του ϑεου ος και εντυγχανει
υπερ ηµων.
v.36 καθως γεγραπται οτι ενεκεν , ενεκα , σου ϑανατουµεθα ολην την ηµεραν
ελογισθηµεν ως προβατα σφαγης.
v.38 πεπεισµαι γαρ οτι ουτε ϑανατος ουτε ωη ουτε αγγελοι ουτε
9
v.3 ευχοµην
αρχαι ουτε δυναµεις , , ουτε , , ενεστωτα ουτε µελλοντα ουτε δυναµεις .
ηυχοµην , , γαρ αυτος , , εγω , , αναθεµα ειναι αυτος εγω απο του χριστου υπερ των αδελφων
µου των συγγενων µου κατα σαρκα.
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κὸς ταῦτα τέκνα τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς
σπέρµα. ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσοµαι καὶ ἔσται τῇ σάρρᾳ υἱός. οὐ µόνον δέ ἀλλὰ καὶ ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς
κοίτην ἔχουσα ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡµῶν. µήπω γὰρ γεννηθέντων µηδὲ
πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν τοῦ ϑεοῦ πρόθεσις
µένῃ οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος. ἐρρήθη αὐτῇ ὅτι ὁ µείζων
δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. καθὼς γέγραπται τὸν ἰακὼβ ἠγάπησα τὸν δὲ
ἠσαῦ ἐµίσησα. τί οὖν ἐροῦµεν µὴ ἀδικία παρὰ τῷ ϑεῷ µὴ γένοιτο.
τῷ γὰρ µωσῇ λέγει ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.
ἄρα οὖν οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος ϑεοῦ.
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ ϕαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωµαι ἐν σοὶ τὴν δύναµίν µου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνοµά µου ἐν
πάσῃ τῇ γῇ. ἄρα οὖν ὃν ϑέλει ἐλεεῖ ὃν δὲ ϑέλει σκληρύνει. ἐρεῖς οὖν
µοι τί ἔτι µέµφεται τῷ γὰρ ουλήµατι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν. µενοῦνγε
ὦ ἄνθρωπε σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόµενος τῷ ϑεῷ µὴ ἐρεῖ τὸ πλάσµα τῷ
πλάσαντι τί µε ἐποίησας οὕτως. ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραµεὺς τοῦ
πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ϕυράµατος ποιῆσαι ὃ µὲν εἰς τιµὴν σκεῦος ὃ δὲ
εἰς ἀτιµίαν. εἰ δὲ ϑέλων ὁ ϑεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι
τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ µακροθυµίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισµένα εἰς ἀπώλειαν. καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ
σκεύη ἐλέους ἃ προητοίµασεν εἰς δόξαν. οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡµᾶς οὐ
µόνον ἐξ ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν. ὡς καὶ ἐν τῷ ὡσηὲ λέγει καλέσω
τὸν οὐ λαόν µου λαόν µου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπηµένην ἠγαπηµένην. καὶ
ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρήθη αὐτοῖς οὐ λαός µου ὑµεῖς ἐκεῖ κληθήσονται
υἱοὶ ϑεοῦ ῶντος. ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ ἰσραήλ ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθµὸς
τῶν υἱῶν ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄµµος τῆς ϑαλάσσης τὸ κατάλειµµα σωθήσεται.
λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέµνων ἐν δικαιοσυνῃ ὅτι λόγον συντετµηv.8 τουτ , εστιν , τουτεστιν , ου τα τεκνα της σαρκος ταυτα τεκνα του ϑεου αλλα τα τεκνα
της επαγγελιας λογιζεται εις σπερµα.
v.11 µηπω γαρ γεννηθεντων µηδε πραξαντων τι αγαθον η
ϕαυλον κακον , , ινα η κατ εκλογην προθεσις , του ϑεου προθεσις , µενη ουκ εξ εργων αλλ εκ
του καλουντος.
v.12 ερρεθη ερρηθη , , αυτη οτι ο µειζων δουλευσει τω ελασσονι.
v.15 τω
µωυση γαρ µωυση µωση , λεγει ελεησω ον αν ελεω και οικτιρησω οικτειρησω , , ον αν οικτιρω
οικτειρω , , .
v.16 αρα ουν ου του ϑελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεωντος ελεουντος , ,
ϑεου.
v.19 ερεις ουν , , µοι ουν τι [ουν] ετι µεµφεται τω γαρ ουληµατι αυτου τις ανθεστηκεν.
v.20 µενουνγε , , ω ανθρωπε µενουνγε συ τις ει ο ανταποκρινοµενος τω ϑεω µη ερει το πλασµα τω
πλασαντι τι µε εποιησας ουτως.
v.26 και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη ερρηθη , , αυτοις ου λαος
µου υµεις εκει κληθησονται υιοι ϑεου ωντος. v.27 ησαιας δε κραζει υπερ του ισραηλ εαν η ο αριθµος
v.28 λοτων υιων ισραηλ ως η αµµος της ϑαλασσης το υπολειµµα καταλειµµα , , σωθησεται.
γον γαρ συντελων και συντεµνων εν , , δικαιοσυνη , , οτι , , λογον , , συντετµηµενον , ,
ποιησει κυριος επι της γης.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

9:30–10:15

µένον ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ καθὼς προείρηκεν ἠσαΐας εἰ
µὴ κύριος σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡµῖν σπέρµα ὡς σόδοµα ἂν ἐγενήθηµεν καὶ ὡς γόµορρα ἂν ὡµοιώθηµεν. τί οὖν ἐροῦµεν ὅτι ἔθνη τὰ µὴ
διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ
πίστεως. ἰσραὴλ δὲ διώκων νόµον δικαιοσύνης εἰς νόµον δικαιοσύνης
οὐκ ἔφθασεν. διατί ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ’ ὡς ἐξ ἔργων νόµου προσέκοψαν γὰρ τῷ λίθῳ τοῦ προσκόµµατος. καθὼς γέγραπται ἰδού τίθηµι
ἐν σιὼν λίθον προσκόµµατος καὶ πέτραν σκανδάλου καὶ πᾶς ὁ πιστεύων
ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
ἀδελφοί ἡ µὲν εὐδοκία τῆς ἐµῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν
ϑεὸν ὑπὲρ τοῦ ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν. µαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ῆλον ϑεοῦ ἔχουσιν ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν. ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ ϑεοῦ
δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ητοῦντες στῆσαι τῇ δικαιοσύνῃ
τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. τέλος γὰρ νόµου χριστὸς εἰς δικαιοσύνην
παντὶ τῷ πιστεύοντι. µωσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ
νόµου ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ήσεται ἐν αὐτοῖς. ἡ δὲ ἐκ πίστεως
δικαιοσύνη οὕτως λέγει µὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου τίς ἀναβήσεται εἰς
τὸν οὐρανόν τοῦτ’ ἔστιν χριστὸν καταγαγεῖν. ἤ τίς καταβήσεται εἰς τὴν
ἄβυσσον τοῦτ’ ἔστιν χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. ἀλλὰ τί λέγει ἐγγύς
σου τὸ ῥῆµά ἐστιν ἐν τῷ στόµατί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦτ’ ἔστιν τὸ
ῥῆµα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσοµεν. ὅτι ἐὰν ὁµολογήσῃς ἐν τῷ στόµατί σου
κύριον ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ ϑεὸς αὐτὸν ἤγειρεν
ἐκ νεκρῶν σωθήσῃ. καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην στόµατι δὲ
ὁµολογεῖται εἰς σωτηρίαν. λέγει γὰρ ἡ γραφή πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ
οὐ καταισχυνθήσεται. οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ ἰουδαίου τε καὶ ἕλληνος ὁ
γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουµένους αὐτόν. πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνοµα κυρίου σωθήσεται. πῶς οὖν
ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν πῶς δὲ ἀκούσουσιν χωρὶς κηρύσσοντος. πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν µὴ
v.31 ισραηλ δε διωκων νοµον δικαιοσυνης εις νοµον δικαιοσυνης , , ουκ εφθασεν.
v.32 δια ,
τι , διατι , οτι ουκ εκ πιστεως αλλ ως εξ εργων νοµου , , προσεκοψαν γαρ , , τω λιθω του
προσκοµµατος.
v.33 καθως γεγραπται ιδου τιθηµι εν σιων λιθον προσκοµµατος και πετραν σκανδαλου και πας , , ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται.
10
v.1 αδελφοι η µεν ευδοκια της εµης καρδιας και η δεησις η , , προς τον ϑεον υπερ αυτων του , , ισραηλ , ,
εστιν , , εις σωτηριαν.
v.3 αγνοουντες γαρ την του ϑεου δικαιοσυνην και την ιδιαν [δικαιοσυνην]
δικαιοσυνην , ,
ητουντες στησαι τη δικαιοσυνη του ϑεου ουχ υπεταγησαν.
v.5 µωυσης ,
,
, ,
µωσης
γαρ γραφει την δικαιοσυνην την εκ [του] του
νοµου οτι ο ποιησας αυτα ανθρωπος ησεται εν αυτοις.
v.14 πως ουν επικαλεσωνται επικαλεσονται , , εις ον ουκ επιστευσαν
πως δε πιστευσωσιν πιστευσουσιν , , ου ουκ ηκουσαν πως δε ακουσωσιν ακουσουσιν , , χωρις
κηρυσσοντος.
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ἀποσταλῶσιν καθὼς γέγραπται ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζοµένων
εἰρήνην τῶν εὐαγγελιζοµένων τὰ ἀγαθά. ἀλλ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ
εὐαγγελίῳ ἠσαΐας γὰρ λέγει κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡµῶν. ἄρα
ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήµατος ϑεοῦ. ἀλλὰ λέγω µὴ οὐκ
ἤκουσαν µενοῦνγε εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ ϕθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς
τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν. ἀλλὰ λέγω µὴ οὐκ ἔγνω
ἰσραὴλ πρῶτος µωσῆς λέγει ἐγὼ παραζηλώσω ὑµᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει ἐπὶ
ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑµᾶς. ἠσαΐας δὲ ἀποτολµᾷ καὶ λέγει εὑρέθην
τοῖς ἐµὲ µὴ ητοῦσιν ἐµφανὴς ἐγενόµην τοῖς ἐµὲ µὴ ἐπερωτῶσιν. πρὸς
δὲ τὸν ἰσραὴλ λέγει ὅλην τὴν ἡµέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς µου πρὸς
λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.
λέγω οὖν µὴ ἀπώσατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ µὴ γένοιτο καὶ γὰρ ἐγὼ
ἰσραηλίτης εἰµί ἐκ σπέρµατος ἀβραάµ ϕυλῆς ενιαµίν. οὐκ ἀπώσατο
ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή
ὡς ἐντυγχάνει τῷ ϑεῷ κατὰ τοῦ ἰσραήλ λέγων. κύριε τοὺς προφήτας
σου ἀπέκτειναν καὶ τὰ ϑυσιαστήριά σου κατέσκαψαν κἀγὼ ὑπελείφθην
µόνος καὶ ητοῦσιν τὴν ψυχήν µου. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηµατισµός
κατέλιπον ἐµαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ ἔκαµψαν γόνυ τῇ
άαλ. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖµµα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος
γέγονεν. εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις
εἰ δὲ ἐξ ἔργων οὐκέτι ἐστὶν χάρις ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστίν ἔργον. τί
οὖν ὃ ἐπιζητεῖ ἰσραήλ τούτου οὐκ ἐπέτυχεν ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν οἱ δὲ
λοιποὶ ἐπωρώθησαν. καθὼς γέγραπται ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς πνεῦµα
κατανύξεως ὀφθαλµοὺς τοῦ µὴ λέπειν καὶ ὦτα τοῦ µὴ ἀκούειν ἕως
τῆς σήµερον ἡµέρας. καὶ δαβὶδ λέγει γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς
παγίδα καὶ εἰς ϑήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδοµα αὐτοῖς.
σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτῶν τοῦ µὴ λέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν
v.15 πως δε κηρυξωσιν κηρυξουσιν , , εαν µη αποσταλωσιν καθως γεγραπται ως ωραιοι οι ποδες
των ευαγγελιζοµενων [τα] ειρηνην , , των , , ευαγγελιζοµενων , , τα , , αγαθα.
v.17 αρα
η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ηµατος χριστου ϑεου , , .
v.19 αλλα λεγω µη ουκ , ,
εγνω , , ισραηλ ουκ εγνω πρωτος µωυσης , µωσης , λεγει εγω παραζηλωσω υµας επ ουκ
εθνει επ επι , , εθνει ασυνετω παροργιω υµας.
v.20 ησαιας δε αποτολµα και λεγει ευρεθην
[εν] τοις εµε µη ητουσιν εµφανης εγενοµην τοις εµε µη επερωτωσιν.
11
v.2 ουκ απωσατο
ο ϑεος τον λαον αυτου ον προεγνω η ουκ οιδατε εν ηλια τι λεγει η γραφη ως εντυγχανει τω ϑεω
κατα του ισραηλ λεγων , , .
v.3 κυριε τους προφητας σου απεκτειναν και , , τα ϑυσιαστηρια
σου κατεσκαψαν καγω υπελειφθην µονος και ητουσιν την ψυχην µου.
v.6 ει δε χαριτι ουκετι εξ
εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις ει , , δε , , εξ , , εργων , , ουκετι , , εστιν , ,
χαρις , , επει , , το , , εργον , , ουκετι , , εστιν , , εργον , , .
v.7 τι ουν ο επιζητει
ισραηλ τουτο , τουτου , ουκ επετυχεν η δε εκλογη επετυχεν οι δε λοιποι επωρωθησαν.
v.9 και
δαυιδ , δαβιδ , λεγει γενηθητω η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις ϑηραν και εις σκανδαλον και
εις ανταποδοµα αυτοις.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

11:12–27

διαπαντός σύγκαµψον. λέγω οὖν µὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν µὴ γένοιτο
ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώµατι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ παραζηλῶσαι
αὐτούς. εἰ δὲ τὸ παράπτωµα αὐτῶν πλοῦτος κόσµου καὶ τὸ ἥττηµα
αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ µᾶλλον τὸ πλήρωµα αὐτῶν. ὑµῖν γὰρ λέγω
τοῖς ἔθνεσιν ἐφ’ ὅσον µὲν εἰµι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος τὴν διακονίαν µου
δοξάζω. εἴ πως παραζηλώσω µου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.
εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσµου τίς ἡ πρόσληψις εἰ µὴ ωὴ
ἐκ νεκρῶν. εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία καὶ τὸ ϕύραµα καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία
καὶ οἱ κλάδοι. εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ ἀγριέλαιος
ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος
τῆς ἐλαίας ἐγένου. µὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι
οὐ σὺ τὴν ῥίζαν αστάζεις ἀλ᾽λ ἡ ῥίζα σέ. ἐρεῖς οὖν ἐξεκλάσθησαν οἵ
κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. καλῶς τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ
τῇ πίστει ἕστηκας µὴ ὑψηλοφρόνει ἀλλὰ ϕοβοῦ. εἰ γὰρ ὁ ϑεὸς τῶν
κατὰ ϕύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο µήπως οὐδὲ σοῦ ϕείσηται. ἴδε οὖν
χρηστότητα καὶ ἀποτοµίαν ϑεοῦ ἐπὶ µὲν τοὺς πεσόντας ἀποτοµίαν ἐπὶ
δὲ σὲ χρηστότητα ἐὰν ἐπιµείνῃς τῇ χρηστότητι ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.
καὶ ἐκεῖνοι δέ ἐὰν µὴ ἐπιµείνωσιν τῇ ἀπιστίᾳ ἐγκεντρισθήσονται δυνατὸς
γάρ ἐστιν ὁ ϑεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ ϕύσιν
ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ ϕύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον
πόσῳ µᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ ϕύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. οὐ
γὰρ ϑέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί τὸ µυστήριον τοῦτο ἵνα µὴ ἦτε παῤ
ἑαυτοῖς ϕρόνιµοι ὅτι πώρωσις ἀπὸ µέρους τῷ ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ
τὸ πλήρωµα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ.
καὶ οὕτως πᾶς ἰσραὴλ σωθήσεται

v.10 σκοτισθητωσαν οι οφθαλµοι αυτων του µη λεπειν και τον νωτον αυτων δια παντος
διαπαντος , , συγκαµψον.
v.13 υµιν δε γαρ , , λεγω τοις εθνεσιν εφ οσον µεν ουν ειµι
εγω εθνων αποστολος την διακονιαν µου δοξαζω.
v.15 ει γαρ η αποβολη αυτων καταλλαγη κοσµου
τις η προσληµψις προσληψις , , ει µη ωη εκ νεκρων.
v.17 ει δε τινες των κλαδων εξεκλασθησαν συ δε αγριελαιος ων ενεκεντρισθης εν αυτοις και συγκοινωνος της ιζης και , , της πιοτητος
της ελαιας εγενου.
v.18 µη κατακαυχω των κλαδων ει δε κατακαυχασαι ου συ την ιζαν ασταεις αλλα αλλ , , η ιζα σε.
v.19 ερεις ουν εξεκλασθησαν οι , κλαδοι ινα εγω εγκεντρισθω.
v.20 καλως τη απιστια εξεκλασθησαν συ δε τη πιστει εστηκας µη υψηλα ϕρονει υψηλοφρονει , ,
αλλα ϕοβου.
v.21 ει γαρ ο ϑεος των κατα ϕυσιν κλαδων ουκ εφεισατο [µη πως] µηπως , ,
ουδε σου ϕεισεται , ϕεισηται , .
v.22 ιδε ουν χρηστοτητα και αποτοµιαν ϑεου επι µεν τους
πεσοντας αποτοµια αποτοµιαν , , επι δε σε χρηστοτης ϑεου χρηστοτητα , , εαν επιµενης
επιµεινης , , τη χρηστοτητι επει και συ εκκοπηση.
v.23 κακεινοι και , , εκεινοι , , δε εαν
µη επιµενωσιν επιµεινωσιν , , τη απιστια εγκεντρισθησονται δυνατος γαρ εστιν , , ο ϑεος εστιν
παλιν εγκεντρισαι αυτους.
v.25 ου γαρ ϑελω υµας αγνοειν αδελφοι το µυστηριον τουτο ινα µη ητε
[παρ] παρ , , εαυτοις ϕρονιµοι οτι πωρωσις απο µερους τω ισραηλ γεγονεν αχρι αχρις , , ου το
πληρωµα των εθνων εισελθη.
v.26 και ουτως πας ισραηλ σωθησεται καθως γεγραπται ηξει εκ σιων
ο υοµενος και , , αποστρεψει ασεβειας απο ιακωβ.
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καθὼς γέγραπται ἥξει ἐκ σιὼν ὁ ῥυόµενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας
ἀπὸ ἰακώβ. καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐµοῦ διαθήκη ὅταν ἀφέλωµαι τὰς
ἁµαρτίας αὐτῶν. κατὰ µὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑµᾶς κατὰ δὲ τὴν
ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας. ἀµεταµέλητα γὰρ τὰ χαρίσµατα
καὶ ἡ κλῆσις τοῦ ϑεοῦ. ὥσπερ γὰρ καὶ ὑµεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ ϑεῷ
νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ. οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν
τῷ ὑµετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν. συνέκλεισεν γὰρ ὁ ϑεὸς
τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. ὦ άθος πλούτου
καὶ σοφίας καὶ γνώσεως ϑεοῦ ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίµατα αὐτοῦ καὶ
ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου ἢ τίς σύµβουλος
αὐτοῦ ἐγένετο. ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ. ὅτι
ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς
αἰῶνας ἀµήν.
παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς ἀδελφοί διὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ ϑεοῦ παραστῆσαι τὰ σώµατα ὑµῶν ϑυσίαν ῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ ϑεῷ τὴν λογικὴν
λατρείαν ὑµῶν.
καὶ µὴ συσχηµατίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ µεταµορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑµῶν εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑµᾶς τί τὸ
ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. λέγω γὰρ διὰ
τῆς χάριτος τῆς δοθείσης µοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑµῖν µὴ ὑπερφρονεῖν παρ’
ὃ δεῖ ϕρονεῖν ἀλλὰ ϕρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ ϑεὸς ἐµέρισεν
µέτρον πίστεως. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώµατι µέλη πολλὰ ἔχοµεν τὰ
δὲ µέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν. οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶµά
ἐσµεν ἐν χριστῷ ὁ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων µέλη. ἔχοντες δὲ χαρίσµατα
κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡµῖν διάφορα εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν
ἀναλογίαν τῆς πίστεως. εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ εἴτε ὁ διδάσκων
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει ὁ µεταδιδοὺς
ἐν ἁπλότητι ὁ προϊστάµενος ἐν σπουδῇ ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. ἡ ἀγάπη
ἀνυπόκριτος ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν κολλώµενοι τῷ ἀγαθῷ. τῇ ϕιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους ϕιλόστοργοι τῇ τιµῇ ἀλλήλους προηγούµενοι.
τῇ σπουδῇ µὴ ὀκνηροί τῷ πνεύµατι έοντες τῷ καιρῷ δουλεύοντες. τῇ
v.30 ωσπερ γαρ και , , υµεις ποτε ηπειθησατε τω ϑεω νυν δε ηλεηθητε τη τουτων απειθεια.
v.31 ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υµετερω ελεει ινα και αυτοι [νυν] ελεηθωσιν.
v.33 ω
αθος πλουτου και σοφιας και γνωσεως ϑεου ως ανεξεραυνητα ανεξερευνητα , , τα κριµατα αυτου
και ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου.
12
v.2 και µη συσχηµατιζεσθαι συσχηµατιζεσθε , , τω αιωνι
τουτω αλλα µεταµορφουσθαι µεταµορφουσθε , , τη ανακαινωσει του νοος υµων , , εις το δοκιµαζειν υµας τι το ϑεληµα του ϑεου το αγαθον και ευαρεστον και τελειον.
v.4 καθαπερ γαρ εν ενι
v.5 ουτως οι
σωµατι µελη , , πολλα µελη εχοµεν τα δε µελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν.
πολλοι εν σωµα εσµεν εν χριστω το ο , , δε καθ εις αλληλων µελη.
v.11 τη σπουδη µη οκνηροι
τω πνευµατι εοντες τω κυριω , , καιρω δουλευοντες.






























































28
29
30
31





32
33


34
35, 36

12

2


3

4
5





6

7
8
9
10

11 , 12


332

14 , 15




16

17
18
19

20


21

13

2
3





4

5
6
7

8



9




ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

12:14–13:9

ἐλπίδι χαίροντες τῇ ϑλίψει ὑποµένοντες τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες. ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες τὴν ϕιλοξενίαν διώκοντες.
εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑµᾶς εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε. χαίρειν
µετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν µετὰ κλαιόντων. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους ϕρονοῦντες µὴ τὰ ὑψηλὰ ϕρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόµενοι
µὴ γίνεσθε ϕρόνιµοι παρ’ ἑαυτοῖς. µηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες προνοούµενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων. εἰ δυνατόν τὸ
ἐξ ὑµῶν µετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες. µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες
ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ γέγραπται γάρ ἐµοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ
ἀνταποδώσω λέγει κύριος. ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου ψώµιζε αὐτόν
ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ
κακόν.
πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ µὴ ἀπὸ ϑεοῦ αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ τεταγµέναι εἰσίν.
ὥστε ὁ ἀντιτασσόµενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ ϑεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν οἱ δὲ
ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίµα λήψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν ϕόβος
τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν κακῶν ϑέλεις δὲ µὴ ϕοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν
τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. ϑεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ
εἰς τὸ ἀγαθόν ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς ϕοβοῦ οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν µάχαιραν
ϕορεῖ ϑεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ µόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ
τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ϕόρους τελεῖτε λειτουργοὶ γὰρ ϑεοῦ
εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. ἀπόδοτε οὖν πᾶσιν τὰς ὀφειλάς
τῷ τὸν ϕόρον τὸν ϕόρον τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος τῷ τὸν ϕόβον τὸν ϕόβον τῷ
τὴν τιµὴν τὴν τιµήν. µηδενὶ µηδὲν ὀφείλετε εἰ µὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους
ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόµον πεπλήρωκεν. τὸ γὰρ οὐ µοιχεύσεις

v.14 ευλογειτε τους διωκοντας [υµας] υµας , , ευλογειτε και µη καταρασθε.
v.15 χαιρειν µετα
χαιροντων και , , κλαιειν µετα κλαιοντων.
v.20 αλλα εαν ουν , , πεινα ο εχθρος σου ψωµιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου.
13
v.1 πασα ψυχη εξουσιαις υπερεχουσαις υποτασσεσθω ου γαρ εστιν εξουσια ει µη υπο , απο ,
ϑεου αι δε ουσαι υπο εξουσιαι , , υπο , , του , , ϑεου τεταγµεναι εισιν.
v.2 ωστε ο αντιτασσοµενος τη εξουσια τη του ϑεου διαταγη ανθεστηκεν οι δε ανθεστηκοτες εαυτοις κριµα ληµψονται
ληψονται , , .
v.3 οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν ϕοβος τω των , , αγαθω αγαθων , , εργω
, ,
εργων
αλλα τω των , , κακω κακων , , ϑελεις δε µη ϕοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον
ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης.
v.7 αποδοτε ουν , , πασιν τας οφειλας τω τον ϕορον τον ϕορον
τω το τελος το τελος τω τον ϕοβον τον ϕοβον τω την τιµην την τιµην.
v.8 µηδενι µηδεν οφειλετε ει µη
το αγαπαν , , αλληλους αγαπαν ο γαρ αγαπων τον ετερον νοµον πεπληρωκεν.
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οὐ ϕονεύσεις οὐ κλέψεις οὐ ψευδοµαρτυρήσεις οὐκ ἐπιθυµήσεις καὶ
εἴ τις ἑτέρα ἐντολή ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται ἐν τῷ ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται
πλήρωµα οὖν νόµου ἡ ἀγάπη. καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν ὅτι ὥρα
ἡµᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡµῶν ἡ σωτηρία ἢ
ὅτε ἐπιστεύσαµεν. ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ ἡµέρα ἤγγικεν ἀποθώµεθα
οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώµεθα τὰ ὅπλα τοῦ ϕωτός. ὡς ἐν
ἡµέρᾳ εὐσχηµόνως περιπατήσωµεν µὴ κώµοις καὶ µέθαις µὴ κοίταις
καὶ ἀσελγείαις µὴ ἔριδι καὶ ήλῳ. ἀλ᾽λ ἐνδύσασθε τὸν κύριον ἰησοῦν
χριστόν καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν µὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυµίας.
τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαµβάνεσθε µὴ εἰς διακρίσεις διαλογισµῶν. ὃς µὲν πιστεύει ϕαγεῖν πάντα ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.
ὁ ἐσθίων τὸν µὴ ἐσθίοντα µὴ ἐξουθενείτω καὶ ὁ µὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα µὴ κρινέτω ὁ ϑεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων
ἀλλότριον οἰκέτην τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει σταθήσεται δέ δυνατὸς
γάρ ἐστιν ὁ ϑεὸς στῆσαι αὐτόν. ὃς µὲν κρίνει ἡµέραν παρ’ ἡµέραν
ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡµέραν ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. ὁ
ϕρονῶν τὴν ἡµέραν κυρίῳ ϕρονεῖ καὶ ὁ µὴ ϕρονῶν τὴν ἡµέραν κυρίῳ
οὐ ϕρονεῖ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ ϑεῷ καὶ ὁ µὴ ἐσθίων
κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ ϑεῷ. οὐδεὶς γὰρ ἡµῶν ἑαυτῷ ῇ
καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει. ἐάν τε γὰρ ῶµεν τῷ κυρίῳ ῶµεν ἐάν τε
ἀποθνῄσκωµεν τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκοµεν ἐάν τε οὖν ῶµεν ἐάν τε ἀποϑνῄσκωµεν τοῦ κυρίου ἐσµέν. εἰς τοῦτο γὰρ χριστὸς καὶ ἀπέθανεν καὶ
ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ώντων κυριεύσῃ. σὺ δὲ τί
κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου πάντες
v.9 το γαρ ου µοιχευσεις ου ϕονευσεις ου κλεψεις [ου
ου ,
ψευδοµαρτυρησεις]
,
, ,
ψευδοµαρτυρησεις
ουκ επιθυµησεις και ει τις ετερα εντολη εν τουτω
τω λογω τουτω ανακεφαλαιουται [εν εν , , τω] τω , , αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον , εαυτον , .
v.11 και
τουτο ειδοτες τον καιρον οτι ωρα ηµας , , ηδη υµας εξ υπνου εγερθηναι νυν γαρ εγγυτερον ηµων
η σωτηρια η οτε επιστευσαµεν.
v.12 η νυξ προεκοψεν η δε ηµερα ηγγικεν αποθωµεθα ουν τα εργα
του σκοτους και , , ενδυσωµεθα [δε] τα οπλα του ϕωτος.
v.14 αλλα αλλ , , ενδυσασθε τον
κυριον ιησουν χριστον και της σαρκος προνοιαν µη ποιεισθε εις επιθυµιας.
14
v.3 ο εσθιων
τον µη εσθιοντα µη εξουθενειτω και , , ο δε µη εσθιων τον εσθιοντα µη κρινετω ο ϑεος γαρ αυτον
προσελαβετο.
v.4 συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε
δυνατει δυνατος , , γαρ εστιν , , ο κυριος ϑεος , , στησαι αυτον.
v.5 ος µεν [γαρ] κρινει
ηµεραν παρ ηµεραν ος δε κρινει πασαν ηµεραν εκαστος εν τω ιδιω νοι πληροφορεισθω.
v.6 ο ϕρονων
την ηµεραν κυριω ϕρονει και ο , , µη , , ϕρονων , , την , , ηµεραν , , κυριω , , ου , ,
ϕρονει , , και ο εσθιων κυριω εσθιει ευχαριστει γαρ τω ϑεω και ο µη εσθιων κυριω ουκ εσθιει και
ευχαριστει τω ϑεω.
v.9 εις τουτο γαρ χριστος και , , απεθανεν και ανεστη , , και , , εζησεν ,
,
ανεζησεν
ινα και νεκρων και ωντων κυριευση.
v.10 συ δε τι κρινεις τον αδελφον σου η και συ τι
εξουθενεις τον αδελφον σου παντες γαρ παραστησοµεθα τω ηµατι του ϑεου χριστου , , .
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14:12–15:7

γὰρ παραστησόµεθα τῷ ήµατι τοῦ χριστοῦ. γέγραπται γάρ ῶ ἐγώ
λέγει κύριος ὅτι ἐµοὶ κάµψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσεται τῷ ϑεῷ. ἄρα οὖν ἕκαστος ἡµῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ ϑεῷ.
µηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωµεν ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε µᾶλλον τὸ µὴ τιθέναι πρόσκοµµα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. οἶδα καὶ πέπεισµαι ἐν κυρίῳ
ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ εἰ µὴ τῷ λογιζοµένῳ τι κοινὸν εἶναι
ἐκείνῳ κοινόν. εἰ δὲ διὰ ρῶµα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται οὐκέτι κατὰ
ἀγάπην περιπατεῖς µὴ τῷ ρώµατί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ χριστὸς ἀπέθανεν. µὴ λασφηµείσθω οὖν ὑµῶν τὸ ἀγαθόν. οὐ γάρ ἐστιν
ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ
χαρὰ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. ὁ γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ χριστῷ εὐάρεστος
τῷ ϑεῷ καὶ δόκιµος τοῖς ἀνθρώποις. ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωµεν
καὶ τὰ τῆς οἰκοδοµῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. µὴ ἕνεκεν ρώµατος κατάλυε
τὸ ἔργον τοῦ ϑεοῦ πάντα µὲν καθαρά ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ
προσκόµµατος ἐσθίοντι. καλὸν τὸ µὴ ϕαγεῖν κρέα µηδὲ πιεῖν οἶνον
µηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἤ ἀσθενεῖ. σὺ
πίστιν ἔχεις κατὰ σαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ µακάριος ὁ µὴ κρίνων
ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιµάζει. ὁ δὲ διακρινόµενος ἐὰν ϕάγῃ κατακέκριται ὅτι
οὐκ ἐκ πίστεως πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁµαρτία ἐστίν.
ὀφείλοµεν δὲ ἡµεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήµατα τῶν ἀδυνάτων αστάειν καὶ µὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος γάρ ἡµῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω
εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδοµήν. καὶ γὰρ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται οἱ ὀνειδισµοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ’
ἐµέ. ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν ἡµετέραν διδασκαλίαν προεγράφη
ἵνα διὰ τῆς ὑποµονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα
ἔχωµεν. ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ὑποµονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑµῖν τὸ
αὐτὸ ϕρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ χριστὸν ἰησοῦν. ἵνα ὁµοθυµαδὸν ἐν ἑνὶ
στόµατι δοξάζητε τὸν ϑεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ.
v.12 αρα [ουν] ουν , , εκαστος ηµων περι εαυτου λογον δωσει [τω τω , , ϑεω] ϑεω , , .
v.14 οιδα και πεπεισµαι εν κυριω ιησου οτι ουδεν κοινον δι αυτου εαυτου , , ει µη τω λογιζοµενω
τι κοινον ειναι εκεινω κοινον.
v.15 ει γαρ δε , , δια ρωµα ο αδελφος σου λυπειται ουκετι κατα
αγαπην περιπατεις µη τω ρωµατι σου εκεινον απολλυε υπερ ου χριστος απεθανεν.
v.18 ο γαρ εν
τουτω τουτοις , , δουλευων τω χριστω ευαρεστος τω ϑεω και δοκιµος τοις ανθρωποις.
v.21 καλον
το µη ϕαγειν κρεα µηδε πιειν οινον µηδε εν ω ο αδελφος σου προσκοπτει η , , σκανδαλιζεται , ,
η , , ασθενει , , .
v.22 συ πιστιν [ην] εχεις κατα σεαυτον , σαυτον , εχε ενωπιον του ϑεου
µακαριος ο µη κρινων εαυτον εν ω δοκιµαζει.
15
v.2 εκαστος γαρ , ηµων τω πλησιον αρεσκετω
εις το αγαθον προς οικοδοµην.
v.3 και γαρ ο χριστος ουχ εαυτω ηρεσεν αλλα καθως γεγραπται οι
v.4 οσα γαρ προεγραφη εις την
ονειδισµοι των ονειδιζοντων σε επεπεσαν επεπεσον , , επ εµε.
ηµετεραν διδασκαλιαν εγραφη προεγραφη , , ινα δια της υποµονης και δια , της παρακλησεως
των γραφων την ελπιδα εχωµεν.
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διὸ προσλαµβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ ὁ χριστὸς προσελάβετο ἡµᾶς
εἰς δόξαν ϑεοῦ. λέγω δὲ ἰησοῦν χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτοµῆς ὑπὲρ ἀληθείας ϑεοῦ εἰς τὸ εβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων.
τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν ϑεόν καθὼς γέγραπται διὰ τοῦτο
ἐξοµολογήσοµαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνοµατί σου ψαλῶ. καὶ πάλιν
λέγει εὐφράνθητε ἔθνη µετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶ πάλιν αἰνεῖτε τὸν
κύριον πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. καὶ πάλιν
ἠσαΐας λέγει ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ἰεσσαί καὶ ὁ ἀνιστάµενος ἄρχειν ἐθνῶν
ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑµᾶς πάσης
χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν εἰς τὸ περισσεύειν ὑµᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι
ἐν δυνάµει πνεύµατος ἁγίου. πέπεισµαι δέ ἀδελφοί µου καὶ αὐτὸς
ἐγὼ περὶ ὑµῶν ὅτι καὶ αὐτοὶ µεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης πεπληρωµένοι
πάσης γνώσεως δυνάµενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. τολµηρότερον δὲ
ἔγραψα ὑµῖν ἀδελφοί ἀπὸ µέρους ὡς ἐπαναµιµνῄσκων ὑµᾶς διὰ τὴν
χάριν τὴν δοθεῖσάν µοι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. εἰς τὸ εἶναί µε λειτουργὸν ἰησοῦ
χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἵνα γένηται ἡ
προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἡγιασµένη ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. ἔχω
οὖν καύχησιν ἐν χριστῷ ἰησοῦ τὰ πρὸς ϑεόν. οὐ γὰρ τολµήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργάσατο χριστὸς δι’ ἐµοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ
καὶ ἔργῳ. ἐν δυνάµει σηµείων καὶ τεράτων ἐν δυνάµει πνεύµατος ϑεοῦ
ὥστε µε ἀπὸ ἰερουσαλὴµ καὶ κύκλῳ µέχρι τοῦ ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ. οὕτως δὲ ϕιλοτιµούµενον εὐαγγελίζεσθαι
οὐχ ὅπου ὠνοµάσθη χριστός ἵνα µὴ ἐπ’ ἀλλότριον ϑεµέλιον οἰκοδοµῶ.
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ οὐκ
ἀκηκόασιν συνήσουσιν. διὸ καὶ ἐνεκοπτόµην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς
ὑµᾶς. νυνὶ δὲ µηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίµασιν τούτοις ἐπιποθίαν δὲ
v.7 διο προσλαµβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο υµας , ηµας , εις δοξαν
του ϑεου.
v.8 λεγω γαρ δε , , ιησουν , χριστον ιησουν διακονον γεγενησθαι περιτοµης
υπερ αληθειας ϑεου εις το εβαιωσαι τας επαγγελιας των πατερων.
v.11 και παλιν αινειτε τον , ,
κυριον , , παντα τα εθνη τον κυριον και επαινεσατωσαν επαινεσατε , , αυτον παντες οι λαοι.
v.14 πεπεισµαι δε αδελφοι µου και αυτος εγω περι υµων οτι και αυτοι µεστοι εστε αγαθωσυνης πεπληρωµενοι πασης [της] γνωσεως δυναµενοι και αλλους αλληλους , , νουθετειν.
v.15 τολµηροτερον δε εγραψα υµιν αδελφοι , , απο µερους ως επαναµιµνησκων υµας δια την χαριν την
δοθεισαν µοι υπο του ϑεου.
v.16 εις το ειναι µε λειτουργον ιησου , , χριστου ιησου εις τα εθνη
ιερουργουντα το ευαγγελιον του ϑεου ινα γενηται η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος ηγιασµενη εν
πνευµατι αγιω.
v.17 εχω ουν [την] καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον , ϑεον.
v.18 ου
γαρ τολµησω λαλειν , , τι λαλειν ων ου κατειργασατο χριστος δι εµου εις υπακοην εθνων λογω και
εργω.
v.19 εν δυναµει σηµειων και τερατων εν δυναµει πνευµατος [ϑεου] ϑεου , , ωστε µε απο
ιερουσαληµ και κυκλω µεχρι του ιλλυρικου πεπληρωκεναι το ευαγγελιον του χριστου.
v.23 νυνι
δε µηκετι τοπον εχων εν τοις κλιµασι κλιµασιν , , τουτοις επιποθιαν δε εχων του ελθειν προς υµας
απο πολλων ετων.
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ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν. ὡς ἐὰν πορεύωµαι εἰς τὴν
σπανίαν ἐλεύσοµαι πρὸς ὑµᾶς ἐλπίζω γὰρ διαπορευόµενος ϑεάσασθαι
ὑµας καὶ ὑφ’ ὑµῶν προπεµφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑµῶν πρῶτον ἀπὸ µέρους
ἐµπλησθῶ. νυνὶ δὲ πορεύοµαι εἰς ἰερουσαλὴµ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.
εὐδόκησαν γὰρ µακεδονία καὶ ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς
τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν ἰερουσαλήµ. εὐδόκησαν γάρ καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσὶν εἰ γὰρ τοῖς πνευµατικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη
ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάµενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον ἀπελεύσοµαι δι’
ὑµῶν εἰς τὴν σπανίαν. οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόµενος πρὸς ὑµᾶς ἐν πληρώµατι
εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ ἐλεύσοµαι. παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς
ἀδελφοί διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ
πνεύµατος συναγωνίσασθαί µοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐµοῦ πρὸς τὸν
ϑεόν. ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ ἰουδαίᾳ καὶ ἵνα ἡ διακονία
µου ἡ εἰς ἰερουσαλὴµ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις. ἵνα ἐν χαρᾷ
ἔλθω πρὸς ὑµᾶς διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ καὶ συναναπαύσωµαι ὑµῖν. ὁ δὲ
ϑεὸς τῆς εἰρήνης µετὰ πάντων ὑµῶν ἀµήν.
συνίστηµι δὲ ὑµῖν ϕοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡµῶν οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν κεγχρεαῖς. ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν
ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑµῶν χρῄζῃ πράγµατι καὶ γὰρ αὐτὴ
προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐµοῦ. ἀσπάσασθε πρίσκιλλαν
καὶ ἀκύλαν τοὺς συνεργούς µου ἐν χριστῷ ἰησοῦ. οἵτινες ὑπὲρ τῆς
ψυχῆς µου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν οἷς οὐκ ἐγὼ µόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν. καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν
ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν µου ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ
v.24 ως αν εαν , , πορευωµαι εις την σπανιαν ελευσοµαι , , προς , , υµας , , ελπιζω γαρ
διαπορευοµενος ϑεασασθαι υµας και υφ υµων προπεµφθηναι εκει εαν υµων πρωτον απο µερους
εµπλησθω.
v.27 ευδοκησαν γαρ και οφειλεται αυτων , , εισιν αυτων ει γαρ τοις πνευµατικοις
αυτων εκοινωνησαν τα εθνη οφειλουσιν και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι αυτοις.
v.28 τουτο ουν
επιτελεσας και σφραγισαµενος αυτοις τον καρπον τουτον απελευσοµαι δι υµων εις την , , σπανιαν.
v.29 οιδα δε οτι ερχοµενος προς υµας εν πληρωµατι ευλογιας του , , ευαγγελιου , , του , ,
χριστου ελευσοµαι.
v.30 παρακαλω δε υµας [αδελφοι] αδελφοι , , δια του κυριου ηµων ιησου
χριστου και δια της αγαπης του πνευµατος συναγωνισασθαι µοι εν ταις προσευχαις υπερ εµου προς
τον ϑεον.
v.31 ινα υσθω απο των απειθουντων εν τη ιουδαια και ινα , , η διακονια µου η εις
ιερουσαληµ ευπροσδεκτος γενηται , , τοις αγιοις γενηται .
v.32 ινα εν χαρα ελθων ελθω , ,
προς υµας δια ϑεληµατος ϑεου και , , συναναπαυσωµαι υµιν.
16
v.1 συνιστηµι δε υµιν
ϕοιβην την αδελφην ηµων ουσαν [και] διακονον της εκκλησιας της εν κεγχρεαις.
v.2 ινα αυτην
προσδεξησθε εν κυριω αξιως των αγιων και παραστητε αυτη εν ω αν υµων χρηζη πραγµατι και γαρ αυτη
v.3 ασπασασθε πρισκαν , πρισκιλλαν ,
προστατις πολλων εγενηθη και αυτου , , εµου αυτου .
και ακυλαν τους συνεργους µου εν χριστω ιησου.
v.5 και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε
επαινετον τον αγαπητον µου ος εστιν απαρχη της ασιας αχαιας , , εις χριστον.
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τῆς ἀχαΐας εἰς χριστόν. ἀσπάσασθε µαρίαµ ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς
ἡµᾶς. ἀσπάσασθε ἀνδρόνικον καὶ ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς µου καὶ συναιχµαλώτους µου οἵτινές εἰσιν ἐπίσηµοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ πρὸ
ἐµοῦ γέγονασιν ἐν χριστῷ. ἀσπάσασθε ἀµπλίαν τὸν ἀγαπητόν µου ἐν
κυρίῳ. ἀσπάσασθε οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡµῶν ἐν χριστῷ καὶ στάχυν
τὸν ἀγαπητόν µου. ἀσπάσασθε ἀπελλῆν τὸν δόκιµον ἐν χριστῷ ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ἀριστοβούλου. ἀσπάσασθε ἡροδίωνα τὸν συγγενῆ µου
ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε
τρύφαιναν καὶ τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ ἀσπάσασθε περσίδα
τὴν ἀγαπητήν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε ῥοῦφον τὸν
ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ ἐµοῦ. ἀσπάσασθε ἀσύγκριτον ϕλέγοντα ἑρµᾶν πατροβᾶν ἑρµῆν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
ἀσπάσασθε ϕιλόλογον καὶ ἰουλίαν νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ καὶ
ὀλυµπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
ϕιλήµατι ἁγίῳ ἀσπάζονται ὑµᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ χριστοῦ. παρακαλῶ
δὲ ὑµᾶς ἀδελφοί σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑµεῖς ἐµάθετε ποιοῦντας καὶ ἐκκλίνατε ἀπ’ αὐτῶν.
οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡµῶν ἰησοῦ χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ
ἑαυτῶν κοιλίᾳ καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς
καρδίας τῶν ἀκάκων. ἡ γὰρ ὑµῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο χαίρω
οὖν τὸ ἐφ’ ὑµῖν ϑέλω δὲ ὑµᾶς σοφοὺς µέν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν ἀκεραίους
δὲ εἰς τὸ κακόν. ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς
πόδας ὑµῶν ἐν τάχει ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µεθ’ ὑµῶν.
ἀσπάζονταί ὑµᾶς τιµόθεος ὁ συνεργός µου καὶ λούκιος καὶ ἰάσων καὶ
σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς µου. ἀσπάζοµαι ὑµᾶς ἐγὼ τέρτιος ὁ γράψας

v.6 ασπασασθε µαριαν µαριαµ , , ητις πολλα εκοπιασεν εις υµας ηµας , , .
v.7 ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν τους συγγενεις µου και συναιχµαλωτους µου οιτινες εισιν επισηµοι εν
τοις αποστολοις οι και προ εµου γεγοναν γεγονασιν , , εν χριστω.
v.8 ασπασασθε αµπλιατον
αµπλιαν , , τον αγαπητον µου εν κυριω.
v.11 ασπασασθε ηρωδιωνα , ηροδιωνα , τον συγγενη
µου ασπασασθε τους εκ των ναρκισσου τους οντας εν κυριω.
v.14 ασπασασθε ασυγκριτον ϕλεγοντα
ερµαν , , πατροβαν , , ερµην πατροβαν ερµαν και τους συν αυτοις αδελφους.
v.16 ασπασασθε αλληλους εν ϕιληµατι αγιω ασπαζονται υµας αι εκκλησιαι πασαι του χριστου.
v.17 παρακαλω
δε υµας αδελφοι σκοπειν τους τας διχοστασιας και τα σκανδαλα παρα την διδαχην ην υµεις εµαθετε
ποιουντας και εκκλινετε εκκλινατε , , απ αυτων.
v.18 οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ηµων ιησου , ,
χριστω ου δουλευουσιν αλλα τη εαυτων κοιλια και δια της χρηστολογιας και ευλογιας εξαπατωσιν τας
καρδιας των ακακων.
v.19 η γαρ υµων υπακοη εις παντας αφικετο χαιρω , , ουν , , το , ,
εφ υµιν ουν χαιρω ϑελω δε υµας σοφους µεν , , ειναι εις το αγαθον ακεραιους δε εις το κακον.
v.20 ο δε ϑεος της ειρηνης συντριψει τον σαταναν υπο τους ποδας υµων εν ταχει η χαρις του κυριου
ηµων ιησου χριστου , , µεθ υµων αµην .
v.21 ασπαζεται ασπαζονται , , υµας τιµοθεος ο
συνεργος µου και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις µου.
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τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ. ἀσπάζεται ὑµᾶς γάϊος ὁ ξένος µου καὶ τῆς
ἐκκλησίας ὅλης ἀσπάζεται ὑµᾶς ἔραστος ὁ οἰκονόµος τῆς πόλεως καὶ
κούαρτος ὁ ἀδελφός. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ
πάντων ὑµῶν ἀµήν. τῷ δὲ δυναµένῳ ὑµᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου καὶ τὸ κήρυγµα ἰησοῦ χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν µυστηρίου
χρόνοις αἰωνίοις σεσιγηµένου. ϕανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν
προφητικῶν κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου ϑεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς
πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος. µόνῳ σοφῷ ϑεῷ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ᾧ ἡ
δόξα εἰς τοὺς αἶῶνας ἆµήν πρός ῥωµαίους ἐγράφη ἆπό κορίνθου διὰ
ϕοίβης τῆς διακόνου τῆς ἕν κεγχρεαῖς ῏εκκλησίας.

v.23 ασπαζεται υµας γαιος ο ξενος µου και της , , εκκλησιας , , ολης της εκκλησιας ασπαζεται
υµας εραστος ο οικονοµος της πολεως και κουαρτος ο αδελφος.
v.24 η , , χαρις , , του , ,
κυριου , , ηµων , , ιησου , , χριστου , , µετα , , παντων , , υµων , , αµην , , .
v.25 [τω [ 14:24] τω , , δε δυναµενω υµας στηριξαι κατα το ευαγγελιον µου και το κηρυγµα
ιησου χριστου κατα αποκαλυψιν µυστηριου χρονοις αιωνιοις σεσιγηµενου.
v.26 [ 14:25] ϕανεωθεντος δε νυν δια τε γραφων προφητικων κατ επιταγην του αιωνιου ϑεου εις υπακοην πιστεως εις
παντα τα εθνη γνωρισθεντος.
v.27 [ 14:26] µονω σοφω ϑεω δια ιησου χριστου ω , , η δοξα εις
, ,
τους αιωνας αµην] αµην
.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ
παῦλος κλητὸς ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ καὶ
σωσθένης ὁ ἀδελφός. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν κορίνθῳ ἡγιασµένοις ἐν χριστῷ ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουµένοις
τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε καὶ
ἡµῶν. χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ
χριστοῦ. εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου πάντοτε περὶ ὑµῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ
ϑεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑµῖν ἐν χριστῷ ἰησοῦ. ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν
αὐτῷ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει. καθὼς τὸ µαρτύριον τοῦ χριστοῦ
ἐβεβαιώθη ἐν ὑµῖν. ὥστε ὑµᾶς µὴ ὑστερεῖσθαι ἐν µηδενὶ χαρίσµατι
ἀπεκδεχοµένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ὃς
καὶ εβαιώσει ὑµᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ κυρίου
ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. πιστὸς ὁ ϑεὸς δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ
υἱοῦ αὐτοῦ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς ἀδελϕοί διὰ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε
πάντες καὶ µὴ ᾖ ἐν ὑµῖν σχίσµατα ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ
καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώµῃ. ἐδηλώθη γάρ µοι περὶ ὑµῶν ἀδελφοί µου ὑπὸ
τῶν χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑµῖν εἰσιν. λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑµῶν
λέγει ἐγὼ µέν εἰµι παύλου ἐγὼ δὲ ἀπολλῶ ἐγὼ δὲ κηφᾶ ἐγὼ δὲ χριστοῦ.
µεµέρισται ὁ χριστός µὴ παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑµῶν ἢ εἰς τὸ ὄνοµα
παύλου ἐβαπτίσθητε. εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ ὅτι οὐδένα ὑµῶν ἐβάπτισα εἰ
µὴ κρίσπον καὶ γάϊον. ἵνα µή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα ἐβάπτισα.
ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν στεφανᾶ οἶκον λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέν µε χριστὸς απτίζειν ἀλ᾽λ εὐαγγελίζεσθαι οὐκ
ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα µὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ. ὁ λόγος γὰρ
ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς µὲν ἀπολλυµένοις µωρία ἐστίν τοῖς δὲ σῳζοµένοις
1
v.1 παυλος κλητος αποστολος ιησου , , χριστου ιησου δια ϑεληµατος ϑεου και σωσθενης ο
αδελφος.
v.2 τη εκκλησια του ϑεου τη ουση εν κορινθω ηγιασµενοις εν χριστω ιησου κλητοις αγιοις
συν πασιν τοις επικαλουµενοις το ονοµα του κυριου ηµων ιησου χριστου εν παντι τοπω αυτων τε , ,
και ηµων.
v.8 ος και εβαιωσει υµας εως τελους ανεγκλητους εν τη ηµερα του κυριου ηµων ιησου
v.14 ευχαριστω [τω τω , , ϑεω] ϑεω , , οτι ουδενα υµων εβαπτισα
[χριστου] χριστου , , .
ει µη κρισπον και γαιον.
v.15 ινα µη τις ειπη οτι εις το εµον ονοµα εβαπτισθητε εβαπτισα , , .
v.17 ου γαρ απεστειλεν µε χριστος απτιζειν αλλα αλλ , , ευαγγελιζεσθαι ουκ εν σοφια λογου ινα
µη κενωθη ο σταυρος του χριστου.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

1:19–2:5

ἡµῖν δύναµις ϑεοῦ ἐστιν. γέγραπται γάρ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν
καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ποῦ σοφός ποῦ γραµµατεύς
ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου οὐχὶ ἐµώρανεν ὁ ϑεὸς τὴν σοφίαν τοῦ
κόσµου τούτου. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσµος
διὰ τῆς σοφίας τὸν ϑεόν εὐδόκησεν ὁ ϑεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ κηρύγµατος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. ἐπειδὴ καὶ ἰουδαῖοι σηµεῖον αἰτοῦσιν καὶ
ἕλληνες σοφίαν ητοῦσιν. ἡµεῖς δὲ κηρύσσοµεν χριστὸν ἐσταυρωµένον
ἰουδαίοις µὲν σκάνδαλον ἕλλησιν δὲ µωρίαν. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς
ἰουδαίοις τε καὶ ἕλλησιν χριστὸν ϑεοῦ δύναµιν καὶ ϑεοῦ σοφίαν. ὅτι
τὸ µωρὸν τοῦ ϑεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ
ϑεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν. λέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑµῶν
ἀδελφοί ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ πολλοὶ δυνατοί οὐ πολλοὶ
εὐγενεῖς. ἀλλὰ τὰ µωρὰ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ ϑεὸς ἵνα τοὺς σοφούς
καταισχύνῃ καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ ϑεὸς ἵνα καταισχύνῃ
τὰ ἰσχυρά. καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσµου καὶ τὰ ἐξουθενηµένα ἐξελέξατο ὁ
ϑεός καὶ τὰ µὴ ὄντα ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ. ὅπως µὴ καυχήσηται πᾶσα
σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑµεῖς ἐστε ἐν χριστῷ ἰησοῦ ὃς ἐγενήθη
ἡµῖν σοφία ἀπὸ ϑεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασµὸς καὶ ἀπολύτρωσις. ἵνα
καθὼς γέγραπται ὁ καυχώµενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.
κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑµᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν λόγου ἢ
σοφίας καταγγέλλων ὑµῖν τὸ µαρτύριον τοῦ ϑεοῦ. οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ
εἰδέναι τι ἐν ὑµῖν εἰ µὴ ἰησοῦν χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωµένον. καὶ
ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν ϕόβῳ καὶ ἐν τρόµῳ πολλῷ ἐγενόµην πρὸς ὑµᾶς.
καὶ ὁ λόγος µου καὶ τὸ κήρυγµά µου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας
λόγοις ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύµατος καὶ δυνάµεως. ἵνα ἡ πίστις ὑµῶν

v.20 που σοφος που γραµµατευς που συζητητης του αιωνος τουτου ουχι εµωρανεν ο ϑεος την σοφιαν
του κοσµου τουτου , , .
v.22 επειδη και ιουδαιοι σηµεια σηµειον , , αιτουσιν και ελληνες σοϕιαν ητουσιν.
v.23 ηµεις δε κηρυσσοµεν χριστον εσταυρωµενον ιουδαιοις µεν σκανδαλον εθνεσιν
ελλησιν , , δε µωριαν.
v.25 οτι το µωρον του ϑεου σοφωτερον των ανθρωπων εστιν και το ασθενες
του ϑεου ισχυροτερον των ανθρωπων εστιν , , .
v.27 αλλα τα µωρα του κοσµου εξελεξατο ο ϑεος ινα
καταισχυνη τους σοφους καταισχυνη , , και τα ασθενη του κοσµου εξελεξατο ο ϑεος ινα καταισχυνη
τα ισχυρα.
v.28 και τα αγενη του κοσµου και τα εξουθενηµενα εξελεξατο ο ϑεος και , , τα µη οντα
ινα τα οντα καταργηση.
v.29 οπως µη καυχησηται πασα σαρξ ενωπιον του , ϑεου , αυτου , .
v.30 εξ αυτου δε υµεις εστε εν χριστω ιησου ος εγενηθη ηµιν , , σοφια ηµιν απο ϑεου δικαιοσυνη
τε και αγιασµος και απολυτρωσις.
2
v.1 καγω ελθων προς υµας αδελφοι ηλθον ου καθ υπεροχην
λογου η σοφιας καταγγελλων υµιν το µυστηριον µαρτυριον , , του ϑεου.
v.2 ου γαρ εκρινα
v.3 καγω
του , , ειδεναι , , τι ειδεναι εν υµιν ει µη ιησουν χριστον και τουτον εσταυρωµενον.
και , , εγω , , εν ασθενεια και εν ϕοβω και εν τροµω πολλω εγενοµην προς υµας.
v.4 και
ο λογος µου και το κηρυγµα µου ουκ εν ᾿πειθοις῎ πειθοις , , ανθρωπινης , , σοφιας [λογοις]
λογοις , , αλλ εν αποδειξει πνευµατος και δυναµεως.
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µὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐν δυνάµει ϑεοῦ. σοφίαν δὲ λαλοῦµεν
ἐν τοῖς τελείοις σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ
αἰῶνος τούτου τῶν καταργουµένων. ἀλλὰ λαλοῦµεν σοφίαν ϑεοῦ ἐν
µυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυµµένην ἣν προώρισεν ὁ ϑεὸς πρὸ τῶν αἰώνων
εἰς δόξαν ἡµῶν. ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν εἰ
γὰρ ἔγνωσαν οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. ἀλλὰ καθὼς
γέγραπται ἃ ὀφθαλµὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν
ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἃ ἡτοίµασεν ὁ ϑεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ἡµῖν
δὲ ὁ ϑεὸς ἀπεκάλυψεν διὰ τοῦ πνεύµατος αὐτοῦ τὸ γὰρ πνεῦµα πάντα
ἐρευνᾷ καὶ τὰ άθη τοῦ ϑεοῦ. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου
εἰ µὴ τὸ πνεῦµα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ οὕτως καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ οὐδεὶς
οἶδεν εἰ µὴ τὸ πνεῦµα τοῦ ϑεοῦ. ἡµεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦµα τοῦ κόσµου
ἐλάβοµεν ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τὸ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἵνα εἰδῶµεν τὰ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ
χαρισθέντα ἡµῖν. ἃ καὶ λαλοῦµεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας
λόγοις ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς πνεύµατος῞ αγίου πνευµατικοῖς πνευµατικὰ
συγκρίνοντες. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ
ϑεοῦ µωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν καὶ οὐ δύναται γνῶναι ὅτι πνευµατικῶς ἀνακρίνεται. ὁ δὲ πνευµατικὸς ἀνακρίνει µὲν πάντα αὐτὸς δὲ ὑπ’ οὐδενὸς
ἀνακρίνεται. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου ὃς συµβιβάσει αὐτόν ἡµεῖς δὲ
νοῦν χριστοῦ ἔχοµεν.
καὶ ἐγώ ἀδελφοί οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑµῖν ὡς πνευµατικοῖς ἀλλ’
ὡς σαρκικοῖς ὡς νηπίοις ἐν χριστῷ. γάλα ὑµᾶς ἐπότισα καὶ οὐ ρῶµα
οὔπω γὰρ ἠδύνασθε ἀλλ’ οὖτε ἔτι νῦν δύνασθε. ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε
ὅπου γὰρ ἐν ὑµῖν ῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ
κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε. ὅταν γὰρ λέγῃ τις ἐγὼ µέν εἰµι παύλου
ἕτερος δέ ἐγὼ ἀπολλῶ οὐχὶ σαρκικοί ἐστε. τίς οὖν ἐστιν παῦλος τίς
v.7 αλλα λαλουµεν σοφιαν , , ϑεου σοφιαν εν µυστηριω την αποκεκρυµµενην ην προωρισεν
ο ϑεος προ των αιωνων εις δοξαν ηµων.
v.10 ηµιν δε απεκαλυψεν ο ϑεος απεκαλυψεν , ,
, ,
δια του πνευµατος αυτου
το γαρ πνευµα παντα εραυνα ερευνα , , και τα αθη του ϑεου.
v.11 τις γαρ οιδεν ανθρωπων τα του ανθρωπου ει µη το πνευµα του ανθρωπου το εν αυτω ουτως
και τα του ϑεου ουδεις εγνωκεν οιδεν , , ει µη το πνευµα του ϑεου.
v.13 α και λαλουµεν
ουκ εν διδακτοις ανθρωπινης σοφιας λογοις αλλ εν διδακτοις πνευµατος αγιου , , πνευµατικοις
πνευµατικα συγκρινοντες.
v.15 ο δε πνευµατικος ανακρινει [τα] µεν , , παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται.
3
v.1 καγω και , , εγω , , αδελφοι ουκ ηδυνηθην λαλησαι , , υµιν
λαλησαι ως πνευµατικοις αλλ ως σαρκινοις σαρκικοις , , ως νηπιοις εν χριστω.
v.2 γαλα υµας
εποτισα και , , ου ρωµα ουπω γαρ εδυνασθε , ηδυνασθε , αλλ ουδε ουτε , , ετι νυν δυνασθε.
v.3 ετι γαρ σαρκικοι εστε οπου γαρ εν υµιν ηλος και ερις και , , διχοστασιαι , , ουχι σαρκικοι
εστε και κατα ανθρωπον περιπατειτε.
v.4 οταν γαρ λεγη τις εγω µεν ειµι παυλου ετερος δε εγω
v.5 τι τις , , ουν εστιν παυλος , ,
απολλω ουκ ουχι , , ανθρωποι σαρκικοι , , εστε.
, ,
, ,
, ,
τις
δε
απολλως τι δε εστιν παυλος αλλ
η , , διακονοι δι ων επιστευσατε και
εκαστω ως ο κυριος εδωκεν.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

3:6–4:4

δέ ἀπολλῶς ἀλ᾽λ ἢ διάκονοι δι’ ὧν ἐπιστεύσατε καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος
ἔδωκεν. ἐγὼ ἐφύτευσα ἀπολλῶς ἐπότισεν ἀλ᾽λ ὁ ϑεὸς ηὔξανεν. ὥστε
οὔτε ὁ ϕυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων ἀλλ’ ὁ αὐξάνων ϑεός. ὁ ϕυτεύων
δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον µισθὸν λήψεται κατὰ τὸν
ἴδιον κόπον. ϑεοῦ γάρ ἐσµεν συνεργοί ϑεοῦ γεώργιον ϑεοῦ οἰκοδοµή
ἐστε. κατὰ τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων
ϑεµέλιον τέθεικα ἄλλος δὲ ἐποικοδοµεῖ ἕκαστος δὲ λεπέτω πῶς ἐποικοδοµεῖ. ϑεµέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται ϑεῖναι παρὰ τὸν κείµενον
ὅς ἐστιν ἰησοῦς ὁ χριστός. εἰ δέ τις ἐποικοδοµεῖ ἐπὶ τὸν ϑεµέλιον τοῦτον
χρυσόν ἄργυρον λίθους τιµίους ξύλα χόρτον καλάµην. ἑκάστου τὸ ἔργον ϕανερὸν γενήσεται ἡ γὰρ ἡµέρα δηλώσει ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται
καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιµάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον
µενεῖ ὃ ἐπωκοδόµησεν µισθὸν λήψεται. εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται
ηµιωθήσεται αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. οὐκ οἴδατε
ὅτι ναὸς ϑεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦµα τοῦ ϑεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἴ τις τὸν ναὸν
τοῦ ϑεοῦ ϕθείρει ϕθερεῖ τοῦτον ὁ ϑεός ὁ γὰρ ναὸς τοῦ ϑεοῦ ἅγιός ἐστιν
οἵτινές ἐστε ὑµεῖς. µηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν
ὑµῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ µωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός. ἡ γὰρ σοφία
τοῦ κόσµου τούτου µωρία παρὰ τῷ ϑεῷ ἐστιν γέγραπται γάρ ὁ δρασσόµενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. καὶ πάλιν κύριος γινώσκει
τοὺς διαλογισµοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν µάταιοι. ὥστε µηδεὶς καυχάσθω
ἐν ἀνθρώποις πάντα γὰρ ὑµῶν ἐστιν. εἴτε παῦλος εἴτε ἀπολλῶς εἴτε κηϕᾶς εἴτε κόσµος εἴτε ωὴ εἴτε ϑάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε µέλλοντα πάντα
ὑµῶν ἐστιν. ὑµεῖς δὲ χριστοῦ χριστὸς δὲ ϑεοῦ.
οὕτως ἡµᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας χριστοῦ καὶ οἰκονόµους µυστηρίων ϑεοῦ.
ὅ δὲ λοιπὸν ητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόµοις ἵνα
πιστός τις εὑρεθῇ. ἐµοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ’ ὑµῶν ἀνακριϑῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡµέρας ἀλλ’ οὐδὲ ἐµαυτὸν ἀνακρίνω. οὐδὲν
γὰρ ἐµαυτῷ σύνοιδα ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωµαι ὁ δὲ ἀνακρίνων µε
v.6 εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλα αλλ , , ο ϑεος ηυξανεν. v.8 ο ϕυτευων δε και ο ποτιζων
εν εισιν εκαστος δε τον ιδιον µισθον ληµψεται ληψεται , , κατα τον ιδιον κοπον.
v.10 κατα
την χαριν του ϑεου την δοθεισαν µοι ως σοφος αρχιτεκτων ϑεµελιον εθηκα τεθεικα , , αλλος δε
εποικοδοµει εκαστος δε λεπετω πως εποικοδοµει.
v.11 ϑεµελιον γαρ αλλον ουδεις δυναται ϑειναι
παρα τον κειµενον ος εστιν ιησους ο , χριστος.
v.12 ει δε τις εποικοδοµει επι τον ϑεµελιον
τουτον , , χρυσον αργυρον λιθους τιµιους ξυλα χορτον καλαµην.
v.13 εκαστου το εργον ϕανερον
γενησεται η γαρ ηµερα δηλωσει οτι εν πυρι αποκαλυπτεται και εκαστου το εργον οποιον εστιν το
v.14 ει τινος το εργον µενει ο εποικοδοµησεν , επωκοδοµησεν , µισθον
πυρ [αυτο] δοκιµασει.
, ,
ληµψεται ληψεται
. v.22 ειτε παυλος ειτε απολλως ειτε κηφας ειτε κοσµος ειτε ωη ειτε ϑανατος
ειτε ενεστωτα ειτε µελλοντα παντα υµων εστιν , , .
4
v.2 ωδε ο , , δε , , λοιπον ητειται
εν τοις οικονοµοις ινα πιστος τις ευρεθη.
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κύριός ἐστιν. ὥστε µὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος
ὃς καὶ ϕωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ ϕανερώσει τὰς ουλὰς τῶν
καρδιῶν καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. ταῦτα δέ
ἀδελφοί µετεσχηµάτισα εἰς ἐµαυτὸν καὶ ἀπολλῶ δι’ ὑµᾶς ἵνα ἐν ἡµῖν
µάθητε τὸ µὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται ϕρονεῖν ἵνα µὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς ϕυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. τίς γάρ σε διακρίνει τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες
εἰ δὲ καὶ ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς µὴ λαβών. ἤδη κεκορεσµένοι ἐστέ
ἤδη ἐπλουτήσατε χωρὶς ἡµῶν ἐβασιλεύσατε καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε
ἵνα καὶ ἡµεῖς ὑµῖν συµβασιλεύσωµεν. δοκῶ γάρ ὅτι ὁ ϑεὸς ἡµᾶς τοὺς
ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους ὅτι ϑέατρον ἐγενήθηµεν τῷ κόσµῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡµεῖς µωροὶ διὰ χριστόν
ὑµεῖς δὲ ϕρόνιµοι ἐν χριστῷ ἡµεῖς ἀσθενεῖς ὑµεῖς δὲ ἰσχυροί ὑµεῖς ἔνδοξοι ἡµεῖς δὲ ἄτιµοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶµεν καὶ διψῶµεν
καὶ γυµνητεύοµεν καὶ κολαφιζόµεθα καὶ ἀστατοῦµεν. καὶ κοπιῶµεν
ἐργαζόµενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν λοιδορούµενοι εὐλογοῦµεν διωκόµενοι
ἀνεχόµεθα. λασφηµούµενοι παρακαλοῦµεν ὡς περικαθάρµατα τοῦ
κόσµου ἐγενήθηµεν πάντων περίψηµα ἕως ἄρτι. οὐκ ἐντρέπων ὑµᾶς
γράφω ταῦτα ἀλλ’ ὡς τέκνα µου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ µυρίους
παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν χριστῷ ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας ἐν γὰρ χριστῷ
ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑµᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς
µιµηταί µου γίνεσθε. διὰ τοῦτο ἔπεµψα ὑµῖν τιµόθεον ὅς ἐστίν τέκνον
µου ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ ὃς ὑµᾶς ἀναµνήσει τὰς ὁδούς µου
τὰς ἐν χριστῷ καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. ὡς µὴ ἐρχοµένου δέ µου πρὸς ὑµᾶς ἐφυσιώθησάν τινες. ἐλεύσοµαι δὲ ταχέως
πρὸς ὑµᾶς ἐὰν ὁ κύριος ϑελήσῃ καὶ γνώσοµαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωµένων ἀλλὰ τὴν δύναµιν. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἀλλ’
ἐν δυνάµει. τί ϑέλετε ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑµᾶς ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύµατί
τε πρᾳότητος.
ὅλως ἀκούεται ἐν ὑµῖν πορνεία καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν
v.6 ταυτα δε αδελφοι µετεσχηµατισα εις εµαυτον και απολλων απολλω , , δι υµας ινα εν ηµιν
µαθητε το µη υπερ α ο , , γεγραπται ϕρονειν , , ινα µη εις υπερ του ενος ϕυσιουσθε κατα
του ετερου.
v.9 δοκω γαρ οτι , , ο ϑεος ηµας τους αποστολους εσχατους απεδειξεν ως επιθανατιους οτι ϑεατρον εγενηθηµεν τω κοσµω και αγγελοις και ανθρωποις.
v.11 αχρι της αρτι ωρας
και πεινωµεν και διψωµεν και γυµνιτευοµεν γυµνητευοµεν , , και κολαφιζοµεθα και αστατουµεν.
v.13 δυσφηµουµενοι λασφηµουµενοι , , παρακαλουµεν ως περικαθαρµατα του κοσµου εγενηϑηµεν παντων περιψηµα εως αρτι.
v.14 ουκ εντρεπων υµας γραφω ταυτα αλλ ως τεκνα µου αγαπητα
᾿νουθετων῎ νουθετω , , .
v.17 δια τουτο επεµψα υµιν τιµοθεον ος εστιν τεκνον , , µου τεκνον
αγαπητον και πιστον εν κυριω ος υµας αναµνησει τας οδους µου τας εν χριστω [ιησου] καθως πανταχου εν παση εκκλησια διδασκω.
v.21 τι ϑελετε εν αβδω ελθω προς υµας η εν αγαπη πνευµατι τε
πραυτητος πραοτητος , , .
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

5:1–6:4

τοῖς ἔθνεσιν ὀνοµάζεται ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. καὶ ὑµεῖς
πεφυσιωµένοι ἐστέ καὶ οὐχὶ µᾶλλον ἐπενθήσατε ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ µέσου
ὑµῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας. ἐγὼ µὲν γάρ ὡς ἀπὼν τῷ σώµατι παρὼν
δὲ τῷ πνεύµατι ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάµενον. ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ συναχθέντων ὑµῶν
καὶ τοῦ ἐµοῦ πνεύµατος σὺν τῇ δυνάµει τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός ἵνα
τὸ πνεῦµα σωθῇ ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ κυρίου ἰησοῦ. οὐ καλὸν τὸ καύχηµα
ὑµῶν οὐκ οἴδατε ὅτι µικρὰ ύµη ὅλον τὸ ϕύραµα υµοῖ. ἐκκαθάρατε
οὖν τὴν παλαιὰν ύµην ἵνα ἦτε νέον ϕύραµα καθώς ἐστε ἄζυµοι καὶ γὰρ
τὸ πάσχα ἡµῶν ὑπὲρ ἡµῶν ἐτύθη χριστός. ὥστε ἑορτάζωµεν µὴ ἐν ύµῃ
παλαιᾷ µηδὲ ἐν ύµῃ κακίας καὶ πονηρίας ἀλλ’ ἐν ἀζύµοις εἰλικρινείας
καὶ ἀληθείας. ἔγραψα ὑµῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ µὴ συναναµίγνυσθαι πόρνοις. καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσµου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις
ἢ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις ἐπεὶ ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσµου ἐξελθεῖν.
νῦνὶ δὲ ἔγραψα ὑµῖν µὴ συναναµίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνοµαζόµενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ µέθυσος ἢ
ἅρπαξ τῷ τοιούτῳ µηδὲ συνεσθίειν. τί γάρ µοι καί τοὺς ἔξω κρίνειν
οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑµεῖς κρίνετε. τοὺς δὲ ἔξω ὁ ϑεὸς κρινεῖ καί ἐξαρεῖτε τὸν
πονηρὸν ἐξ ὑµῶν αὐτῶν.
τολµᾷ τις ὑµῶν πρᾶγµα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων.
οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσµον
κρινοῦσιν καὶ εἰ ἐν ὑµῖν κρίνεται ὁ κόσµος ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων. οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦµεν µήτι γε ιωτικά. ιωτικὰ
µὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε τοὺς ἐξουθενηµένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τούv.1 ολως ακουεται εν υµιν πορνεια και τοιαυτη πορνεια ητις ουδε εν τοις εθνεσιν ονοµαζεται , ,
ωστε γυναικα τινα του πατρος εχειν.
v.2 και υµεις πεφυσιωµενοι εστε και ουχι µαλλον επενθησατε
ινα αρθη εξαρθη , , εκ µεσου υµων ο το εργον τουτο πραξας ποιησας , , .
v.3 εγω µεν γαρ
ως , , απων τω σωµατι παρων δε τω πνευµατι ηδη κεκρικα ως παρων τον ουτως τουτο κατεργασαµενον.
v.4 εν τω ονοµατι του κυριου [ηµων] ηµων , , ιησου χριστου , , συναχθεντων υµων και του εµου
πνευµατος συν τη δυναµει του κυριου ηµων ιησου χριστου , , .
v.5 παραδουναι τον τοιουτον τω
σατανα εις ολεθρον της σαρκος ινα το πνευµα σωθη εν τη ηµερα του κυριου ιησου , , .
v.7 εκκαθαρατε ουν , την παλαιαν υµην ινα ητε νεον ϕυραµα καθως εστε αζυµοι και γαρ το πασχα ηµων
υπερ , , ηµων , , εθυθη ετυθη , , χριστος. v.10 και , , ου παντως τοις πορνοις του κοσµου
τουτου η τοις πλεονεκταις και η , , αρπαξιν η ειδωλολατραις επει ωφειλετε οφειλετε , , αρα εκ
του κοσµου εξελθειν.
v.11 νυν , νυνι , δε εγραψα υµιν µη συναναµιγνυσθαι εαν τις αδελφος
ονοµαζοµενος η πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η µεθυσος η αρπαξ τω τοιουτω µηδε
v.13 τους
συνεσθιειν.
v.12 τι γαρ µοι και , , τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υµεις κρινετε.
δε εξω ο ϑεος κρινει εξαρατε και , , εξαρειτε , , τον πονηρον εξ υµων αυτων.
6
v.2 η
ουκ οιδατε οτι οι αγιοι τον κοσµον κρινουσιν και ει εν υµιν κρινεται ο κοσµος αναξιοι εστε κριτηριων
ελαχιστων.
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τους καθίζετε. πρὸς ἐντροπὴν ὑµῖν λέγω οὕτως οὐκ ἐστιν ἐν ὑµῖν σοφὸς
οὐδὲ εἷς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. ἀλλὰ
ἀδελφὸς µετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων. ἤδη µὲν οὖν
ὅλως ἥττηµα ἐν ὑµῖν ἐστιν ὅτι κρίµατα ἔχετε µεθ’ ἑαυτῶν διὰτί οὐχὶ
µᾶλλον ἀδικεῖσθε διάτί οὐχὶ µᾶλλον ἀποστερεῖσθε. ἀλλὰ ὑµεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε καὶ ταῦτά ἀδελφούς. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι
ασιλείαν ϑεοῦ οὐ κληρονοµήσουσιν µὴ πλανᾶσθε οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε µοιχοὶ οὔτε µαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται. οὔτε κλέπται
οὔτε πλεονέκται οὔτε µέθυσοι οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες ασιλείαν ϑεοῦ
οὐ κληρονοµήσουσιν. καὶ ταῦτά τινες ἦτε ἀλλὰ ἀπελούσασθε ἀλλὰ
ἡγιάσθητε ἀλλ’ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ
πνεύµατι τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν. πάντα µοι ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα συµφέρει
πάντα µοι ἔξεστιν ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσοµαι ὑπό τινος. τὰ ρώµατα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς ρώµασιν ὁ δὲ ϑεὸς καὶ ταύτην καὶ
ταῦτα καταργήσει τὸ δὲ σῶµα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ καὶ ὁ κύιος τῷ σώµατι. ὁ δὲ ϑεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡµᾶς ἐξεγερεῖ
διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώµατα ὑµῶν µέλη χριστοῦ
ἐστιν ἄρας οὖν τὰ µέλη τοῦ χριστοῦ ποιήσω πόρνης µέλη µὴ γένοιτο. ἢ
οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώµενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶµά ἐστιν ἔσονται γάρ ϕησίν
οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν. ὁ δὲ κολλώµενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦµά ἐστιν.
ϕεύγετε τὴν πορνείαν πᾶν ἁµάρτηµα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ
σώµατός ἐστιν ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶµα ἁµαρτάνει. ἢ οὐκ οἴδατε
ὅτι τὸ σῶµα ὑµῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑµῖν ἁγίου πνεύµατός ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ
ϑεοῦ καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν. ἠγοράσθητε γὰρ τιµῆς δοξάσατε δὴ τὸν ϑεὸν
ἐν τῷ σώµατι ὑµῶν καὶ ἐν τῷ πνεύµατι ὑµῶν ἅτινά ἐστίν τοῦ ϑεοῦ.
περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε µοι καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι. διὰ
δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον
v.5 προς εντροπην υµιν λεγω ουτως ουκ ενι , εστιν , εν υµιν ουδεις σοφος ουδε , , εις , , ος
δυνησεται διακριναι ανα µεσον του αδελφου αυτου.
v.7 ηδη µεν [ουν] ουν , , ολως ηττηµα εν ,
υµιν εστιν οτι κριµατα εχετε µεθ εαυτων δια , τι , διατι , ουχι µαλλον αδικεισθε δια , τι ,
διατι , ουχι µαλλον αποστερεισθε.
v.8 αλλα υµεις αδικειτε και αποστερειτε και τουτο ταυτα , ,
αδελφους.
v.9 η ουκ οιδατε οτι αδικοι ασιλειαν , , ϑεου ασιλειαν ου κληρονοµησουσιν µη
πλανασθε ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε µοιχοι ουτε µαλακοι ουτε αρσενοκοιται.
v.10 ουτε
κλεπται , , ουτε , πλεονεκται , , ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ου µεθυσοι ου λοιδοροι ουχ
αρπαγες ασιλειαν ϑεου ου , , κληρονοµησουσιν.
v.11 και ταυτα τινες ητε αλλα απελουσασθε
αλλα ηγιασθητε αλλα αλλ , , εδικαιωθητε εν τω ονοµατι του κυριου ιησου χριστου και εν τω
πνευµατι του ϑεου ηµων.
v.16 [η] , η , ουκ οιδατε οτι ο κολλωµενος τη πορνη εν σωµα εστιν
εσονται γαρ ϕησιν οι δυο εις σαρκα µιαν.
v.20 ηγορασθητε γαρ τιµης δοξασατε δη τον ϑεον εν
τω σωµατι υµων και , , εν , , τω , , πνευµατι , , υµων , , ατινα , , εστιν , , του , ,
ϑεου , , .
7
v.1 περι δε ων εγραψατε µοι , , καλον ανθρωπω γυναικος µη απτεσθαι.
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ἄνδρα ἐχέτω. τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλοµένην εὔνοιαν ἀποδιδότω
ὁµοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώµατος οὐκ ἐξουσιάει ἀλ᾽λ ὁ ἀνήρ ὁµοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώµατος οὐκ ἐξουσιάζει
ἀλ᾽λ ἡ γυνή. µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ µὴ τι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς
καιρὸν ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ
συνέρχησθε ἵνα µὴ πειράζῃ ὑµᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑµῶν.
τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώµην οὐ κατ’ ἐπιταγήν. ϑέλω γὰρ πάντας ἀνϑρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐµαυτόν ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον χάρισµα ἔχει ἐκ ϑεοῦ
ὅς µὲν οὕτως ὅς δὲ οὕτως. λέγω δὲ τοῖς ἀγάµοις καὶ ταῖς χήραις καλὸν
αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν µείνωσιν ὡς κἀγώ. εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαµησάτωσαν κρεῖσσον γάρ ἐστιν γαµῆσαι ἢ πυροῦσθαι. τοῖς δὲ γεγαµηκόσιν
παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ ἀλ᾽λ ὁ κύριος γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς µὴ χωρισθῆναι. ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ µενέτω ἄγαµος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ
ἄνδρα γυναῖκα µὴ ἀφιέναι. τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγώ λέγω οὐχ ὁ κύριος εἴ τις
ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ’ αὐτοῦ
µὴ ἀφιέτω αὐτήν. καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ αὑτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ’ αὐτῆς µὴ ἀφιέτω αὐτόν. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος
ἐν τῇ γυναικί καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί ἐπεὶ ἄρα τὰ
τέκνα ὑµῶν ἀκάθαρτά ἐστιν νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται
χωριζέσθω οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις ἐν δὲ
εἰρήνῃ κέκληκεν ἡµᾶς ὁ ϑεός. τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις
ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις. εἰ µὴ ἑκάστῳ ὡς ἐµέρισεν ὁ
ϑεός ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ κύριος οὕτως περιπατείτω καὶ οὕτως ἐν
v.3 τη γυναικι ο ανηρ την οφειλην οφειλοµενην , , ευνοιαν , , αποδιδοτω οµοιως δε και η
γυνη τω ανδρι.
v.4 η γυνη του ιδιου σωµατος ουκ εξουσιαζει αλλα αλλ , , ο ανηρ οµοιως
δε και ο ανηρ του ιδιου σωµατος ουκ εξουσιαζει αλλα αλλ , , η γυνη.
v.5 µη αποστερειτε
αλληλους ει µητι µη , , τι , , αν εκ συµφωνου προς καιρον ινα σχολασητε σχολαζητε , ,
τη , , νηστεια , , και , , τη προσευχη και παλιν επι το αυτο ητε συνερχησθε , , ινα µη
πειραζη υµας ο σατανας δια την ακρασιαν υµων.
v.7 ϑελω δε γαρ , , παντας ανθρωπους ειναι
, ,
ως και εµαυτον αλλα αλλ
εκαστος ιδιον χαρισµα , , εχει χαρισµα εκ ϑεου ο ος , , µεν
ουτως ο ος , , δε ουτως.
v.8 λεγω δε τοις αγαµοις και ταις χηραις καλον αυτοις εστιν , , εαν
µεινωσιν ως καγω.
v.9 ει δε ουκ εγκρατευονται γαµησατωσαν κρειττον κρεισσον , , γαρ εστιν
γαµησαι η πυρουσθαι.
v.10 τοις δε γεγαµηκοσιν παραγγελλω ουκ εγω αλλα αλλ , , ο κυριος
γυναικα απο ανδρος µη χωρισθηναι.
v.12 τοις δε λοιποις εγω , , λεγω εγω ουχ ο κυριος ει τις
αδελφος γυναικα εχει απιστον και αυτη συνευδοκει οικειν µετ αυτου µη αφιετω αυτην.
v.13 και
γυνη ει τις ητις , , εχει ανδρα απιστον και ουτος αυτος , , συνευδοκει οικειν µετ αυτης µη
αφιετω τον ανδρα αυτον , , .
v.14 ηγιασται γαρ ο ανηρ ο απιστος εν τη γυναικι και ηγιασται η
γυνη η απιστος εν τω αδελφω ανδρι , , επει αρα τα τεκνα υµων ακαθαρτα εστιν νυν δε αγια εστιν.
v.15 ει δε ο απιστος χωριζεται χωριζεσθω ου δεδουλωται ο αδελφος η η αδελφη εν τοις τοιουτοις εν
v.17 ει µη εκαστω ως εµερισεν ο κυριος ϑεος , ,
δε ειρηνη κεκληκεν υµας ηµας , , ο ϑεος.
, ,
εκαστον ως κεκληκεν ο ϑεος κυριος
ουτως περιπατειτω και ουτως εν ταις εκκλησιαις πασαις
διατασσοµαι.
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ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσοµαι. περιτετµηµένος τις ἐκλήθη µὴ
ἐπισπάσθω ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη µὴ περιτεµνέσθω. ἡ περιτοµὴ
οὐδέν ἐστιν καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν ϑεοῦ.
ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ µενέτω. δοῦλος ἐκλήθης µή
σοι µελέτω ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι µᾶλλον χρῆσαι. ὁ
γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν ὁµοίως καί ὁ
ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν χριστοῦ. τιµῆς ἠγοράσθητε µὴ γίνεσθε
δοῦλοι ἀνθρώπων. ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί ἐν τούτῳ µενέτω παρὰ
τῷ ϑεῷ. περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω γνώµην δὲ
δίδωµι ὡς ἠλεηµένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. νοµίζω οὖν τοῦτο καλὸν
ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.
δέδεσαι γυναικί µὴ ήτει λύσιν λέλυσαι ἀπὸ γυναικός µὴ ήτει γυναῖκα.
ἐὰν δὲ καὶ γήµῃς οὐχ ἥµαρτες καὶ ἐὰν γήµῃ ἡ παρθένος οὐχ ἥµαρτεν
ϑλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι ἐγὼ δὲ ὑµῶν ϕείδοµαι. τοῦτο δέ
ϕηµι ἀδελφοί ὁ καιρὸς συνεσταλµένος τὸ λοιπὸν ἐστίν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς µὴ ἔχοντες ὦσιν. καὶ οἱ κλαίοντες ὡς µὴ κλαίοντες
καὶ οἱ χαίροντες ὡς µὴ χαίροντες καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς µὴ κατέχοντες.
καὶ οἱ χρώµενοι τῳ κόσµῳ τούτῳ ὡς µὴ καταχρώµενοι παράγει γὰρ τὸ
σχῆµα τοῦ κόσµου τούτου. ϑέλω δὲ ὑµᾶς ἀµερίµνους εἶναι ὁ ἄγαµος
µεριµνᾷ τὰ τοῦ κυρίου πῶς ἀρέσει τῷ κυρίῳ. ὁ δὲ γαµήσας µεριµνᾷ τὰ
τοῦ κόσµου πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί. µεµέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος
ἡ ἄγαµος µεριµνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώµατι καὶ πνεύµατι
ἡ δὲ γαµήσασα µεριµνᾷ τὰ τοῦ κόσµου πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί. τοῦτο
δὲ πρὸς τὸ ὑµῶν αὐτῶν συµφέρον λέγω οὐχ ἵνα ρόχον ὑµῖν ἐπιβάλω
ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχηµον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως. εἰ
δέ τις ἀσχηµονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νοµίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος καὶ

v.18 περιτετµηµενος τις εκληθη µη επισπασθω εν ακροβυστια κεκληται τις εκληθη , , µη
περιτεµνεσθω.
v.22 ο γαρ εν κυριω κληθεις δουλος απελευθερος κυριου εστιν οµοιως και , ,
ο ελευθερος κληθεις δουλος εστιν χριστου.
v.24 εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω µενετω
παρα τω , ϑεω.
v.28 εαν δε και γαµησης γηµης , , ουχ ηµαρτες και εαν γηµη η παρθενος
ουχ ηµαρτεν ϑλιψιν δε τη σαρκι εξουσιν οι τοιουτοι εγω δε υµων ϕειδοµαι.
v.29 τουτο δε ϕηµι
αδελφοι οτι ο καιρος συνεσταλµενος εστιν το λοιπον εστιν , , ινα και οι εχοντες γυναικας ως µη
εχοντες ωσιν.
v.31 και οι χρωµενοι τον κοσµον τω , , κοσµω , , τουτω , , ως µη καταχρωµενοι παραγει γαρ το σχηµα του κοσµου τουτου.
v.32 ϑελω δε υµας αµεριµνους ειναι ο αγαµος
µεριµνα τα του κυριου πως αρεση αρεσει , , τω κυριω.
v.33 ο δε γαµησας µεριµνα τα του κοσµου πως αρεση αρεσει , , τη γυναικι.
v.34 και µεµερισται και , η γυνη η αγαµος και
η παρθενος η , , αγαµος , , µεριµνα τα του κυριου ινα η αγια και τω σωµατι και τω πνευµατι
η δε γαµησασα µεριµνα τα του κοσµου πως αρεση αρεσει , , τω ανδρι.
v.35 τουτο δε προς το
υµων αυτων συµφορον συµφερον , , λεγω ουχ ινα ροχον υµιν επιβαλω αλλα προς το ευσχηµον
και ευπαρεδρον ευπροσεδρον , , τω κυριω απερισπαστως.
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οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι ὃ ϑέλει ποιείτω οὐχ ἁµαρτάνει γαµείτωσαν. ὃς
δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ µὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ
τοῦ ἰδίου ϑελήµατος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τοῦ τηρεῖν
τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ. ὥστε καὶ ὁ ἐκγαµίζων καλῶς ποιεῖ
ὁ δὲ µὴ ἑκγαµίζων κρεῖσσον ποιεῖ. γυνὴ δέδεται νόµῳ ἐφ’ ὅσον χρόνον
ῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ ϑέλει
γαµηθῆναι µόνον ἐν κυρίῳ. µακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως µείνῃ
κατὰ τὴν ἐµὴν γνώµην δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦµα ϑεοῦ ἔχειν.
περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαµεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχοµεν ἡ γνῶσις
ϕυσιοῖ ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδοµεῖ. εἴ δὲ τις δοκεῖ εἰδέναι τι οὐδέπω οὐδὲν
ἔγνωκεν καθὼς δεῖ γνῶναι. εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν ϑεόν οὗτος ἔγνωσται ὑπ’
αὐτοῦ. περὶ τῆς ρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαµεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσµῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς ϑεὸς ἕτερος εἰ µὴ εἷς. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν
λεγόµενοι ϑεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς ὥσπερ εἰσὶν ϑεοὶ πολλοὶ
καὶ κύριοι πολλοί. ἀλλ’ ἡµῖν εἷς ϑεὸς ὁ πατήρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡµεῖς
εἰς αὐτόν καὶ εἷς κύριος ἰησοῦς χριστός δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡµεῖς δι’ αὐτοῦ. ἀλλ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως
ἄρτι ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα
µολύνεται. ρῶµα δὲ ἡµᾶς οὐ παρίστησιν τῷ ϑεῷ οὔτε γὰρ ἐὰν ϕάγωµεν
περισσεύοµεν οὔτε ἐὰν µὴ ϕάγωµεν ὑστερούµεθα. λέπετε δὲ µήπως
ἡ ἐξουσία ὑµῶν αὕτη πρόσκοµµα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. ἐὰν γάρ τις
ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείµενον οὐχὶ ἡ συνείδησις
αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδοµηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν.
καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει δι’ ὃν χριστὸς ἀπέϑανεν. οὕτως δὲ ἁµαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν
v.37 ος δε εστηκεν εδραιος , , εν τη καρδια αυτου εδραιος µη εχων αναγκην εξουσιαν δε
εχει περι του ιδιου ϑεληµατος και τουτο κεκρικεν εν τη ιδια καρδια αυτου , , του , , τηειν την εαυτου παρθενον καλως ποιησει ποιει , , .
v.38 ωστε και ο γαµιζων την εαυτου
παρθενον εκγαµιζων , , καλως ποιει και ο δε , , µη γαµιζων εκγαµιζων , , κρεισσον ποιησει
ποιει , , .
v.39 γυνη δεδεται νοµω , , εφ οσον χρονον η ο ανηρ αυτης εαν δε και κοιµηθη
ο ανηρ αυτης , ελευθερα εστιν ω ϑελει γαµηθηναι µονον εν κυριω.
8
v.2 ει δε , , τις δοκει
εγνωκεναι ειδεναι , , τι ουπω εγνω ουδεπω , , ουδεν , , εγνωκεν , , καθως δει γνωναι.
v.4 περι της ρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαµεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσµω και οτι ουδεις ϑεος
ετερος , , ει µη εις.
v.5 και γαρ ειπερ εισιν λεγοµενοι ϑεοι ειτε εν ουρανω ειτε επι [της] της ,
γης ωσπερ εισιν ϑεοι πολλοι και κυριοι πολλοι.
v.7 αλλ ουκ εν πασιν η γνωσις τινες δε τη συνηθεια
συνειδησει , , του , , ειδωλου , , εως αρτι του ειδωλου ως ειδωλοθυτον εσθιουσιν και η συνειδησις αυτων ασθενης ουσα µολυνεται.
v.8 ρωµα δε ηµας ου παραστησει παριστησιν , ,
, ,
, ,
, ,
τω ϑεω ουτε
γαρ
εαν
ϕαγωµεν , , περισσευοµεν , , ουτε εαν µη ϕαγωµεν υστεουµεθα ουτε εαν ϕαγωµεν περισσευοµεν .
v.9 λεπετε δε µη πως µηπως , , η εξουσια
υµων αυτη προσκοµµα γενηται τοις ασθενεσιν ασθενουσιν , , .
v.11 απολλυται και , , γαρ
, ,
, ,
, ,
απολειται
ο ασθενων εν αδελφος
επι
τη ση γνωσει ο αδελφος δι ον χριστος απεθανεν.
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τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς χριστὸν ἁµαρτάνετε. διόπερ εἰ ρῶµα
σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου οὐ µὴ ϕάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα ἵνα µὴ τὸν
ἀδελφόν µου σκανδαλίσω.

13

οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος οὐκ εἰµὶ ἐλεύθερος οὐχὶ ἰησοῦν χριστὸν τὸν κύιον ἡµῶν ἑώρακα οὐ τὸ ἔργον µου ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ. εἰ ἄλλοις
οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος ἀλλά γε ὑµῖν εἰµι ἡ γὰρ σφραγίς τῆς ἐµῆς ἀποστολῆς ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ. ἡ ἐµὴ ἀπολογία τοῖς ἐµὲ ἀνακρίνουσίν
αὕτη ἐστιν. µὴ οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν ϕαγεῖν καὶ πιεῖν. µὴ οὐκ ἔχοµεν
ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ
οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ κηφᾶς. ἢ µόνος ἐγὼ καὶ αρναβᾶς οὐκ
ἔχοµεν ἐξουσίαν τοῦ µὴ ἐργάζεσθαι. τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις
ποτέ τίς ϕυτεύει ἀµπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει ἢ τίς
ποιµαίνει ποίµνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίµνης οὐκ ἐσθίει. µὴ
κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόµος ταῦτα λέγει. ἐν γὰρ τῷ
µωσέως νόµῳ γέγραπται οὐ ϕιµώσεις οῦν ἀλοῶντα µὴ τῶν οῶν µέλει
τῷ ϑεῷ. ἢ δι’ ἡµᾶς πάντως λέγει δι’ ἡµᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι
ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ µετέχειν
ἐπ’ ἐλπίδι. εἰ ἡµεῖς ὑµῖν τὰ πνευµατικὰ ἐσπείραµεν µέγα εἰ ἡµεῖς
ὑµῶν τὰ σαρκικὰ ϑερίσοµεν. εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑµῶν µετέχουσιν
οὐ µᾶλλον ἡµεῖς ἀλλ οὐκ ἐχρησάµεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ ἀλλὰ πάντα
στέγοµεν ἵνα µή ἐγκοπὴν τινα δῶµεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ. οὐκ
οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόµενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν οἱ τῷ ϑυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ ϑυσιαστηρίῳ συµµερίζονται. οὕτως καὶ ὁ
κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου
ῆν. ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάµην τούτων οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως

9

9
v.1 ουκ ειµι ελευθερος αποστολος , , ουκ ειµι αποστολος ελευθερος , , ουχι ιησουν
χριστον , , τον κυριον ηµων εορακα εωρακα , , ου το εργον µου υµεις εστε εν κυριω.
v.2 ει
αλλοις ουκ ειµι αποστολος αλλα γε υµιν ειµι η γαρ σφραγις µου της εµης , , αποστολης υµεις εστε
εν κυριω.
v.3 η εµη απολογια τοις εµε ανακρινουσιν αυτη , , εστιν αυτη .
v.4 µη ουκ εχοµεν
εξουσιαν ϕαγειν και πειν πιειν , , .
v.6 η µονος εγω και αρναβας ουκ εχοµεν εξουσιαν του , ,
µη εργαζεσθαι.
v.7 τις στρατευεται ιδιοις οψωνιοις ποτε τις ϕυτευει αµπελωνα και τον καρπον
εκ , , του , , καρπου , , αυτου ουκ εσθιει η τις ποιµαινει ποιµνην και εκ του γαλακτος της
ποιµνης ουκ εσθιει.
v.8 µη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η ουχι , , και ο νοµος ταυτα ου λεγει.
v.9 εν γαρ τω µωυσεως , µωσεως , νοµω γεγραπται ου κηµωσεις ϕιµωσεις , , ουν αλοωντα µη
των οων µελει τω ϑεω.
v.10 η δι ηµας παντως λεγει δι ηµας γαρ εγραφη οτι οφειλει επ ελπιδι
οφειλει , , ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων της , , ελπιδος , , αυτου , , µετεχειν , , επ
v.12 ει αλλοι της εξουσιας , , υµων εξουσιας µετεχουσιν ου µαλλον ηµεις
ελπιδι του µετεχειν .
αλλ ουκ εχρησαµεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγοµεν ινα µη εγκοπην , , τινα εγκοπην δωµεν
τω ευαγγελιω του χριστου.
v.13 ουκ οιδατε οτι οι τα ιερα εργαζοµενοι [τα] εκ του ιερου εσθιουσιν
οι τω ϑυσιαστηριω παρεδρευοντες προσεδρευοντες , , τω ϑυσιαστηριω συµµεριζονται.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

9:15–10:4

γένηται ἐν ἐµοί καλὸν γάρ µοι µᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ τὸ καύχηµά µου
ἵνα τις κενώσῃ. ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωµαι οὐκ ἔστιν µοι καύχηµα ἀνάγκη
γάρ µοι ἐπίκειται οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι. εἰ γὰρ ἑκὼν
τοῦτο πράσσω µισθὸν ἔχω εἰ δὲ ἄκων οἰκονοµίαν πεπίστευµαι. τίς οὖν
µοί ἐστιν ὁ µισθός ἵνα εὐαγγελιζόµενος ἀδάπανον ϑήσω τὸ εὐαγγέλιον
τοῦ χριστοῦ εἰς τὸ µὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ µού ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐµαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω. καὶ ἐγενόµην τοῖς ἰουδαίοις ὡς ἰουδαῖος ἵνα ἰουδαίους
κερδήσω τοῖς ὑπὸ νόµον ὡς ὑπὸ νόµον ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον κερδήσω.
τοῖς ἀνόµοις ὡς ἄνοµος µὴ ὢν ἄνοµος ϑεῷ ἀλλ’ ἔννοµος χριστῷ ἵνα κερδήσω ἀνόµους. ἐγενόµην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς
κερδήσω τοῖς πᾶσιν γέγονα τὰ πάντα ἵνα πάντως τινὰς σώσω. τοῦτο
δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωµαι. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες µὲν τρέχουσιν εἷς δὲ λαµβάνει τὸ
ραβεῖον οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόµενος πάντα
ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι µὲν οὖν ἵνα ϕθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡµεῖς δὲ
ἄφθαρτον. ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως οὕτως πυκτεύω ὡς
οὐκ ἀέρα δέρων. ἀλλ’ ὑπωπιάζω µου τὸ σῶµα καὶ δουλαγωγῶ µήπως
ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιµος γένωµαι.
οὐ ϑέλω δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι οἱ πατέρες ἡµῶν πάντες ὑπὸ
τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς ϑαλάσσης διῆλθον. καὶ πάντες
εἰς τὸν µωσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. καὶ πάντες
τὸ αὐτὸ ρῶµα πνευµατικὸν ἔφαγον. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόµα πνευµατικὸν ἔπιον ἔπινον γὰρ ἐκ πνευµατικῆς ἀκολουθούσης πέτρας ἡ δὲ
v.15 εγω δε ου κεχρηµαι ουδενι εχρησαµην , , τουτων ουκ εγραψα δε ταυτα ινα ουτως γενηται
εν εµοι καλον γαρ µοι µαλλον αποθανειν η το καυχηµα µου ουδεις κενωσει ινα , , τις , ,
κενωση , , .
v.16 εαν γαρ ευαγγελιζωµαι ουκ εστιν µοι καυχηµα αναγκη γαρ µοι επικειται
ουαι γαρ δε , , µοι εστιν εαν µη ευαγγελισωµαι ευαγγελιζωµαι , , .
v.18 τις ουν µου
µοι , , εστιν ο µισθος ινα ευαγγελιζοµενος αδαπανον ϑησω το ευαγγελιον του , , χριστου , ,
εις το µη καταχρησασθαι τη εξουσια µου εν τω ευαγγελιω.
v.20 και εγενοµην τοις ιουδαιοις ως
ιουδαιος ινα ιουδαιους κερδησω τοις υπο νοµον ως υπο νοµον µη ων αυτος υπο νοµον ινα τους
υπο νοµον κερδησω.
v.21 τοις ανοµοις ως ανοµος µη ων ανοµος ϑεου ϑεω , , αλλ εννοµος
χριστου χριστω , , ινα κερδανω τους κερδησω , , ανοµους.
v.22 εγενοµην τοις ασθενεσιν
ως , , ασθενης ινα τους ασθενεις κερδησω τοις πασιν γεγονα τα , , παντα ινα παντως τινας σωσω.
v.23 παντα τουτο , , δε ποιω δια το ευαγγελιον ινα συγκοινωνος αυτου γενωµαι.
v.27 αλλα
αλλ , , υπωπιαζω µου το σωµα και δουλαγωγω µη πως µηπως , , αλλοις κηρυξας αυτος αδοκιµος γενωµαι.
10
v.1 ου ϑελω γαρ δε , , υµας αγνοειν αδελφοι οτι οι πατερες ηµων παντες
υπο την νεφελην ησαν και παντες δια της ϑαλασσης διηλθον.
v.2 και παντες εις τον µωυσην ,
,
, ,
µωσην
εβαπτισθησαν εβαπτισαντο
εν τη νεφελη και εν τη ϑαλασση.
v.3 και παντες το αυτο
ρωµα , , πνευµατικον ρωµα εφαγον.
v.4 και παντες το αυτο ποµα , , πνευµατικον επιον
ποµα επινον γαρ εκ πνευµατικης ακολουθουσης πετρας η δε , , πετρα δε ην ο χριστος.
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πέτρα ἦν ὁ χριστός. ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ ϑεός
κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήµῳ. ταῦτα δὲ τύποι ἡµῶν ἐγενήθησαν
εἰς τὸ µὴ εἶναι ἡµᾶς ἐπιθυµητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύµησαν.
µηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν ὥς γέγραπται ἐκάθισεν
ὁ λαὸς ϕαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν. µηδὲ πορνεύωµεν
καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσον ἕν µιᾷ ἡµέρᾳ εἴκοσιτρεῖς
χιλιάδες. µηδὲ ἐκπειράζωµεν τὸν χριστόν καθώς καὶ τινες αὐτῶν ἐπείασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο. µηδὲ γογγύζετε καθὼς καὶ τινὲς
αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. ταῦτα δὲ πάντα
τύποι συνέβαινον ἐκείνοις ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡµῶν εἰς οὓς τὰ
τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν. ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι λεπέτω µὴ πέσῃ.
πειρασµὸς ὑµᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ µὴ ἀνθρώπινος πιστὸς δὲ ὁ ϑεός ὃς οὐκ
ἐάσει ὑµᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασµῷ
καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑµᾶς ὑπενεγκεῖν. διόπερ ἀγαπητοί µου
ϕεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. ὡς ϕρονίµοις λέγω κρίνατε ὑµεῖς ὅ
ϕηµι. τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦµεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵµατος τοῦ χριστοῦ ἐστιν τὸν ἄρτον ὃν κλῶµεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώµατος
τοῦ χριστοῦ ἐστιν. ὅτι εἷς ἄρτος ἓν σῶµα οἱ πολλοί ἐσµεν οἱ γὰρ πάντες
ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. λέπετε τὸν ἰσραὴλ κατὰ σάρκα οὐχί
οἱ ἐσθίοντες τὰς ϑυσίας κοινωνοὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου εἰσίν. τί οὖν ϕηµι
ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν ἢ ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν. ἀλλ’ ὅτι ἃ ϑύει τά ἔθνη
δαιµονίοις ϑύει καὶ οὐ ϑεῷ οὐ ϑέλω δὲ ὑµᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιµονίων
γίνεσθαι. οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιµονίων
οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου µετέχειν καὶ τραπέζης δαιµονίων. ἢ πααζηλοῦµεν τὸν κύριον µὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσµεν. πάντα µοι ἔξεστιν
v.7 µηδε ειδωλολατραι γινεσθε καθως τινες αυτων ωσπερ , ως , γεγραπται εκαθισεν ο λαος ϕαγειν
και πειν πιειν , , και ανεστησαν παιζειν.
v.8 µηδε πορνευωµεν καθως τινες αυτων επορνευσαν
και επεσον εν , , µια ηµερα εικοσι τρεις εικοσιτρεις , , χιλιαδες.
v.9 µηδε εκπειραζωµεν
τον χριστον καθως και , , τινες αυτων επειρασαν και υπο των οφεων απωλλυντο απωλοντο , , .
v.10 µηδε γογγυζετε καθαπερ καθως , , και , , τινες αυτων εγογγυσαν και απωλοντο υπο του
ολοθρευτου.
v.11 ταυτα δε τυπικως συνεβαινεν παντα , , τυποι , , συνεβαινον , , εκεινοις εγραφη δε προς νουθεσιαν ηµων εις ους τα τελη των αιωνων κατηντηκεν κατηντησεν , , .
v.13 πειρασµος υµας ουκ ειληφεν ει µη ανθρωπινος πιστος δε ο ϑεος ος ουκ εασει υµας πειρασθηναι
υπερ ο δυνασθε αλλα ποιησει συν τω πειρασµω και την εκβασιν του δυνασθαι υµας , , υπενεγκειν.
v.14 διοπερ αγαπητοι µου ϕευγετε απο της ειδωλολατριας ειδωλολατρειας , , .
v.16 το ποτηιον της ευλογιας ο ευλογουµεν ουχι κοινωνια εστιν του αιµατος του χριστου εστιν , , τον αρτον ον
κλωµεν ουχι κοινωνια του σωµατος του χριστου εστιν.
v.18 λεπετε τον ισραηλ κατα σαρκα ουχ
ουχι , , οι εσθιοντες τας ϑυσιας κοινωνοι του ϑυσιαστηριου εισιν. v.19 τι ουν ϕηµι οτι ειδωλοθυτον
ειδωλον , , τι εστιν η οτι ειδωλον ειδωλοθυτον , , τι εστιν.
v.20 αλλ οτι α ϑυουσιν ϑυει , ,
, ,
, ,
, ,
τα
εθνη
δαιµονιοις ϑυει
και ου ϑεω [ϑυουσιν] ου ϑελω δε υµας κοινωνους των δαιµονιων γινεσθαι.




































































































































































5
6

7
8



9





10
11



12



13

14



15



16

17



18
19



20



21



22
23


352

24 , 25


26
27



28





29

30


31
32
33



11, 2



3





4

5


6
7


8
9

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

10:23–11:9

ἀλλ’ οὐ πάντα συµφέρει πάντα µοί ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδοµεῖ.
µηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος. πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούµενον ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. τοῦ
γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωµα αὐτῆς. εἴ δὲ τις καλεῖ ὑµᾶς τῶν ἀπίστων καὶ ϑέλετε πορεύεσθαι πᾶν τὸ παρατιθέµενον ὑµῖν ἐσθίετε µηδὲν
ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. ἐὰν δέ τις ὑµῖν εἴπῃ τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστιν µὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν µηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν τοῦ
γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωµα αὐτῆς. συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν
ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία µου κρίνεται ὑπὸ
ἄλλης συνειδήσεως. εἰ δὲ ἐγὼ χάριτι µετέχω τί λασφηµοῦµαι ὑπὲρ
οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ. εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε πάντα εἰς
δόξαν ϑεοῦ ποιεῖτε. ἀπρόσκοποι γίνεσθε καὶ ἰουδαίοις καὶ ἕλλησιν καὶ
τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ. καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω µὴ ητῶν τὸ
ἐµαυτοῦ σύµφερον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσιν.
µιµηταί µου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ χριστοῦ.
ἐπαινῶ δὲ ὑµᾶς ἀδελϕοί ὅτι πάντα µου µέµνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑµῖν τὰς παραδόσεις
κατέχετε. ϑέλω δὲ ὑµᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ χριστός
ἐστιν κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ κεφαλὴ δὲ χριστοῦ ὁ ϑεός. πᾶς ἀνὴρ
προσευχόµενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ. πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχοµένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ
αὐτὸ τῇ ἐξυρηµένῃ. εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή καὶ κειράσθω εἰ δὲ
αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι κατακαλυπτέσθω. ἀνὴρ µὲν
γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν εἰκὼν καὶ δόξα ϑεοῦ
ὑπάρχων γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός
ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός. καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα ἀλλὰ
v.23 παντα µοι , , εξεστιν αλλ ου παντα συµφερει παντα µοι , , εξεστιν αλλ ου παντα οικοδοµει.
v.24 µηδεις το εαυτου ητειτω αλλα το του ετερου εκαστος , , .
v.26 του γαρ , , κυριου γαρ η
, ,
γη και το πληρωµα αυτης.
v.27 ει δε
τις καλει υµας των απιστων και ϑελετε πορευεσθαι παν το
παρατιθεµενον υµιν εσθιετε µηδεν ανακρινοντες δια την συνειδησιν.
v.28 εαν δε τις υµιν ειπη τουτο
ιεροθυτον ειδωλοθυτον , , εστιν µη εσθιετε δι εκεινον τον µηνυσαντα και την συνειδησιν του , ,
γαρ , , κυριου , , η , , γη , , και , , το , , πληρωµα , , αυτης , , .
v.30 ει δε ,
εγω χαριτι µετεχω τι λασφηµουµαι υπερ ου εγω ευχαριστω.
v.32 απροσκοποι γινεσθε , , και
ιουδαιοις γινεσθε και ελλησιν και τη εκκλησια του ϑεου.
v.33 καθως καγω παντα πασιν αρεσκω
µη ητων το εµαυτου συµφορον συµφερον , , αλλα το των πολλων ινα σωθωσιν.
11
v.2 επαινω
δε υµας αδελφοι , , οτι παντα µου µεµνησθε και καθως παρεδωκα υµιν τας παραδοσεις κατεχετε.
v.3 ϑελω δε υµας ειδεναι οτι παντος ανδρος η κεφαλη ο χριστος εστιν κεφαλη δε γυναικος ο ανηρ
v.5 πασα δε γυνη προσευχοµενη η προφητευουσα ακατακαλυπτω
κεφαλη δε του χριστου ο ϑεος.
τη κεφαλη καταισχυνει την κεφαλην αυτης εαυτης , , εν γαρ εστιν και το αυτο τη εξυρηµενη.
v.7 ανηρ µεν γαρ ουκ οφειλει κατακαλυπτεσθαι την κεφαλην εικων και δοξα ϑεου υπαρχων η γυνη
δε δοξα ανδρος εστιν.
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γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους. πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ
χωρὶς ἀνδρὸς ἐν κυρίῳ. ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός οὕτως καὶ ὁ
ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ. ἐν ὑµῖν αὐτοῖς κρίνατε
πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ ϑεῷ προσεύχεσθαι. ἡ οὐδὲ
αὐτὴ ἤ ϕύσις διδάσκει ὑµᾶς ὅτι ἀνὴρ µὲν ἐὰν κοµᾷ ἀτιµία αὐτῷ ἐστιν.
γυνὴ δὲ ἐὰν κοµᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται
αὐτῇ. εἰ δέ τις δοκεῖ ϕιλόνεικος εἶναι ἡµεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ
ἔχοµεν οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ ϑεοῦ. τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ
ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον ἀλ᾽λ εἰς τὸ ἧττον συνέρχεσθε. πρῶτον µὲν γὰρ
συνερχοµένων ὑµῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσµατα ἐν ὑµῖν ὑπάρχειν
καὶ µέρος τι πιστεύω. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑµῖν εἶναι ἵνα οἱ δόκιµοι
ϕανεροὶ γένωνται ἐν ὑµῖν. συνερχοµένων οὖν ὑµῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ
ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον ϕαγεῖν. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαµάνει ἐν τῷ ϕαγεῖν καὶ ὃς µὲν πεινᾷ ὃς δὲ µεθύει. µὴ γὰρ οἰκίας οὐκ
ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ ϑεοῦ καταφρονεῖτε
καὶ καταισχύνετε τοὺς µὴ ἔχοντας τί ὑµῖν εἴπω ἐπαινέσω ὑµᾶς ἐν τούτῳ
οὐκ ἐπαινῶ. ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑµῖν
ὅτι ὁ κύριος ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον. καὶ εὐχαιστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν λάβετε ϕαγετε τοῦτό µού ἐστιν τὸ σῶµα τὸ
ὑπὲρ ὑµῶν κλώµενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν. ὡσαύτως
καὶ τὸ ποτήριον µετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαϑήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐµῷ αἵµατι τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἂν πίνητε εἰς τὴν ἐµὴν
ἀνάµνησιν. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον
τοῦτο πίνητε τὸν ϑάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.
v.11 πλην ουτε ανηρ , , χωρις , , γυναικος , , ουτε , , γυνη χωρις ανδρος ουτε ανηρ
χωρις γυναικος εν κυριω.
v.14 η , , ουδε αυτη , , η ϕυσις αυτη διδασκει υµας οτι ανηρ
µεν εαν κοµα ατιµια αυτω εστιν.
v.15 γυνη δε εαν κοµα δοξα αυτη εστιν οτι η κοµη αντι περιβολαιου δεδοται [αυτη] αυτη , .
v.17 τουτο δε παραγγελλων ουκ επαινω οτι ουκ εις το κρεισσον
κρειττον , , αλλα αλλ , , εις το ησσον ηττον , , συνερχεσθε.
v.18 πρωτον µεν γαρ συνερχοµενων υµων εν τη , εκκλησια ακουω σχισµατα εν υµιν υπαρχειν και µερος τι πιστευω.
v.19 δει
γαρ και αιρεσεις εν υµιν ειναι ινα [και] οι δοκιµοι ϕανεροι γενωνται εν υµιν.
v.22 µη γαρ οικιας
ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του ϑεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους µη
εχοντας τι υµιν , , ειπω υµιν επαινεσω υµας εν τουτω ουκ επαινω.
v.23 εγω γαρ παρελαβον απο
του κυριου ο και παρεδωκα υµιν οτι ο κυριος ιησους εν τη νυκτι η παρεδιδετο παρεδιδοτο , , ελαβεν
αρτον.
v.24 και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν λαβετε , , ϕαγετε , , τουτο µου εστιν το σωµα
το υπερ υµων κλωµενον , , τουτο ποιειτε εις την εµην αναµνησιν.
v.25 ωσαυτως και το ποτηριον
µετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν εν τω εµω αιµατι τουτο ποιειτε οσακις
v.26 οσακις γαρ εαν αν , , εσθιητε τον αρτον τουτον
εαν αν , , πινητε εις την εµην αναµνησιν.
, ,
και το ποτηριον τουτο
πινητε τον ϑανατον του κυριου καταγγελλετε αχρι αχρις , , ου αν , ,
ελθη.
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ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ σώµατος καὶ αἵµατος τοῦ κυρίου. δοκιµαζέτω δὲ
ἄνθρωπος ἑαυτόν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου
πινέτω. ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρίµα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει
µὴ διακρίνων τὸ σῶµα τοῦ κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑµῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς
καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιµῶνται ἱκανοί. εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν οὐκ
ἂν ἐκρινόµεθα. κρινόµενοι δὲ ὑπὸ κυρίου παιδευόµεθα ἵνα µὴ σὺν τῷ
κόσµῳ κατακριθῶµεν. ὥστε ἀδελφοί µου συνερχόµενοι εἰς τὸ ϕαγεῖν
ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. εἴ δὲ τις πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω ἵνα µὴ εἰς κρίµα
συνέρχησθε τὰ δέ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξοµαι.
περὶ δὲ τῶν πνευµατικῶν ἀδελφοί οὐ ϑέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν. οἴδατε ὅτι
ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόµενοι. διὸ γνωίζω ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύµατι ϑεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεµα ἰησοῦν καὶ
οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν κύριον ἰησοῦν εἰ µὴ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. διαιρέσεις
δὲ χαρισµάτων εἰσίν τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦµα. καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν
καὶ ὁ αὐτὸς κύριος. καὶ διαιρέσεις ἐνεργηµάτων εἰσίν ὁ δὲ αὐτὸς ἐστίν
ϑεός ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ ϕανέρωσις τοῦ
πνεύµατος πρὸς τὸ συµφέρον. ᾧ µὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύµατος δίδοται
λόγος σοφίας ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦµα. ἑτέρῳ
δὲ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύµατι ἄλλῳ δὲ χαρίσµατα ἰαµάτων ἐν τῷ αὐτῷ
πνεύµατι. ἄλλῳ δὲ ἐνεργήµατα δυνάµεων ἄλλῳ δὲ προφητεία ἄλλῳ δὲ
διακρίσεις πνευµάτων ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν ἄλλῳ δὲ ἑρµηνεία γλωσσῶν. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦµα διαιροῦν ἰδίᾳ
ἑκάστῳ καθὼς ούλεται. καθάπερ γὰρ τὸ σῶµα ἕν ἐστιν καὶ µέλη ἔχει
πολλὰ πάντα δὲ τὰ µέλη τοῦ σώµατος τοῦ ἑνός πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶµα
οὕτως καὶ ὁ χριστός. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι ἡµεῖς πάντες εἰς ἓν σῶµα
v.27 ωστε ος αν εσθιη τον αρτον τουτον , , η πινη το ποτηριον του κυριου αναξιως του κυριου
ενοχος εσται του σωµατος και του , αιµατος του κυριου.
v.29 ο γαρ εσθιων και πινων αναξιως , ,
κριµα εαυτω εσθιει και πινει µη διακρινων το σωµα του , , κυριου , , .
v.31 ει δε γαρ , ,
εαυτους διεκρινοµεν ουκ αν εκρινοµεθα.
v.32 κρινοµενοι δε υπο [του] κυριου παιδευοµεθα ινα µη
συν τω κοσµω κατακριθωµεν.
v.34 ει δε , , τις πεινα εν οικω εσθιετω ινα µη εις κριµα συνερχησθε
τα δε λοιπα ως αν ελθω διαταξοµαι.
12
v.2 οιδατε οτι οτε , εθνη ητε προς τα ειδωλα τα
αφωνα ως αν ηγεσθε απαγοµενοι.
v.3 διο γνωριζω υµιν οτι ουδεις εν πνευµατι ϑεου λαλων λεγει
αναθεµα ιησους ιησουν , , και ουδεις δυναται ειπειν κυριος κυριον , , ιησους ιησουν , , ει
µη εν πνευµατι αγιω.
v.6 και διαιρεσεις ενεργηµατων εισιν ο δε αυτος εστιν , , ϑεος ο ενεργων
τα παντα εν πασιν.
v.9 ετερω δε , , πιστις εν τω αυτω πνευµατι αλλω δε χαρισµατα ιαµατων εν
v.10 αλλω δε ενεργηµατα δυναµεων αλλω [δε] δε , , προφητεια
τω ενι αυτω , , πνευµατι.
, ,
αλλω [δε] δε
διακρισεις πνευµατων ετερω δε , , γενη γλωσσων αλλω δε ερµηνεια γλωσσων.
v.12 καθαπερ γαρ το σωµα εν εστιν και µελη εχει , , πολλα εχει παντα δε τα µελη του σωµατος
του , , ενος , , πολλα οντα εν εστιν σωµα ουτως και ο χριστος.
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ἐβαπτίσθηµεν εἴτε ἰουδαῖοι εἴτε ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι καὶ
πάντες εἰς ἓν πνεῦµα ἐποτίσθηµεν. καὶ γὰρ τὸ σῶµα οὐκ ἔστιν ἓν µέλος
ἀλλὰ πολλά. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς ὅτι οὐκ εἰµὶ χείρ οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ σώµατος
οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώµατος. καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς ὅτι οὐκ
εἰµὶ ὀφθαλµός οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ σώµατος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ
σώµατος. εἰ ὅλον τὸ σῶµα ὀφθαλµός ποῦ ἡ ἀκοή εἰ ὅλον ἀκοή ποῦ ἡ
ὄσφρησις. νυνὶ δὲ ὁ ϑεὸς ἔθετο τὰ µέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώµατι
καθὼς ἠθέλησεν. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλος ποῦ τὸ σῶµα. νῦν δὲ πολλὰ µὲν µέλη ἓν δὲ σῶµα. οὐ δύναται δὲ ὀφθαλµὸς εἰπεῖν τῇ χειρί χρείαν
σου οὐκ ἔχω ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν χρείαν ὑµῶν οὐκ ἔχω. ἀλλὰ
πολλῷ µᾶλλον τὰ δοκοῦντα µέλη τοῦ σώµατος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν
ἀναγκαῖά ἐστιν. καὶ ἃ δοκοῦµεν ἀτιµότερα εἶναι τοῦ σώµατος τούτοις
τιµὴν περισσοτέραν περιτίθεµεν καὶ τὰ ἀσχήµονα ἡµῶν εὐσχηµοσύνην
περισσοτέραν ἔχει. τὰ δὲ εὐσχήµονα ἡµῶν οὐ χρείαν ἔχει ἀλ᾽λ ὁ ϑεὸς
συνεκέρασεν τὸ σῶµα τῷ ὑστερουντι περισσοτέραν δοὺς τιµήν. ἵνα µὴ
ᾖ σχίσµα ἐν τῷ σώµατι ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων µεριµνῶσιν τὰ µέλη.
καὶ εἴτε πάσχει ἓν µέλος συµπάσχει πάντα τὰ µέλη εἴτε δοξάζεται ἓν µέλος συγχαίρει πάντα τὰ µέλη. ὑµεῖς δέ ἐστε σῶµα χριστοῦ καὶ µέλη ἐκ
µέρους. καὶ οὓς µὲν ἔθετο ὁ ϑεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους
δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους ἔπειτα δυνάµεις εἶτα χαρίσµατα
ἰαµάτων ἀντιλήψεις κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν. µὴ πάντες ἀπόστολοι
µὴ πάντες προφῆται µὴ πάντες διδάσκαλοι µὴ πάντες δυνάµεις. µὴ
πάντες χαρίσµατα ἔχουσιν ἰαµάτων µὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν µὴ
πάντες διερµηνεύουσιν. ηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσµατα τὰ κρείττονα καὶ ἔτι
καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑµῖν δείκνυµι.
ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων ἀγάπην δὲ
µὴ ἔχω γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον.
καὶ ἐὰν ἔχω
προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν καὶ ἐὰν
v.13 και γαρ εν ενι πνευµατι ηµεις παντες εις εν σωµα εβαπτισθηµεν ειτε ιουδαιοι ειτε ελληνες ειτε
δουλοι ειτε ελευθεροι και παντες εις , , εν πνευµα εποτισθηµεν.
v.21 ου δυναται δε ο , οφθαλµος ειπειν τη χειρι χρειαν σου ουκ εχω η παλιν η κεφαλη τοις ποσιν χρειαν υµων ουκ εχω.
v.24 τα
δε ευσχηµονα ηµων ου χρειαν εχει αλλα αλλ , , ο ϑεος συνεκερασεν το σωµα τω υστερουµενω
υστερουντι , , περισσοτεραν δους τιµην.
v.25 ινα µη η σχισµατα σχισµα , , εν τω σωµατι αλλα
το αυτο υπερ αλληλων µεριµνωσιν τα µελη.
v.26 και ειτε πασχει εν µελος συµπασχει παντα τα µελη
ειτε δοξαζεται [εν] εν , , µελος συγχαιρει παντα τα µελη.
v.28 και ους µεν εθετο ο ϑεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναµεις επειτα ειτα , ,
χαρισµατα ιαµατων αντιληµψεις αντιληψεις , , κυβερνησεις γενη γλωσσων.
v.31 ηλουτε δε τα
χαρισµατα τα µειζονα κρειττονα , , και ετι καθ υπερβολην οδον υµιν δεικνυµι.
13
v.2 και
εαν εχω προφητειαν και ειδω τα µυστηρια παντα και πασαν την γνωσιν και εαν εχω πασαν την πιστιν
ωστε ορη µεθισταναι µεθιστανειν , , αγαπην δε µη εχω ουδεν ουθεν , , ειµι.
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ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάνειν ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω οὐθέν
εἰµι. καὶ ἐὰν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶµά
µου ἵνα καυθήσωµαι ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦµαι. ἡ ἀγάπη
µακροθυµεῖ χρηστεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ηλοῖ ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται
οὐ ϕυσιοῦται. οὐκ ἀσχηµονεῖ οὐ ητεῖ τὰ ἑαυτῆς οὐ παροξύνεται οὐ
λογίζεται τὸ κακόν. οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ.
πάντα στέγει πάντα πιστεύει πάντα ἐλπίζει πάντα ὑποµένει. ἡ ἀγάπη
οὐδέποτε ἐκπίπτει εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται εἴτε γλῶσσαι
παύσονται εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. ἐκ µέρους γὰρ γινώσκοµεν
καὶ ἐκ µέρους προφητεύοµεν.
ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον τότε τὸ ἐκ
µέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤµην νήπιος ὡς νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος
ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόµην ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ κατήργηκα τὰ τοῦ
νηπίου. λέποµεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι τότε δὲ πρόσωπον
πρὸς πρόσωπον ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους τότε δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ
ἐπεγνώσθην. νυνὶ δὲ µένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ τρία ταῦτα µείζων δὲ
τούτων ἡ ἀγάπη.
διώκετε τὴν ἀγάπην ηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά µᾶλλον δὲ ἵνα προϕητεύητε.
ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ τῶ ϑεῷ
οὐδεὶς γὰρ ἀκούει πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια. ὁ δὲ προφητεύων ἀνϑρώποις λαλεῖ οἰκοδοµὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραµυθίαν. ὁ λαλῶν
γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδοµεῖ ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδοµεῖ. ϑέλω
δὲ πάντας ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε µείζων γὰρ
ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς εἰ µὴ διερµηνεύῃ ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδοµὴν λάβῃ. νυνὶ δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑµᾶς γλώσσαις
λαλῶν τί ὑµᾶς ὠφελήσω ἐὰν µὴ ὑµῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν
γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ. ὅµως τὰ ἄψυχα ϕωνὴν διδόντα
v.3 καν και , , εαν , , ψωµισω παντα τα υπαρχοντα µου και εαν παραδω το σωµα µου ινα
καυχησωµαι καυθησωµαι , , αγαπην δε µη εχω ουδεν ωφελουµαι.
v.4 η αγαπη µακροθυµει
χρηστευεται η αγαπη ου ηλοι [η η , , αγαπη] αγαπη , , ου περπερευεται ου ϕυσιουται. v.8 η
αγαπη ουδεποτε πιπτει εκπιπτει , , ειτε δε προφητειαι καταργηθησονται ειτε γλωσσαι παυσονται
ειτε γνωσις καταργηθησεται.
v.9 εκ µερους δε γαρ , , γινωσκοµεν και εκ µερους προφητευοµεν.
v.10 οταν δε ελθη το τελειον τοτε , , το εκ µερους καταργηθησεται.
v.11 οτε ηµην νηπιος ως , ,
νηπιος , , ελαλουν ως νηπιος εφρονουν ως νηπιος ελογιζοµην ως νηπιος οτε δε , , γεγονα ανηρ
κατηργηκα τα του νηπιου.
14
v.2 ο γαρ λαλων γλωσση ουκ ανθρωποις λαλει αλλα τω , , ϑεω
ουδεις γαρ ακουει πνευµατι δε λαλει µυστηρια.
v.5 ϑελω δε παντας υµας λαλειν γλωσσαις µαλλον
δε ινα προφητευητε µειζων δε γαρ , , ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει µη διερµηνευει
διερµηνευη , , ινα η εκκλησια οικοδοµην λαβη. v.6 νυν νυνι , , δε αδελφοι εαν ελθω προς υµας
γλωσσαις λαλων τι υµας ωφελησω εαν µη υµιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η
[εν] εν , , διδαχη.
v.7 οµως τα αψυχα ϕωνην διδοντα ειτε αυλος ειτε κιθαρα εαν διαστολην τοις
ϕθογγοις µη διδω δω , , πως γνωσθησεται το αυλουµενον η το κιθαριζοµενον.
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εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς ϕθόγγοις µὴ δῷ πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούµενον ἢ τὸ κιθαριζόµενον. καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον ϕωνὴν
σάλπιγξ δῷ τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεµον. οὕτως καὶ ὑµεῖς διὰ τῆς
γλώσσης ἐὰν µὴ εὔσηµον λόγον δῶτε πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούµενον
ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη ϕωνῶν ἐστιν ἐν
κόσµῳ καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον. ἐὰν οὖν µὴ εἰδῶ τὴν δύναµιν τῆς
ϕωνῆς ἔσοµαι τῷ λαλοῦντι άρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐµοὶ άρβαρος.
οὕτως καὶ ὑµεῖς ἐπεὶ ηλωταί ἐστε πνευµάτων πρὸς τὴν οἰκοδοµὴν τῆς
ἐκκλησίας ητεῖτε ἵνα περισσεύητε. διόπερ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερµηνεύῃ. ἐὰν γὰρ προσεύχωµαι γλώσσῃ τὸ πνεῦµά µου
προσεύχεται ὁ δὲ νοῦς µου ἄκαρπός ἐστιν. τί οὖν ἐστιν προσεύξοµαι
τῷ πνεύµατι προσεύξοµαι δὲ καὶ τῷ νοΐ ψαλῶ τῷ πνεύµατι ψαλῶ δὲ καὶ
τῷ νοΐ. ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς τῷ πνεύµατι ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ
ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ἀµήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ
οἶδεν. σὺ µὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδοµεῖται.
εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου πάντων ὑµῶν µᾶλλον γλώσσαις λαλῶν. ἀλ᾽λ ἐν
ἐκκλησίᾳ ϑέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νοός µου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους
κατηχήσω ἢ µυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. ἀδελφοί µὴ παιδία γίνεσθε
ταῖς ϕρεσίν ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε ταῖς δὲ ϕρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. ἐν
τῷ νόµῳ γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω
τῷ λαῷ τούτῳ καὶ οὐδ οὕτως εἰσακούσονταί µου λέγει κύριος. ὥστε αἱ
γλῶσσαι εἰς σηµεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις ἡ δὲ
προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ
ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν εἰσέλθωσιν δὲ
ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι οὐκ ἐροῦσιν ὅτι µαίνεσθε. ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται
ὑπὸ πάντων. καὶ οὕτως τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ ϕανερὰ γίνεται καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ ϑεῷ ἀπαγγέλλων
v.8 και γαρ εαν αδηλον ϕωνην , , σαλπιγξ ϕωνην δω τις παρασκευασεται εις πολεµον.
v.10 τοσαυτα ει τυχοι γενη ϕωνων εισιν εστιν , , εν κοσµω και ουδεν αυτων , αφωνον.
v.13 διο
διοπερ , , ο λαλων γλωσση προσευχεσθω ινα διερµηνευη.
v.14 εαν [γαρ] γαρ , , προσευχωµαι γλωσση το πνευµα µου προσευχεται ο δε νους µου ακαρπος εστιν.
v.16 επει εαν ευλογης
ευλογησης , , [εν] τω , , πνευµατι ο αναπληρων τον τοπον του ιδιωτου πως ερει το αµην επι τη ση
ευχαριστια επειδη τι λεγεις ουκ οιδεν.
v.18 ευχαριστω τω ϑεω µου , , παντων υµων µαλλον γλωσσαις λαλω .
v.21 εν τω νοµω γεγραπται οτι εν ετερογλωσσοις και εν χειλεσιν ετερων ετεροις , ,
λαλησω τω λαω τουτω και ουδ ουτως εισακουσονται µου λεγει κυριος.
v.23 εαν ουν συνελθη η εκκλησια ολη επι το αυτο και παντες γλωσσαις , , λαλωσιν γλωσσαις εισελθωσιν δε ιδιωται η απιστοι
ουκ ερουσιν οτι µαινεσθε.
v.25 και , , ουτως , , τα κρυπτα της καρδιας αυτου ϕανερα γινεται
και ουτως πεσων επι προσωπον προσκυνησει τω ϑεω απαγγελλων οτι οντως ο ϑεος οντως , , εν υµιν
εστιν.
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ὅτι ὁ ϑεὸς ὄντως ἐν ὑµῖν ἐστιν. τί οὖν ἐστιν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε
ἕκαστος ὑµῶν ψαλµὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει
ἑρµηνείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδοµὴν γενέσθω. εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ
κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς καὶ ἀνὰ µέρος καὶ εἷς διερµηνευέτω. ἐὰν
δὲ µὴ ᾖ διερµηνευτής σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ ϑεῷ.
προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. ἐὰν δὲ
ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθηµένῳ ὁ πρῶτος σιγάτω. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα
πάντες προφητεύειν ἵνα πάντες µανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται.
καὶ πνεύµατα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ ϑεὸς ἀλ᾽λ εἰρήνης ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. αἱ
γυναῖκες ὑµῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν ἀλ᾽λ ὑποτάσσεσθαι καθὼς καὶ ὁ νόµος λέγει. εἰ δέ τι µαθεῖν
ϑέλουσιν ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν αἰσχρὸν γάρ ἐστιν
γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν. ἢ ἀφ’ ὑµῶν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐξῆλθεν ἢ
εἰς ὑµᾶς µόνους κατήντησεν. εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευµατικός ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑµῖν ὅτι τοῦ κυρίου εἰσὶν ἐντολαί. εἰ δέ τις
ἀγνοεῖ ἀγνοέιτω. ὥστε ἀδελφοί ηλοῦτε τὸ προφητεύειν καὶ τὸ λαλεῖν
γλώσσαις µὴ κωλύετε. πάντα εὐσχηµόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.
γνωρίζω δὲ ὑµῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάµην ὑµῖν ὃ καὶ
παρελάβετε ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε. δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε τίνι λόγῳ εὐηγγελισάµην ὑµῖν εἰ κατέχετε ἐκτὸς εἰ µὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. παρέδωκα γὰρ
ὑµῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον ὅτι χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν κατὰ τὰς γραφάς. καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ
ἡµέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς. καὶ ὅτι ὤφθη κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα. ἔπειτα
ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ ἐξ ὧν οἱ πλείους µένουσιν
ἕως ἄρτι τινὲς δὲ καὶ ἐκοιµήθησαν. ἔπειτα ὤφθη ἰακώβῳ εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώµατι ὤφθη κἀµοί.
v.26 τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος υµων , , ψαλµον εχει διδαχην εχει
γλωσσαν , , εχει , , αποκαλυψιν εχει γλωσσαν εχει ερµηνειαν εχει παντα προς οικοδοµην
γινεσθω , γενεσθω , .
v.33 ου γαρ εστιν ακαταστασιας ο ϑεος αλλα , αλλ , ειρηνης ως εν
πασαις ταις εκκλησιαις των αγιων.
v.34 αι γυναικες υµων , , εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν ου γαρ
επιτρεπεται επιτετραπται , , αυταις λαλειν αλλα αλλ , , υποτασσεσθωσαν υποτασσεσθαι , ,
καθως και ο νοµος λεγει.
v.35 ει δε τι µαθειν ϑελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν
αισχρον γαρ εστιν γυναικι λαλειν γυναιξιν , , εν εκκλησια λαλειν , , .
v.37 ει τις δοκει προϕητης ειναι η πνευµατικος επιγινωσκετω α γραφω υµιν οτι του , κυριου εστιν εισιν , , εντολη
εντολαι , , . v.38 ει δε τις αγνοει αγνοειται αγνοειτω , , . v.39 ωστε αδελφοι [µου] ηλουτε το
v.40 παντα δε ευσχηµονως και
προφητευειν και το λαλειν γλωσσαις , , µη κωλυετε γλωσσαις .
κατα ταξιν γινεσθω.
15
v.4 και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη τριτη , , ηµερα τη τριτη κατα
τας γραφας.
v.6 επειτα ωφθη επανω πεντακοσιοις αδελφοις εφαπαξ εξ ων οι πλειονες πλειους , ,
µενουσιν εως αρτι τινες δε και , , εκοιµηθησαν.
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ἐγὼ γάρ εἰµι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι
ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ϑεοῦ. χάριτι δὲ ϑεοῦ εἰµι ὅ
εἰµι καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐµὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη ἀλλὰ περισσότερον
αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλ᾽λ ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σὺν ἐµοί.
εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως κηρύσσοµεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. εἰ
δὲ χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται πῶς λέγουσιν τινες ἐν
ὑµῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν. εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν
οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται. εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται κενὸν ἄρα τὸ
κήρυγµα ἡµῶν κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑµῶν. εὑρισκόµεθα δὲ καὶ ψευδοµάρτυρες τοῦ ϑεοῦ ὅτι ἐµαρτυρήσαµεν κατὰ τοῦ ϑεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν
χριστόν ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. εἰ γὰρ νεκροὶ
οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται. εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται
µαταία ἡ πίστις ὑµῶν ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁµαρτίαις ὑµῶν. ἄρα καὶ οἱ κοιµηθέντες ἐν χριστῷ ἀπώλοντο. εἰ ἐν τῇ ωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσµὲν ἐν
χριστῷ µόνον ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσµέν. νυνὶ δὲ χριστὸς
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιµηµένων ἐγένετο. ἐπειδὴ γὰρ
δι’ ἀνθρώπου ὁ ϑάνατος καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. ὥσπερ
γὰρ ἐν τῷ ἀδὰµ πάντες ἀποθνῄσκουσιν οὕτως καὶ ἐν τῷ χριστῷ πάντες ῳοποιηθήσονται. ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγµατι ἀπαρχὴ χριστός
ἔπειτα οἱ χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. εἶτα τὸ τέλος ὅταν παραδῷ τὴν
ασιλείαν τῷ ϑεῷ καὶ πατρί ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν
ἐξουσίαν καὶ δύναµιν. δεῖ γὰρ αὐτὸν ασιλεύειν ἄχρις οὗ ἄν ϑῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται
ὁ ϑάνατος. πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὅταν δὲ εἴπῃ
ὅτι πάντα ὑποτέτακται δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.
ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται
τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα ἵνα ᾖ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἐπεὶ τί
v.10 χαριτι δε ϑεου ειµι ο ειµι και η χαρις αυτου η εις εµε ου κενη εγενηθη αλλα περισσοτερον
αυτων παντων εκοπιασα ουκ εγω δε αλλα αλλ , , η χαρις του ϑεου [η] η , , συν εµοι.
v.12 ει
δε χριστος κηρυσσεται οτι εκ νεκρων εγηγερται πως λεγουσιν τινες , , εν υµιν τινες οτι αναστασις
νεκρων ουκ εστιν.
v.14 ει δε χριστος ουκ εγηγερται κενον αρα [και] το κηρυγµα ηµων κενη δε , ,
και η πιστις υµων.
v.19 ει εν τη ωη ταυτη ηλπικοτες , , εσµεν , , εν χριστω ηλπικοτες εσµεν
µονον ελεεινοτεροι παντων ανθρωπων εσµεν.
v.20 νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη
των κεκοιµηµενων εγενετο , , .
v.21 επειδη γαρ δι ανθρωπου ο , , ϑανατος και δι ανθρωπου
αναστασις νεκρων.
v.23 εκαστος δε εν τω ιδιω ταγµατι απαρχη χριστος επειτα οι του , χριστου
εν τη παρουσια αυτου.
v.24 ειτα το τελος οταν παραδιδω παραδω , , την ασιλειαν τω ϑεω και
πατρι οταν καταργηση πασαν αρχην και πασαν εξουσιαν και δυναµιν.
v.25 δει γαρ αυτον ασιλευειν
v.28 οταν δε υποταγη
αχρι αχρις , , ου αν , , ϑη παντας τους εχθρους υπο τους ποδας αυτου.
αυτω τα παντα τοτε [και] και , , αυτος ο υιος υποταγησεται τω υποταξαντι αυτω τα παντα ινα η ο
ϑεος [τα] τα , , παντα εν πασιν.
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ποιήσουσιν οἱ απτιζόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείονται τί καὶ απτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν. τί καὶ ἡµεῖς κινδυνεύοµεν
πᾶσαν ὥραν. καθ’ ἡµέραν ἀποθνῄσκω νὴ τὴν ἡµετέραν καύχησιν ἣν
ἔχω ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν. εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριοµάχησα
ἐν ἐφέσῳ τί µοι τὸ ὄφελος εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται ϕάγωµεν καὶ πίωµεν
αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκοµεν. µὴ πλανᾶσθε ϕθείρουσιν ἤθη χρησ᾽θ ὁµιλίαι κακαί. ἐκνήψατε δικαίως καὶ µὴ ἁµαρτάνετε ἀγνωσίαν γὰρ ϑεοῦ
τινες ἔχουσιν πρὸς ἐντροπὴν ὑµῖν λέγω. ἀλλ’ ἐρεῖ τις πῶς ἐγείρονται οἱ
νεκροί ποίῳ δὲ σώµατι ἔρχονται. ἄφρον σὺ ὃ σπείρεις οὐ ῳοποιεῖται
ἐὰν µὴ ἀποθάνῃ. καὶ ὃ σπείρεις οὐ τὸ σῶµα τὸ γενησόµενον σπείρεις
ἀλλὰ γυµνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν. ὁ δὲ ϑεὸς αὐτῷ δίδωσιν σῶµα καθὼς ἠθέλησεν καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερµάτων τὸ ἴδιον
σῶµα. οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ ἄλλη µὲν σὰρξ ἀνθρώπων ἄλλη
δὲ σὰρξ κτηνῶν ἄλλη δὲ ἰχθύων ἄλλη δὲ πτηνῶν. καὶ σώµατα ἐπουράνια καὶ σώµατα ἐπίγεια ἀλλ’ ἑτέρα µὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ
ἡ τῶν ἐπιγείων. ἄλλη δόξα ἡλίου καὶ ἄλλη δόξα σελήνης καὶ ἄλλη δόξα
ἀστέρων ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν σπείρεται ἐν ϕθορᾷ ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. σπείρεται
ἐν ἀτιµίᾳ ἐγείρεται ἐν δόξῃ σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν δυνάµει. σπείρεται σῶµα ψυχικόν ἐγείρεται σῶµα πνευµατικόν ἔστιν σῶµα
ψυχικόν καὶ ἔστιν σῶµα πνευµατικόν. οὕτως καὶ γέγραπται ἐγένετο ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος ἀδὰµ εἰς ψυχὴν ῶσαν ὁ ἔσχατος ἀδὰµ εἰς πνεῦµα
ῳοποιοῦν. ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευµατικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν ἔπειτα τὸ
πνευµατικόν. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός ὁ δεύτερος ἄνθρωπος
ὁ κύριος ἐξ οὐρανοῦ. οἷος ὁ χοϊκός τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί καὶ οἷος
ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. καὶ καθὼς ἐφορέσαµεν τὴν

v.29 επει τι ποιησουσιν οι απτιζοµενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και απτιζονται υπερ αυτων των , , νεκρων , , .
v.31 καθ ηµεραν αποθνησκω νη την υµετεραν , ,
ηµετεραν καυχησιν [αδελφοι] ην εχω εν χριστω ιησου τω κυριω ηµων.
v.33 µη πλανασθε ϕθειρουσιν ηθη χρηστα , χρησθ , οµιλιαι κακαι.
v.34 εκνηψατε δικαιως και µη αµαρτανετε αγνωσιαν
γαρ ϑεου τινες εχουσιν προς εντροπην υµιν λαλω λεγω , , .
v.35 αλλα αλλ , , ερει τις πως
εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωµατι ερχονται.
v.36 αφρων αφρον , , συ ο σπειρεις ου ωοποιειται
εαν µη αποθανη.
v.38 ο δε ϑεος αυτω , , διδωσιν αυτω σωµα καθως ηθελησεν και εκαστω των
σπερµατων το , , ιδιον σωµα.
v.39 ου πασα σαρξ η αυτη σαρξ αλλα αλλη µεν σαρξ , ανθρωπων
αλλη δε σαρξ κτηνων αλλη δε σαρξ πτηνων ιχθυων , , αλλη δε ιχθυων πτηνων , , .
v.40 και
σωµατα επουρανια και σωµατα επιγεια αλλα αλλ , , ετερα µεν η των επουρανιων δοξα ετερα δε η
των επιγειων.
v.44 σπειρεται σωµα ψυχικον εγειρεται σωµα πνευµατικον ει εστιν σωµα ψυχικον
και , , εστιν και σωµα , , πνευµατικον.
v.47 ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος
ανθρωπος ο , , κυριος , , εξ ουρανου.
v.49 και καθως εφορεσαµεν την εικονα του χοικου
ϕορεσωµεν ϕορεσοµεν , , και την εικονα του επουρανιου.
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εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ ϕορέσοµεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. τοῦτο
δέ ϕηµι ἀδελφοί ὅτι σὰρξ καὶ αἷµα ασιλείαν ϑεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ
δύνανται οὐδὲ ἡ ϕθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ. ἰδού µυστήριον
ὑµῖν λέγω πάντες µὲν οὐ κοιµηθησόµεθα πάντες δὲ ἀλλαγησόµεθα. ἐν
ἀτόµῳ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλµοῦ ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει γάρ καὶ οἱ
νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ ἡµεῖς ἀλλαγησόµεθα. δεῖ γὰρ τὸ
ϕθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι
ἀθανασίαν. ὅταν δὲ τὸ ϕθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραµµένος
κατεπόθη ὁ ϑάνατος εἰς νῖκος. ποῦ σου ϑάνατε τὸ κέντρον ποῦ σου
ᾅδη τὸ νῖκος. τὸ δὲ κέντρον τοῦ ϑανάτου ἡ ἁµαρτία ἡ δὲ δύναµις τῆς
ἁµαρτίας ὁ νόµος. τῷ δὲ ϑεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡµῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ὥστε ἀδελφοί µου ἀγαπητοί ἑδραῖοι γίνεσθε
ἀµετακίνητοι περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε εἰδότες ὅτι
ὁ κόπος ὑµῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.
περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις
τῆς γαλατίας οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιήσατε. κατὰ µίαν σαββάτων ἕκαστος
ὑµῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω ϑησαυρίζων ὅ τι ἂν εὐοδῶται ἵνα µὴ ὅταν ἔλθω
τότε λογίαι γίνωνται. ὅταν δὲ παραγένωµαι οὓς ἐὰν δοκιµάσητε δι’
ἐπιστολῶν τούτους πέµψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑµῶν εἰς ἰερουσαλήµ.
ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον τοῦ κἀµὲ πορεύεσθαι σὺν ἐµοὶ πορεύσονται. ἐλεύσοµαι
δὲ πρὸς ὑµᾶς ὅταν µακεδονίαν διέλθω µακεδονίαν γὰρ διέρχοµαι. πρὸς
ὑµᾶς δὲ τυχὸν παραµενῶ ἢ καὶ παραχειµάσω ἵνα ὑµεῖς µε προπέµψητε
οὗ ἐὰν πορεύωµαι. οὐ ϑέλω γὰρ ὑµᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν ἐλπίζω
δὲ χρόνον τινὰ ἐπιµεῖναι πρὸς ὑµᾶς ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέπῃ. ἐπιµενῶ
δὲ ἐν ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς. ϑύρα γάρ µοι ἀνέῳγεν µεγάλη καὶ
ἐνεργής καὶ ἀντικείµενοι πολλοί. ἐὰν δὲ ἔλθῃ τιµόθεος λέπετε ἵνα
ἀφόβως γένηται πρὸς ὑµᾶς τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ.
µή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ προπέµψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ
v.50 τουτο δε ϕηµι αδελφοι οτι σαρξ και αιµα ασιλειαν ϑεου κληρονοµησαι ου δυναται
δυνανται , , ουδε η ϕθορα την αφθαρσιαν κληρονοµει.
v.51 ιδου µυστηριον υµιν λεγω παντες
µεν , , ου κοιµηθησοµεθα παντες δε αλλαγησοµεθα.
v.55 που σου ϑανατε το νικος κεντρον , ,
που σου ϑανατε αδη , , το κεντρον νικος , , .
16
v.1 περι δε της λογειας λογιας , , της
εις τους αγιους ωσπερ διεταξα ταις εκκλησιαις της γαλατιας ουτως και υµεις ποιησατε.
v.2 κατα µιαν
σαββατου σαββατων , , εκαστος υµων παρ εαυτω τιθετω ϑησαυριζων ο τι εαν αν , , ευοδωται ινα
v.4 εαν δε η , , αξιον η του καµε πορευεσθαι
µη οταν ελθω τοτε λογειαι λογιαι , , γινωνται.
συν εµοι πορευσονται.
v.7 ου ϑελω γαρ υµας αρτι εν παροδω ιδειν ελπιζω γαρ δε , , χρονον τινα
επιµειναι προς υµας εαν ο κυριος επιτρεψη επιτρεπη , , .
v.10 εαν δε ελθη τιµοθεος λεπετε ινα
αφοβως γενηται προς υµας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως καγω και , , εγω , , .
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πρός µε ἐκδέχοµαι γὰρ αὐτὸν µετὰ τῶν ἀδελφῶν. περὶ δὲ ἀπολλῶ
τοῦ ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑµᾶς µετὰ τῶν
ἀδελφῶν καὶ πάντως οὐκ ἦν ϑέληµα ἵνα νῦν ἔλθῃ ἐλεύσεται δὲ ὅταν
εὐκαιρήσῃ. γρηγορεῖτε στήκετε ἐν τῇ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιοῦσθε.
πάντα ὑµῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς ἀδελφοί οἴδατε τὴν
οἰκίαν στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις
ἔταξαν ἑαυτούς. ἵνα καὶ ὑµεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ
τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ στεφανᾶ καὶ
ϕουρτουνάτου καὶ ἀχαϊκοῦ ὅτι τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν.
ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐµὸν πνεῦµα καὶ τὸ ὑµῶν ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
τοιούτους. ἀσπάζονται ὑµᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς ἀσίας ἀσπάζονται ὑµᾶς ἐν
κυρίῳ πολλὰ ἀκύλας καὶ πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ϕιλήµατι
ἁγίῳ. ὁ ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ παύλου. εἴ τις οὐ ϕιλεῖ τὸν κύριον
ἰησοῦν χριστόν ἤτω ἀνάθεµα µαρὰν ἀθα. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ
χριστοῦ µεθ’ ὑµῶν. ἡ ἀγάπη µου µετὰ πάντων ὑµῶν ἐν χριστῷ ἰησοῦ
ἀµήν πρός κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπό ϕιλίππων διά στεφανᾶ καί
ϕουρτουνάτου καί ἀχαϊκοῦ καί τιµοθέου.

v.17 χαιρω δε επι τη παρουσια στεφανα και ϕορτουνατου ϕουρτουνατου , , και αχαικου οτι το
υµετερον υµων , , υστερηµα ουτοι ανεπληρωσαν.
v.19 ασπαζονται υµας αι εκκλησιαι της ασιας
ασπαζεται ασπαζονται , , υµας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκα πρισκιλλα , , συν τη κατ
οικον αυτων εκκλησια.
v.22 ει τις ου ϕιλει τον κυριον ιησουν , , χριστον , , ητω αναθεµα
, ,
µαρανα µαραν
ϑα αθα , , .
v.23 η χαρις του κυριου ιησου χριστου , , µεθ υµων.
v.24 η αγαπη µου µετα παντων υµων εν χριστω ιησου αµην , , .








































































ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
παῦλος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ καὶ τιµόθεος
ὁ ἀδελφός τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις
πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ἀχαΐᾳ. χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ
πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ
τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρµῶν καὶ ϑεὸς πάσης παρακλήσεως. ὁ παρακαλῶν ἡµᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ ϑλίψει ἡµῶν εἰς
τὸ δύνασθαι ἡµᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ ϑλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἡς παρακαλούµεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. ὅτι καθὼς περισσεύει
τὰ παθήµατα τοῦ χριστοῦ εἰς ἡµᾶς οὕτως διὰ χριστοῦ περισσεύει καὶ
ἡ παράκλησις ἡµῶν. εἴτε δὲ ϑλιβόµεθα ὑπὲρ τῆς ὑµῶν παρακλήσεως
καὶ σωτηρίας τῆς ἐνεργουµένης ἐν ὑποµονῇ τῶν αὐτῶν παθηµάτων ὧν
καὶ ἡµεῖς πάσχοµεν εἴτε παρακαλούµεθα ὑπὲρ τῆς ὑµῶν παρακλήσεως
καὶ σωτηρίας καὶ ἥ ἐλπίς ἡµῶν εβαία ὑπὲρ ὑµῶν. εἰδότες ὅτι ὥσπερ
κοινωνοί ἐστε τῶν παθηµάτων οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. οὐ γὰρ
ϑέλοµεν ὑµᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς ϑλίψεως ἡµῶν τῆς γενοµένης
ἡµῖν ἐν τῇ ἀσίᾳ ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐβαρήθηµεν ὑπὲρ δύναµιν ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡµᾶς καὶ τοῦ ῆν. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριµα τοῦ
ϑανάτου ἐσχήκαµεν ἵνα µὴ πεποιθότες ὦµεν ἐφ’ ἑαυτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ τῷ ϑεῷ
τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς. ὃς ἐκ τηλικούτου ϑανάτου ἐρρύσατο ἡµᾶς
καὶ ῥύεται εἰς ὃν ἠλπίκαµεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται. συνυπουργούντων καὶ
1
v.1 παυλος αποστολος ιησου , , χριστου ιησου δια ϑεληµατος ϑεου και τιµοθεος ο αδελϕος τη εκκλησια του ϑεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν ολη τη αχαια.
v.5 οτι καθως περισσευει τα παθηµατα του χριστου εις ηµας ουτως δια του , χριστου περισσευει και η παρακλησις ηµων.
v.6 ειτε δε ϑλιβοµεθα υπερ της υµων παρακλησεως και σωτηριας
ειτε παρακαλουµεθα υπερ της υµων παρακλησεως της ενεργουµενης εν υποµονη των αυτων παθηµατων ων και ηµεις πασχοµεν και η ελπις ηµων εβαια υπερ υµων ειτε , ,
παρακαλουµεθα , , υπερ , , της , , υµων , , παρακλησεως , , και σωτηριας , , και ,
η , , ελπις , , ηµων , , εβαια , , υπερ , , υµων , , .
v.7 ειδοτες οτι ως ωσπερ , , κοινωνοι εστε των παθηµατων ουτως και της παρακλησεως.
v.8 ου γαρ ϑελοµεν υµας αγνοειν αδελφοι
υπερ της ϑλιψεως ηµων της γενοµενης ηµιν , , εν τη ασια οτι καθ υπερβολην εβαρηθηµεν , ,
υπερ δυναµιν εβαρηθηµεν ωστε εξαπορηθηναι ηµας και του ην.
v.10 ος εκ τηλικουτου ϑανατου
ερρυσατο ηµας και υσεται υεται , , εις ον ηλπικαµεν [οτι] οτι , , και ετι υσεται.
v.11 συνυπουργουντων και υµων υπερ ηµων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ηµας χαρισµα δια
πολλων ευχαριστηθη υπερ υµων ηµων , , .
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ὑµῶν ὑπὲρ ἡµῶν τῇ δεήσει ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡµᾶς χάρισµα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡµῶν. ἡ γὰρ καύχησις ἡµῶν αὕτη
ἐστίν τὸ µαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡµῶν ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ ϑεοῦ οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ’ ἐν χάριτι ϑεοῦ ἀνεστράφηµεν ἐν τῷ
κόσµῳ περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑµᾶς. οὐ γὰρ ἄλλα γράφοµεν ὑµῖν ἀλλ’ ἢ
ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε. καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡµᾶς ἀπὸ µέρους ὅτι καύχηµα ὑµῶν ἐσµεν
καθάπερ καὶ ὑµεῖς ἡµῶν ἐν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ κυρίου ἰησοῦ. καὶ ταύτῃ τῇ
πεποιθήσει ἐβουλόµην πρὸς ὑµᾶς ἐλθεῖν πρότερον ἵνα δευτέραν χάριν
ἔχῆτε. καὶ δι’ ὑµῶν διελθεῖν εἰς µακεδονίαν καὶ πάλιν ἀπὸ µακεδονίας
ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς καὶ ὑφ’ ὑµῶν προπεµφθῆναι εἰς τὴν ἰουδαίαν. τοῦτο
οὖν ουλευόµενος µή τι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάµην ἢ ἃ ουλεύοµαι
κατὰ σάρκα ουλεύοµαι ἵνα ᾖ παρ’ ἐµοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ. πιστὸς
δὲ ὁ ϑεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡµῶν ὁ πρὸς ὑµᾶς οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ. ὁ
γὰρ τοῦ ϑεοῦ υἱὸς ἰησοῦς χριστὸς ὁ ἐν ὑµῖν δι’ ἡµῶν κηρυχθείς δι’ ἐµοῦ
καὶ σιλουανοῦ καὶ τιµοθέου οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ
γέγονεν. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι ϑεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ ναί καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀµὴν
τῷ ϑεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡµῶν. ὁ δὲ εβαιῶν ἡµᾶς σὺν ὑµῖν εἰς χριστὸν
καὶ χρίσας ἡµᾶς ϑεός. ὁ καὶ σφραγισάµενος ἡµᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραῶνα τοῦ πνεύµατος ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν. ἐγὼ δὲ µάρτυρα τὸν ϑεὸν
ἐπικαλοῦµαι ἐπὶ τὴν ἐµὴν ψυχήν ὅτι ϕειδόµενος ὑµῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς
κόρινθον. οὐχ ὅτι κυριεύοµεν ὑµῶν τῆς πίστεως ἀλλὰ συνεργοί ἐσµεν
τῆς χαρᾶς ὑµῶν τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.
ἔκρινα δὲ ἐµαυτῷ τοῦτο τὸ µὴ πάλιν ἐλθεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑµᾶς. εἰ
γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑµᾶς καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων µε εἰ µὴ ὁ λυπούµενος
ἐξ ἐµοῦ. καὶ ἔγραψα ὑµῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα µὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’
v.12 η γαρ καυχησις ηµων αυτη εστιν το µαρτυριον της συνειδησεως ηµων οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια του ϑεου [και] ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν χαριτι ϑεου ανεστραφηµεν εν τω κοσµω
περισσοτερως δε προς υµας.
v.13 ου γαρ αλλα γραφοµεν υµιν αλλ η α αναγινωσκετε η και επιγινωσκετε ελπιζω δε οτι και , , εως τελους επιγνωσεσθε.
v.14 καθως και επεγνωτε ηµας απο µερους
οτι καυχηµα υµων εσµεν καθαπερ και υµεις ηµων εν τη ηµερα του κυριου [ηµων] ιησου.
v.15 και
ταυτη τη πεποιθησει εβουλοµην προτερον ελθειν προς υµας το ελθειν , , προτερον , , ινα
δευτεραν χαριν σχητε εχητε , , .
v.17 τουτο ουν ουλοµενος µητι ουλευοµενος , , µη , ,
τι , , αρα τη ελαφρια εχρησαµην η α ουλευοµαι κατα σαρκα ουλευοµαι ινα η παρ εµοι το ναι ναι
και το ου ου.
v.18 πιστος δε ο ϑεος οτι ο λογος ηµων ο προς υµας ουκ εστιν εγενετο , , ναι και
ου.
v.19 ο γαρ , , του ϑεου γαρ υιος ιησους χριστος ο εν υµιν δι ηµων κηρυχθεις δι εµου και
σιλουανου και τιµοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν.
v.20 οσαι γαρ επαγγελιαι
2
ϑεου εν αυτω το ναι διο και δι εν , , αυτου αυτω , , το αµην τω ϑεω προς δοξαν δι ηµων.
v.1 εκρινα γαρ δε , , εµαυτω τουτο το µη παλιν ελθειν , εν λυπη προς υµας ελθειν , .
v.2 ει
γαρ εγω λυπω υµας και τις εστιν , , ο ευφραινων µε ει µη ο λυπουµενος εξ εµου.
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ὧν ἔδει µε χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑµᾶς ὅτι ἡ ἐµὴ χαρὰ πάντων
ὑµῶν ἐστιν. ἐκ γὰρ πολλῆς ϑλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑµῖν
διὰ πολλῶν δακρύων οὐχ ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν
ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑµᾶς. εἰ δέ τις λελύπηκεν οὐκ ἐµὲ λελύπηκεν
ἀλ᾽λ ἀπὸ µέρους ἵνα µὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑµᾶς. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ
ἡ ἐπιτιµία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων. ὥστε τοὐναντίον µᾶλλον ὑµᾶς
χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι µήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ
τοιοῦτος. διὸ παρακαλῶ ὑµᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. εἰς τοῦτο
γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιµὴν ὑµῶν εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε.
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε καὶ ἐγὼ καὶ γὰρ ἐγώ εἴ τι κεχάρισµαι ᾧ κεχάρισµαι
δι’ ὑµᾶς ἐν προσώπῳ χριστοῦ. ἵνα µὴ πλεονεκτηθῶµεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ
οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήµατα ἀγνοοῦµεν. ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν τρῳάδα εἰς
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ καὶ ϑύρας µοι ἀνεῳγµένης ἐν κυρίῳ. οὐκ
ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύµατί µου τῷ µὴ εὑρεῖν µε τίτον τὸν ἀδελφόν µου
ἀλλὰ ἀποταξάµενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς µακεδονίαν. τῷ δὲ ϑεῷ χάρις
τῷ πάντοτε ϑριαµβεύοντι ἡµᾶς ἐν τῷ χριστῷ καὶ τὴν ὀσµὴν τῆς γνώσεως
αὐτοῦ ϕανεροῦντι δι’ ἡµῶν ἐν παντὶ τόπῳ. ὅτι χριστοῦ εὐωδία ἐσµὲν τῷ
ϑεῷ ἐν τοῖς σῳζοµένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις. οἷς µὲν ὀσµὴ ϑανάτου
εἰς ϑάνατον οἷς δὲ ὀσµὴ ωῆς εἰς ωήν καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός. οὐ
γάρ ἐσµεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἀλλ’ ὡς ἐξ
εἰλικρινείας ἀλλ’ ὡς ἐκ ϑεοῦ κατενώπιον τοῦ ϑεοῦ ἐν χριστῷ λαλοῦµεν.
ἀρχόµεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν εἴ µὴ χρῄζοµεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑµᾶς ἢ ἐξ ὑµῶν συστατικῶν. ἡ ἐπιστολὴ
ἡµῶν ὑµεῖς ἐστε ἐγγεγραµµένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν γινωσκοµένη καὶ
ἀναγινωσκοµένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων. ϕανερούµενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ’ ἡµῶν ἐγγεγραµµένη οὐ µέλανι ἀλλὰ
πνεύµατι ϑεοῦ ῶντος οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ’ ἐν πλαξὶν καρδίας
σαρκίναις. πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχοµεν διὰ τοῦ χριστοῦ πρὸς τὸν
v.3 και εγραψα υµιν , , τουτο αυτο ινα µη ελθων λυπην σχω εχω , , αφ ων εδει µε χαιρειν
πεποιθως επι παντας υµας οτι η εµη χαρα παντων υµων εστιν.
v.5 ει δε τις λελυπηκεν ουκ εµε
λελυπηκεν αλλα , αλλ , απο µερους ινα µη επιβαρω παντας υµας.
v.7 ωστε τουναντιον µαλλον
υµας χαρισασθαι και παρακαλεσαι µη πως µηπως , , τη περισσοτερα λυπη καταποθη ο τοιουτος.
v.10 ω δε τι χαριζεσθε καγω και , , εγω , , και γαρ εγω ο κεχαρισµαι ει τι κεχαρισµαι , ,
ω , , κεχαρισµαι δι υµας εν προσωπω χριστου.
v.16 οις µεν οσµη εκ ϑανατου εις ϑανατον οις
δε οσµη εκ ωης εις ωην και προς ταυτα τις ικανος.
v.17 ου γαρ εσµεν ως οι λοιποι πολλοι , ,
καπηλευοντες τον λογον του ϑεου αλλ ως εξ ειλικρινειας αλλ ως εκ ϑεου κατεναντι κατενωπιον , ,
του , , ϑεου εν χριστω λαλουµεν.
3
v.1 αρχοµεθα παλιν εαυτους συνιστανειν η , ει , µη
χρηζοµεν ως τινες συστατικων επιστολων προς υµας η εξ υµων συστατικων , , .
v.3 ϕανερουµενοι
οτι εστε επιστολη χριστου διακονηθεισα υφ ηµων εγγεγραµµενη ου µελανι αλλα πνευµατι ϑεου ωντος
ουκ εν πλαξιν λιθιναις αλλ εν πλαξιν καρδιαις , καρδιας , σαρκιναις.
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ϑεόν. οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσµεν ἀφ’ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ’
ἡ ἱκανότης ἡµῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ. ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡµᾶς διακόνους καινῆς
διαθήκης οὐ γράµµατος ἀλλὰ πνεύµατος τὸ γὰρ γράµµα ἀποκτείνει τὸ
δὲ πνεῦµα ῳοποιεῖ. εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ ϑανάτου ἐν γράµµασιν ἐντετυπωµένη ἐν λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε µὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς
υἱοὺς ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον µωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουµένην. πῶς οὐχὶ µᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύµατος
ἔσται ἐν δόξῃ. εἰ γὰρ ἡ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα πολλῷ µᾶλλον
περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ. καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται τὸ δεδοξασµένον ἐν τούτῳ τῷ µέρει ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης
δόξης. εἰ γὰρ τὸ καταργούµενον διὰ δόξης πολλῷ µᾶλλον τὸ µένον ἐν
δόξῃ. ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώµεθα. καὶ
οὐ καθάπερ µωσῆς ἐτίθει κάλυµµα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ πρὸς τὸ
µὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουµένου. ἀλ᾽λ
ἐπωρώθη τὰ νοήµατα αὐτῶν ἄχρι γὰρ τῆς σήµερον τὸ αὐτὸ κάλυµµα
ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης µένει µὴ ἀνακαλυπτόµενον ὅ
τι ἐν χριστῷ καταργεῖται. ἀλλ’ ἕως σήµερον ἡνίκα ἀναγινώσκεται µωσῆς κάλυµµα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται. ἡνίκα ᾽δ ἄν ἐπιστρέψῃ
πρὸς κύριον περιαιρεῖται τὸ κάλυµµα. ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦµά ἐστιν
οὗ δὲ τὸ πνεῦµα κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία. ἡµεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυµµένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόµενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα
µεταµορφούµεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύµατος.
διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθηµεν οὐκ ἐκκακοῦµεν. ἀλ᾽λ ἀπειπάµεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης µὴ περιπατοῦντες

v.5 ουχ οτι ικανοι , , εσµεν , , αφ εαυτων ικανοι εσµεν λογισασθαι τι ως εξ εαυτων αλλ η ικανοτης ηµων εκ του ϑεου.
v.6 ος και ικανωσεν ηµας διακονους καινης διαθηκης ου γραµµατος αλλα
πνευµατος το γαρ γραµµα αποκτεννει αποκτενει αποκτεινει , το δε πνευµα ωοποιει.
v.7 ει δε
η διακονια του ϑανατου εν γραµµασιν εντετυπωµενη εν , , λιθοις εγενηθη εν δοξη ωστε µη δυνασθαι ατενισαι τους υιους ισραηλ εις το προσωπον µωυσεως , µωσεως , δια την δοξαν του προσωπου
αυτου την καταργουµενην.
v.9 ει γαρ τη η , , διακονια της κατακρισεως δοξα πολλω µαλλον
περισσευει η διακονια της δικαιοσυνης εν , , δοξη.
v.10 και γαρ ου , ουδε , δεδοξασται το
δεδοξασµενον εν τουτω τω µερει εινεκεν ενεκεν , , της υπερβαλλουσης δοξης.
v.13 και ου καθαπερ µωυσης , µωσης , ετιθει καλυµµα επι το προσωπον αυτου εαυτου , , προς το µη ατενισαι
τους υιους ισραηλ εις το τελος του καταργουµενου.
v.14 αλλα αλλ , , επωρωθη τα νοηµατα
αυτων αχρι γαρ της σηµερον ηµερας το αυτο καλυµµα επι τη αναγνωσει της παλαιας διαθηκης µενει
µη ανακαλυπτοµενον οτι ο , , τι , , εν χριστω καταργειται.
v.15 αλλ εως σηµερον ηνικα αν
αναγινωσκεται , , αναγινωσκηται µωυσης , µωσης , καλυµµα επι την καρδιαν αυτων κειται.
v.16 ηνικα δε δ , , εαν αν , , επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυµµα.
v.17 ο δε
κυριος το πνευµα εστιν ου δε το πνευµα κυριου εκει , , ελευθερια.
4
v.1 δια τουτο εχοντες την
διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθηµεν ουκ εγκακουµεν εκκακουµεν , , .
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ἐν πανουργίᾳ µηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ τῇ ϕανερώσει
τῆς ἀληθείας συνιστώντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ εὐαγγέλιον ἡµῶν
ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον. ἐν οἷς ὁ ϑεὸς τοῦ αἰῶνος
τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι αὐτοῖς
τὸν ϕωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ
ϑεοῦ. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσοµεν ἀλλὰ χριστὸν ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑµῶν διὰ ἰησοῦν. ὅτι ὁ ϑεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους ϕῶς
λάµψαι ὃς ἔλαµψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν πρὸς ϕωτισµὸν τῆς γνώσεως
τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ ἐν προσώπῳ ἰησοῦ χριστοῦ. ἔχοµεν δὲ τὸν ϑησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάµεως
ᾖ τοῦ ϑεοῦ καὶ µὴ ἐξ ἡµῶν. ἐν παντὶ ϑλιβόµενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωούµενοι ἀπορούµενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούµενοι. διωκόµενοι ἀλλ’ οὐκ
ἐγκαταλειπόµενοι καταβαλλόµενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύµενοι. πάντοτε τὴν
νέκρωσιν τοῦ κυρίου ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατι περιφέροντες ἵνα καὶ ἡ ωὴ
τοῦ ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατι ἡµῶν ϕανερωθῇ. ἀεὶ γὰρ ἡµεῖς οἱ ῶντες εἰς
ϑάνατον παραδιδόµεθα διὰ ἰησοῦν ἵνα καὶ ἡ ωὴ τοῦ ἰησοῦ ϕανερωθῇ
ἐν τῇ ϑνητῇ σαρκὶ ἡµῶν. ὥστε ὁ µὲν ϑάνατος ἐν ἡµῖν ἐνεργεῖται ἡ δὲ
ωὴ ἐν ὑµῖν. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦµα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραµµένον ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα καὶ ἡµεῖς πιστεύοµεν διὸ καὶ λαλοῦµεν.
εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον ἰησοῦν καὶ ἡµᾶς διὰ ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ
παραστήσει σὺν ὑµῖν. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑµᾶς ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα
διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ.
διὸ οὐκ ἐκκακοῦµεν ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡµῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται ἀλλ’
ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡµέρᾳ καὶ ἡµέρᾳ. τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν
τῆς ϑλίψεως ἡµῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον άρος δόξης
κατεργάζεται ἡµῖν. µὴ σκοπούντων ἡµῶν τὰ λεπόµενα ἀλλὰ τὰ µὴ
v.2 αλλα , αλλ , απειπαµεθα τα κρυπτα της αισχυνης µη περιπατουντες εν πανουργια µηδε δολουντες τον λογον του ϑεου αλλα τη ϕανερωσει της αληθειας συνιστανοντες συνιστωντες , , εαυτους
προς πασαν συνειδησιν ανθρωπων ενωπιον του ϑεου.
v.4 εν οις ο ϑεος του αιωνος τουτου ετυφλωσεν
τα νοηµατα των απιστων εις το µη αυγασαι αυτοις , , τον ϕωτισµον του ευαγγελιου της δοξης του χριστου ος εστιν εικων του ϑεου.
v.5 ου γαρ εαυτους κηρυσσοµεν αλλα χριστον , , ιησουν χριστον
κυριον εαυτους δε δουλους υµων δια ιησουν.
v.6 οτι ο ϑεος ο ειπων εκ σκοτους ϕως λαµψει
λαµψαι , , ος ελαµψεν εν ταις καρδιαις ηµων προς ϕωτισµον της γνωσεως της δοξης του ϑεου εν
προσωπω [ιησου] ιησου , , χριστου.
v.10 παντοτε την νεκρωσιν του κυριου , , ιησου εν τω
σωµατι περιφεροντες ινα και η ωη του ιησου εν τω σωµατι ηµων ϕανερωθη.
v.12 ωστε ο µεν , ,
ϑανατος εν ηµιν ενεργειται η δε ωη εν υµιν.
v.14 ειδοτες οτι ο εγειρας τον κυριον ιησουν και ηµας
συν δια , , ιησου εγερει και παραστησει συν υµιν.
v.16 διο ουκ εγκακουµεν εκκακουµεν , ,
αλλ ει και ο εξω ηµων ανθρωπος διαφθειρεται αλλ ο εσω ηµων εσωθεν , , ανακαινουται ηµερα και
ηµερα.
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λεπόµενα τὰ γὰρ λεπόµενα πρόσκαιρα τὰ δὲ µὴ λεπόµενα αἰώνια.
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οἴδαµεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡµῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ
οἰκοδοµὴν ἐκ ϑεοῦ ἔχοµεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζοµεν τὸ οἰκητήριον ἡµῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες. εἴγε καὶ ἐνδυσάµενοι οὐ γυµνοὶ εὑρεθησόµεθα. καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζοµεν αρούµενοι ἐπειδή
οὐ ϑέλοµεν ἐκδύσασθαι ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι ἵνα καταποθῇ τὸ ϑνητὸν ὑπὸ
τῆς ωῆς. ὁ δὲ κατεργασάµενος ἡµᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ϑεός ὁ καὶ δοὺς
ἡµῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύµατος. ϑαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδηµοῦντες ἐν τῷ σώµατι ἐκδηµοῦµεν ἀπὸ τοῦ κυρίου. διὰ
πίστεως γὰρ περιπατοῦµεν οὐ διὰ εἴδους. ϑαρροῦµεν δὲ καὶ εὐδοκοῦµεν µᾶλλον ἐκδηµῆσαι ἐκ τοῦ σώµατος καὶ ἐνδηµῆσαι πρὸς τὸν κύριον.
διὸ καὶ ϕιλοτιµούµεθα εἴτε ἐνδηµοῦντες εἴτε ἐκδηµοῦντες εὐάρεστοι
αὐτῷ εἶναι. τοὺς γὰρ πάντας ἡµᾶς ϕανερωθῆναι δεῖ ἔµπροσθεν τοῦ
ήµατος τοῦ χριστοῦ ἵνα κοµίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώµατος πρὸς
ἃ ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν. εἰδότες οὖν τὸν ϕόβον τοῦ κυρίου
ἀνθρώπους πείθοµεν ϑεῷ δὲ πεφανερώµεθα ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑµῶν πεφανερῶσθαι. οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνοµεν
ὑµῖν ἀλλὰ ἀφορµὴν διδόντες ὑµῖν καυχήµατος ὑπὲρ ἡµῶν ἵνα ἔχητε
πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωµένους καὶ οὐ καρδίᾳ. εἴτε γὰρ ἐξέστηµεν ϑεῷ εἴτε σωφρονοῦµεν ὑµῖν. ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ χριστοῦ συνέχει
ἡµᾶς κρίναντας τοῦτο ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἄρα οἱ πάντες
ἀπέθανον. καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ῶντες µηκέτι ἑαυτοῖς
ῶσιν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. ὥστε ἡµεῖς ἀπὸ
τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαµεν κατὰ σάρκα εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαµεν κατὰ σάρκα
χριστόν ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκοµεν. ὥστε εἴ τις ἐν χριστῷ καινὴ κτίσις
τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδού γέγονεν καινά τὰ πάντα. τὰ δὲ πάντα ἐκ
5
v.3 ει γε ειγε , , και εκδυσαµενοι ενδυσαµενοι , , ου γυµνοι ευρεθησοµεθα.
v.4 και
γαρ οι οντες εν τω σκηνει στεναζοµεν αρουµενοι εφ , , ω , , επειδη ου ϑελοµεν εκδυσασθαι αλλ
επενδυσασθαι ινα καταποθη το ϑνητον υπο της ωης.
v.5 ο δε κατεργασαµενος ηµας εις αυτο τουτο
ϑεος ο και , , δους ηµιν τον αρραβωνα του πνευµατος.
v.10 τους γαρ παντας ηµας ϕανερωθηναι
δει εµπροσθεν του ηµατος του χριστου ινα κοµισηται εκαστος τα δια του σωµατος προς α επραξεν
ειτε αγαθον ειτε ϕαυλον κακον , , .
v.12 ου γαρ , , παλιν εαυτους συνιστανοµεν υµιν αλλα
αφορµην διδοντες υµιν καυχηµατος υπερ ηµων ινα εχητε προς τους εν προσωπω καυχωµενους και µη
εν ου , , καρδια.
v.14 η γαρ αγαπη του χριστου συνεχει ηµας κριναντας τουτο οτι [ει] ει ,
εις υπερ παντων απεθανεν αρα οι παντες απεθανον.
v.16 ωστε ηµεις απο του νυν ουδενα οιδαµεν
v.17 ωστε
κατα σαρκα ει δε , , και εγνωκαµεν κατα σαρκα χριστον αλλα νυν ουκετι γινωσκοµεν.
ει τις εν χριστω καινη κτισις τα αρχαια παρηλθεν ιδου γεγονεν καινα τα , , παντα , , .
v.18 τα
δε παντα εκ του ϑεου του καταλλαξαντος ηµας εαυτω δια ιησου , , χριστου και δοντος ηµιν την
διακονιαν της καταλλαγης.
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τοῦ ϑεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡµᾶς ἑαυτῷ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ καὶ δόντος
ἡµῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς. ὡς ὅτι ϑεὸς ἦν ἐν χριστῷ κόσµον
καταλλάσσων ἑαυτῷ µὴ λογιζόµενος αὐτοῖς τὰ παραπτώµατα αὐτῶν καὶ
ϑέµενος ἐν ἡµῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. ὑπὲρ χριστοῦ οὖν πρεσβεύοµεν ὡς τοῦ ϑεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡµῶν δεόµεθα ὑπὲρ χριστοῦ
καταλλάγητε τῷ ϑεῷ. τὸν γὰρ µὴ γνόντα ἁµαρτίαν ὑπὲρ ἡµῶν ἁµαρτίαν
ἐποίησεν ἵνα ἡµεῖς γινώµεθα δικαιοσύνη ϑεοῦ ἐν αὐτῷ.
συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦµεν µὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ
δέξασθαι ὑµᾶς. λέγει γάρ καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡµέρᾳ
σωτηρίας ἐβοήθησά σοι ἰδού νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος ἰδού νῦν ἡµέρα
σωτηρίας. µηδεµίαν ἐν µηδενὶ διδόντες προσκοπήν ἵνα µὴ µωµηθῇ
ἡ διακονία.
ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστώντες ἑαυτοὺς ὡς ϑεοῦ διάκονοι ἐν
ὑποµονῇ πολλῇ ἐν ϑλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχωρίαις. ἐν πληγαῖς
ἐν ϕυλακαῖς ἐν ἀκαταστασίαις ἐν κόποις ἐν ἀγρυπνίαις ἐν νηστείαις. ἐν
ἁγνότητι ἐν γνώσει ἐν µακροθυµίᾳ ἐν χρηστότητι ἐν πνεύµατι ἁγίῳ ἐν
ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ. ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν δυνάµει ϑεοῦ διὰ τῶν ὅπλων
τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν. διὰ δόξης καὶ ἀτιµίας διὰ
δυσφηµίας καὶ εὐφηµίας ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς. ὡς ἀγνοούµενοι καὶ
ἐπιγινωσκόµενοι ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδού ῶµεν ὡς παιδευόµενοι καὶ
µὴ ϑανατούµενοι. ὡς λυπούµενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες ὡς πτωχοὶ πολλοὺς
δὲ πλουτίζοντες ὡς µηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. τὸ στόµα ἡµῶν
ἀνέῳγεν πρὸς ὑµᾶς κορίνθιοι ἡ καρδία ἡµῶν πεπλάτυνται. οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡµῖν στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑµῶν. τὴν δὲ
αὐτὴν ἀντιµισθίαν ὡς τέκνοις λέγω πλατύνθητε καὶ ὑµεῖς. µὴ γίνεσθε
ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις τίς γὰρ µετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνοµίᾳ τίς δὲ
κοινωνία ϕωτὶ πρὸς σκότος. τίς δὲ συµφώνησις χριστῷ πρὸς ελιάρ ἢ
τίς µερὶς πιστῷ µετὰ ἀπίστου. τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ ϑεοῦ µετὰ εἰδώλων ὑµεῖς γὰρ ναὸς ϑεοῦ ἐστε ῶντος καθὼς εἶπεν ὁ ϑεὸς ὅτι ἐνοικήσω
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐµπεριπατήσω καὶ ἔσοµαι αὐτῶν ϑεός καὶ αὐτοὶ ἔσονταί
µοι λαός. διὸ ἐξέλθετε ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε λέγει κύριος
v.21 τον γαρ , , µη γνοντα αµαρτιαν υπερ ηµων αµαρτιαν εποιησεν ινα ηµεις γενωµεθα ,
γινωµεθα , δικαιοσυνη ϑεου εν αυτω.
6
v.4 αλλ εν παντι συνισταντες συνιστωντες , , εαυτους ως ϑεου διακονοι εν υποµονη πολλη εν ϑλιψεσιν εν αναγκαις εν στενοχωριαις.
v.14 µη γινεσθε
ετεροζυγουντες απιστοις τις γαρ µετοχη δικαιοσυνη και ανοµια η τις δε , , κοινωνια ϕωτι προς
σκοτος.
v.15 τις δε συµφωνησις χριστου χριστω , , προς ελιαλ ελιαρ , , η τις µερις πιστω
µετα απιστου.
v.16 τις δε συγκαταθεσις ναω ϑεου µετα ειδωλων ηµεις υµεις , , γαρ ναος ϑεου
, ,
εσµεν εστε
ωντος καθως ειπεν ο ϑεος οτι ενοικησω εν αυτοις και εµπεριπατησω και εσοµαι αυτων ϑεος και αυτοι εσονται µου µοι , , λαος.
v.17 διο εξελθατε εξελθετε , , εκ µεσου αυτων
και αφορισθητε λεγει κυριος και ακαθαρτου µη απτεσθε καγω εισδεξοµαι υµας.
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6:18–7:13

18

καὶ ἀκαθάρτου µὴ ἅπτεσθε κἀγὼ εἰσδέξοµαι ὑµᾶς. καὶ ἔσοµαι ὑµῖν
εἰς πατέρα καὶ ὑµεῖς ἔσεσθέ µοι εἰς υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας λέγει κύριος
παντοκράτωρ.

7

ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωµεν ἑαυτοὺς
ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην
ἐν ϕόβῳ ϑεοῦ. χωρήσατε ἡµᾶς οὐδένα ἠδικήσαµεν οὐδένα ἐφθείραµεν
οὐδένα ἐπλεονεκτήσαµεν.
οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω προείρηκα γὰρ
ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν. πολλή
µοι παρρησία πρὸς ὑµᾶς πολλή µοι καύχησις ὑπὲρ ὑµῶν πεπλήρωµαι
τῇ παρακλήσει ὑπερπερισσεύοµαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ ϑλίψει ἡµῶν.
καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡµῶν εἰς µακεδονίαν οὐδεµίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ
ἡµῶν ἀλλ’ ἐν παντὶ ϑλιβόµενοι ἔξωθεν µάχαι ἔσωθεν ϕόβοι. ἀλλ’ ὁ
παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡµᾶς ὁ ϑεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ
τίτου. οὐ µόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει
ᾗ παρεκλήθη ἐφ’ ὑµῖν ἀναγγέλλων ἡµῖν τὴν ὑµῶν ἐπιπόθησιν τὸν ὑµῶν
ὀδυρµόν τὸν ὑµῶν ῆλον ὑπὲρ ἐµοῦ ὥστε µε µᾶλλον χαρῆναι. ὅτι εἰ
καὶ ἐλύπησα ὑµᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ οὐ µεταµέλοµαι εἰ καὶ µετεµελόµην
λέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑµᾶς. νῦν
χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς µετάνοιαν ἐλυπήθητε
γὰρ κατὰ ϑεόν ἵνα ἐν µηδενὶ ηµιωθῆτε ἐξ ἡµῶν. ἡ γὰρ κατὰ ϑεὸν λύπη
µετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀµεταµέλητον κατεργάζεται ἡ δὲ τοῦ κόσµου
λύπη ϑάνατον κατἐργάζεται. ἰδού γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ ϑεὸν λυπηϑῆναι ὑµᾶς πόσην κατειργάσατο ὑµῖν σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ
ἀγανάκτησιν ἀλλὰ ϕόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν ἀλλὰ ῆλον ἀλ᾽λ ἐκδίκησιν
ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγµατι. ἄρα εἰ καὶ
ἔγραψα ὑµῖν οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ ϕανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑµῶν τὴν ὑπὲρ ἡµῶν
πρὸς ὑµᾶς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. διὰ τοῦτο παρακεκλήµεθα ἐπὶ τῇ παρα-
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7
v.3 ου , , προς κατακρισιν ου λεγω προειρηκα γαρ οτι εν ταις καρδιαις ηµων εστε εις το
συναποθανειν και συζην.
v.8 οτι ει και ελυπησα υµας εν τη επιστολη ου µεταµελοµαι ει και µετεµελοµην λεπω [γαρ] γαρ , , οτι η επιστολη εκεινη ει και προς ωραν ελυπησεν υµας.
v.10 η γαρ
κατα ϑεον λυπη µετανοιαν εις σωτηριαν αµεταµελητον εργαζεται κατεργαζεται , , η δε του κοσµου
λυπη ϑανατον κατεργαζεται.
v.11 ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα ϑεον λυπηθηναι υµας , , ποσην
κατειργασατο υµιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα ϕοβον αλλα επιποθησιν αλλα
ηλον αλλα , αλλ , εκδικησιν εν , , παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι εν , , τω πραγµατι.
v.12 αρα ει και εγραψα υµιν ουχ ενεκεν εινεκεν , , του αδικησαντος ουδε ενεκεν εινεκεν , ,
του αδικηθεντος αλλ ενεκεν εινεκεν , , του ϕανερωθηναι την σπουδην ηµων υµων , , την υπερ
υµων ηµων , , προς υµας ενωπιον του ϑεου.
v.13 δια τουτο παρακεκληµεθα επι δε , τη πα, ,
,
ακλησει ηµων υµων
περισσοτερως δε
µαλλον εχαρηµεν επι τη χαρα τιτου οτι αναπεπαυται
το πνευµα αυτου απο παντων υµων.
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κλήσει ὑµῶν περισσοτέρως δὲ µᾶλλον ἐχάρηµεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ τίτου ὅτι
ἀναπέπαυται τὸ πνεῦµα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑµῶν. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ
ὑµῶν κεκαύχηµαι οὐ κατῃσχύνθην ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαµεν ὑµῖν οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡµῶν ἡ ἐπὶ τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.
καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑµᾶς ἐστιν ἀναµιµνῃσκοµένου
τὴν πάντων ὑµῶν ὑπακοήν ὡς µετὰ ϕόβου καὶ τρόµου ἐδέξασθε αὐτόν.
χαίρω ὅτι ἐν παντὶ ϑαρρῶ ἐν ὑµῖν.
γνωρίζοµεν δὲ ὑµῖν ἀδελφοί τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν δεδοµένην ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις τῆς µακεδονίας.
ὅτι ἐν πολλῇ δοκιµῇ ϑλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ άθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν
εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. ὅτι κατὰ δύναµιν µαρτυρῶ καὶ
ὑπὲρ δύναµιν αὐθαίρετοι. µετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόµενοι ἡµῶν
τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους δέξασθαι
ἡµᾶς. καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαµεν ἀλλ’ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυίῳ καὶ ἡµῖν διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ. εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡµᾶς τίτον ἵνα
καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑµᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. ἀλλ’ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ
πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑµῶν ἐν ἡµῖν ἀγάπῃ ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι
περισσεύητε. οὐ κατ’ ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ
τὸ τῆς ὑµετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιµάζων. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν
τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὅτι δι’ ὑµᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν
ἵνα ὑµεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. καὶ γνώµην ἐν τούτῳ δίδωµι τοῦτο γὰρ ὑµῖν συµφέρει οἵτινες οὐ µόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ
ϑέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι. νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε
ὅπως καθάπερ ἡ προθυµία τοῦ ϑέλειν οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ
ἔχειν. εἰ γὰρ ἡ προθυµία πρόκειται καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος
οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑµῖν δὲ ϑλῖψις ἀλλ’ ἐξ
ἰσότητος ἕν τῷ νῦν καιρῷ τό ὑµῶν περίσσευµα εἴς τό ἐκείνων ὑστέρηµά. ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευµα γένηται εἰς τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα ὅπως
v.16 χαιρω ουν οτι εν παντι ϑαρρω εν υµιν.
8
v.2 οτι εν πολλη δοκιµη ϑλιψεως η περισσεια της
χαρας αυτων και η κατα αθους πτωχεια αυτων επερισσευσεν εις το τον , , πλουτος πλουτον , ,
της απλοτητος αυτων.
v.3 οτι κατα δυναµιν µαρτυρω και παρα υπερ , , δυναµιν αυθαιρετοι.
v.4 µετα πολλης παρακλησεως δεοµενοι ηµων την χαριν και την κοινωνιαν της διακονιας της εις τους
αγιους δεξασθαι , ηµας , .
v.5 και ου καθως ηλπισαµεν αλλα αλλ , , εαυτους εδωκαν πρωτον
τω κυριω και ηµιν δια ϑεληµατος ϑεου.
v.7 αλλ ωσπερ εν παντι περισσευετε πιστει και λογω και
γνωσει και παση σπουδη και τη εξ ηµων υµων , , εν υµιν ηµιν , , αγαπη ινα και εν ταυτη τη
χαριτι περισσευητε.
v.12 ει γαρ η προθυµια προκειται καθο εαν εχη τις , , ευπροσδεκτος ου καθο
ουκ εχει.
v.13 ου γαρ ινα αλλοις ανεσις υµιν δε , , ϑλιψις αλλ εξ ισοτητος εν τω νυν καιρω το
υµων περισσευµα εις το εκεινων υστερηµα.
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8:15–9:6

γένηται ἰσότης. καθὼς γέγραπται ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν καὶ ὁ τὸ
ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν. χάρις δὲ τῷ ϑεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν
ὑπὲρ ὑµῶν ἐν τῇ καρδίᾳ τίτου. ὅτι τὴν µὲν παράκλησιν ἐδέξατο σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑµᾶς. συνεπέµψαµεν
δὲ µετ’ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν
τῶν ἐκκλησιῶν. οὐ µόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδηµος ἡµῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουµένῃ ὑφ’ ἡµῶν
πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυµίαν ὑµῶν. στελλόµενοι
τοῦτο µή τις ἡµᾶς µωµήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουµένῃ ὑφ’
ἡµῶν. προνοοῦµενοι καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον
ἀνθρώπων. συνεπέµψαµεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡµῶν ὃν ἐδοκιµάσαµεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον
πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑµᾶς. εἴτε ὑπὲρ τίτου κοινωνὸς ἐµὸς καὶ εἰς
ὑµᾶς συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ ἡµῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα χριστοῦ.
τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑµῶν καὶ ἡµῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑµῶν εἰς
αὐτοὺς ἐνδειξασθε καὶ εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.
περὶ µὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν µοί ἐστιν τὸ
γράφειν ὑµῖν. οἶδα γὰρ τὴν προθυµίαν ὑµῶν ἣν ὑπὲρ ὑµῶν καυχῶµαι
µακεδόσιν ὅτι ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι καὶ ὁ ἐξ ὑµῶν ῆλος
ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. ἔπεµψα δὲ τοὺς ἀδελφούς ἵνα µὴ τὸ καύχηµα
ἡµῶν τὸ ὑπὲρ ὑµῶν κενωθῇ ἐν τῷ µέρει τούτῳ ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασµένοι ἦτε. µήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐµοὶ µακεδόνες καὶ εὕρωσιν
ὑµᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶµεν ἡµεῖς ἵνα µή λέγωµεν ὑµεῖς
ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως. ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάµην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑµᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν
τὴν προκατηγγελµένην εὐλογίαν ὑµῶν ταύτην ἑτοίµην εἶναι οὕτως ὡς
εὐλογίαν καὶ µὴ ὡσπερ πλεονεξίαν. τοῦτο δέ ὁ σπείρων ϕειδοµένως
v.16 χαρις δε τω ϑεω τω δοντι διδοντι , , την αυτην σπουδην υπερ υµων εν τη καρδια τιτου.
v.19 ου µονον δε αλλα και χειροτονηθεις υπο των εκκλησιων συνεκδηµος ηµων συν τη χαριτι ταυτη
τη διακονουµενη υφ ηµων προς την [αυτου] αυτου , , του κυριου δοξαν και προθυµιαν ηµων ,
υµων , .
v.21 προνοουµεν γαρ προνοουµενοι , , καλα ου µονον ενωπιον κυριου αλλα και
ενωπιον ανθρωπων.
v.24 την ουν ενδειξιν της αγαπης υµων και ηµων καυχησεως υπερ υµων εις
αυτους ενδεικνυµενοι ενδειξασθε , , και , εις προσωπον των εκκλησιων.
9
v.2 οιδα γαρ
την προθυµιαν υµων ην υπερ υµων καυχωµαι µακεδοσιν οτι αχαια παρεσκευασται απο περυσι και
το ο , , εξ , , υµων ηλος ηρεθισεν τους πλειονας.
v.4 µη πως µηπως , , εαν ελθωσιν συν εµοι µακεδονες και ευρωσιν υµας απαρασκευαστους καταισχυνθωµεν ηµεις ινα µη λεγω
λεγωµεν , , υµεις εν τη υποστασει ταυτη της , , καυχησεως , , .
v.5 αναγκαιον ουν ηγησαµην παρακαλεσαι τους αδελφους ινα προελθωσιν εις υµας και προκαταρτισωσιν την προεπηγγελµενην
προκατηγγελµενην , , ευλογιαν υµων ταυτην ετοιµην ειναι ουτως ως ευλογιαν και µη ως ,
ωσπερ , πλεονεξιαν.
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ϕειδοµένως καὶ ϑερίσει καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ
ϑερίσει. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ µὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ ϑεός. δυνατὸς δὲ ὁ ϑεὸς πᾶσαν χάριν
περισσεῦσαι εἰς ὑµᾶς ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. καθὼς γέγραπται ἐσκόρπισεν
ἔδωκεν τοῖς πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ µένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ δὲ
ἐπιχορηγῶν σπέρµα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς ρῶσιν χορη΄γησαι καὶ
πληθυναῖ τὸν σπόρον ὑµῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γεννήµατα τῆς δικαιοσύνης
ὑµῶν. ἐν παντὶ πλουτιζόµενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται
δι’ ἡµῶν εὐχαριστίαν τῷ ϑεῷ. ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης
οὐ µόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήµατα τῶν ἁγίων ἀλλὰ καὶ
περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ ϑεῷ. διὰ τῆς δοκιµῆς τῆς
διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν ϑεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁµολογίας
ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας. καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑµῶν ἐπιποθούντων ὑµᾶς
διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐφ’ ὑµῖν. χάρις δὲ τῷ ϑεῷ ἐπὶ
τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.
αὐτὸς δὲ ἐγὼ παῦλος παρακαλῶ ὑµᾶς διὰ τῆς πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ χριστοῦ ὃς κατὰ πρόσωπον µὲν ταπεινὸς ἐν ὑµῖν ἀπὼν δὲ
ϑαρρῶ εἰς ὑµᾶς. δέοµαι δὲ τὸ µὴ παρὼν ϑαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ
λογίζοµαι τολµῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζοµένους ἡµᾶς ὡς κατὰ σάρκα
περιπατοῦντας. ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόµεθα. τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡµῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ
ϑεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωµάτων. λογισµούς καθαιροῦντες καὶ πᾶν
ὕψωµα ἐπαιρόµενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦ καὶ αἰχµαλωτίζοντες
πᾶν νόηµα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ χριστοῦ. καὶ ἐν ἑτοίµῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν ὅταν πληρωθῇ ὑµῶν ἡ ὑπακοή. τὰ κατὰ
πρόσωπον λέπετε εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω
πάλιν ἀφ’ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς χριστοῦ οὕτως καὶ ἡµεῖς χριστοῦ.
v.7 εκαστος καθως προηρηται προαιρειται , , τη καρδια µη εκ λυπης η εξ αναγκης ιλαρον γαρ
δοτην αγαπα ο ϑεος.
v.8 δυνατει δυνατος , , δε ο ϑεος πασαν χαριν περισσευσαι εις υµας ινα εν
παντι παντοτε πασαν αυταρκειαν εχοντες περισσευητε εις παν εργον αγαθον.
v.10 ο δε επιχορηγων
σπορον σπερµα , , τω σπειροντι και αρτον εις ρωσιν χορηγησει χορηγησαι , , και πληθυνει
πληθυναι , , τον σπορον υµων και αυξησει αυξησαι , , τα γενηµατα , γεννηµατα , της δικαιοσυνης υµων.
v.15 χαρις δε , , τω ϑεω επι τη ανεκδιηγητω αυτου δωρεα.
10
v.1 αυτος
δε εγω παυλος παρακαλω υµας δια της πραυτητος πραοτητος , , και επιεικειας του χριστου ος
κατα προσωπον µεν ταπεινος εν υµιν απων δε ϑαρρω εις υµας.
v.7 τα κατα προσωπον λεπετε ει
τις πεποιθεν εαυτω χριστου ειναι τουτο λογιζεσθω παλιν εφ αφ , , εαυτου οτι καθως αυτος χριστου
ουτως και ηµεις χριστου , , .
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10:8–11:5

ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσωµαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡµῶν ἡς
ἔδωκεν ὁ κύριος ἡµῖν εἰς οἰκοδοµὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑµῶν οὐκ
αἰσχυνθήσοµαι. ἵνα µὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑµᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν.
ὅτι αἱ µέν ἐπιστολαὶ ϕησίν αρεῖαι καὶ ἰσχυραί ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώµατος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενηµένος. τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος ὅτι
οἷοί ἐσµεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.
οὐ γὰρ τολµῶµεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς µετροῦντες καὶ συγκρίνοντες
ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν. ἡµεῖς δὲ οὐχι εἰς τὰ ἄµετρα καυχησόµεθα ἀλλὰ κατὰ τὸ µέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐµέρισεν ἡµῖν ὁ ϑεὸς µέτρου
ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑµῶν. οὐ γὰρ ὡς µὴ ἐφικνούµενοι εἰς ὑµᾶς ὑπερεκτείνοµεν ἑαυτούς ἄχρι γὰρ καὶ ὑµῶν ἐφθάσαµεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ
χριστοῦ. οὐκ εἰς τὰ ἄµετρα καυχώµενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ
ἔχοντες αὐξανοµένης τῆς πίστεως ὑµῶν ἐν ὑµῖν µεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν
κανόνα ἡµῶν εἰς περισσείαν. εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑµῶν εὐαγγελίσασθαι
οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιµα καυχήσασθαι. ὁ δὲ καυχώµενος
ἐν κυρίῳ καυχάσθω. οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνίστων ἐκεῖνός ἐστιν δόκιµος
ἀλ᾽λ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν.
ὄφελον ἀνείχεσθέ µου µικρόν τῇ ἀφροσύνη ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ µου.
ηλῶ γὰρ ὑµᾶς ϑεοῦ ήλῳ ἡρµοσάµην γὰρ ὑµᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον
ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ χριστῷ. ϕοβοῦµαι δὲ µήπως ὡς ὁ ὄφις εὕαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ οὕτως ϕθαρῇ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἀπὸ τῆς
ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν χριστόν. εἰ µὲν γὰρ ὁ ἐρχόµενος ἄλλον ἰησοῦν
κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαµεν ἢ πνεῦµα ἕτερον λαµβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε
ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε καλῶς ἠνείχεσθε. λογίζοµαι γὰρ
µηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ
v.8 εαν [τε] τε , , γαρ και , , περισσοτερον τι καυχησωµαι περι της εξουσιας ηµων ης εδωκεν
ο κυριος ηµιν , , εις οικοδοµην και ουκ εις καθαιρεσιν υµων ουκ αισχυνθησοµαι.
v.10 οτι αι
µεν , , επιστολαι µεν ϕησιν αρειαι και ισχυραι η δε παρουσια του σωµατος ασθενης και ο λογος
εξουθενηµενος.
v.12 ου γαρ τολµωµεν εγκριναι η συγκριναι εαυτους τισιν των εαυτους συνιστανοντων αλλα αυτοι εν εαυτοις εαυτους µετρουντες και συγκρινοντες εαυτους εαυτοις ου συνιασιν
συνιουσιν , , .
v.13 ηµεις δε ουκ ουχι , , εις τα αµετρα καυχησοµεθα αλλα κατα το µετρον του
κανονος ου εµερισεν ηµιν ο ϑεος µετρου εφικεσθαι αχρι και υµων. v.18 ου γαρ ο εαυτον συνιστανων
συνιστων , , εκεινος εστιν δοκιµος αλλα αλλ , , ον ο κυριος συνιστησιν.
11
v.1 οφελον ανειχεσθε µου µικρον τι τη , , αφροσυνης αφροσυνη , , αλλα και ανεχεσθε µου.
v.3 ϕοβουµαι
δε µη πως µηπως , , ως ο οφις ευαν , , εξηπατησεν ευαν εν τη πανουργια αυτου ουτως , ,
ϕθαρη τα νοηµατα υµων απο της απλοτητος [και της αγνοτητος] της εις τον χριστον.
v.4 ει µεν
γαρ ο ερχοµενος αλλον ιησουν κηρυσσει ον ουκ εκηρυξαµεν η πνευµα ετερον λαµβανετε ο ουκ ελαβετε
η ευαγγελιον ετερον ο ουκ εδεξασθε καλως ανεχεσθε ηνειχεσθε , , .
v.5 λογιζοµαι γαρ µηδεν
υστερηκεναι των υπερλιαν υπερ , , λιαν , , αποστολων.
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λόγῳ ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει ἀλλ’ ἐν παντὶ ϕανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑµᾶς.
ἢ ἁµαρτίαν ἐποίησα ἐµαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑµεῖς ὑψωθῆτε ὅτι δωρεὰν
τὸ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάµην ὑµῖν. ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑµῶν διακονίαν. καὶ παρὼν πρὸς ὑµᾶς
καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός τὸ γὰρ ὑστέρηµά µου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ µακεδονίας καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ
ὑµῖν ἐµαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω. ἔστιν ἀλήθεια χριστοῦ ἐν ἐµοὶ ὅτι
ἡ καύχησις αὕτη οὐ σφραγίσεται εἰς ἐµὲ ἐν τοῖς κλίµασιν τῆς ἀχαΐας.
διατί ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑµᾶς ὁ ϑεὸς οἶδεν. ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω ἵνα
ἐκκόψω τὴν ἀφορµὴν τῶν ϑελόντων ἀφορµήν ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεϑῶσιν καθὼς καὶ ἡµεῖς. οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι ἐργάται δόλιοι
µετασχηµατιζόµενοι εἰς ἀποστόλους χριστοῦ. καὶ οὐ ϑαυµαστόν αὐτὸς
γὰρ ὁ σατανᾶς µετασχηµατίζεται εἰς ἄγγελον ϕωτός. οὐ µέγα οὖν εἰ
καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ µετασχηµατίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν
τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. πάλιν λέγω µή τίς µε δόξῃ ἄφρονα
εἶναι εἰ δὲ µήγε κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ µε ἵνα µικρόν τι κἀγὼ καυχήσωµαι. ὃ λαλῶ οὐ λαλῶ κατὰ κύριον ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ ἐν ταύτῃ
τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τήν σάρκα
κἀγὼ καυχήσοµαι. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων ϕρόνιµοι ὄντες.
ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑµᾶς καταδουλοῖ εἴ τις κατεσθίει εἴ τις λαµβάνει εἴ
τις ἐπαίρεται εἴ τις ὑµᾶς εἰς πρόσωπον δέρει. κατὰ ἀτιµίαν λέγω ὡς
ὅτι ἡµεῖς ἠσθενήσαµεν ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολµᾷ ἐν ἀφροσύνῃ λέγω τολµῶ
κἀγώ. ἑβραῖοί εἰσιν κἀγώ ἰσραηλῖταί εἰσιν κἀγώ σπέρµα ἀβραάµ εἰσιν
κἀγώ. διάκονοι χριστοῦ εἰσιν παραφρονῶν λαλῶ ὑπὲρ ἐγώ ἐν κόποις
περισσοτέρως ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως ἐν ϕυλακαῖς περισσοτέρως ἐν
ϑανάτοις πολλάκις. ὑπὸ ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ µίαν
v.6 ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι ϕανερωσαντες ϕανερωθεντες , , εν
πασιν εις υµας.
v.9 και παρων προς υµας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουθενος ουδενος , ,
το γαρ υστερηµα µου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο µακεδονιας και εν παντι αβαρη
υµιν , , εµαυτον υµιν ετηρησα και τηρησω.
v.10 εστιν αληθεια χριστου εν εµοι οτι η καυχησις
αυτη ου ϕραγησεται , , σφραγισεται εις εµε εν τοις κλιµασιν της αχαιας.
v.11 δια , τι ,
διατι , οτι ουκ αγαπω υµας ο ϑεος οιδεν.
v.14 και ου ϑαυµα ϑαυµαστον , , αυτος γαρ ο
σατανας µετασχηµατιζεται εις αγγελον ϕωτος.
v.16 παλιν λεγω µη τις µε δοξη αφρονα ειναι ει δε
µη γε µηγε , , καν ως αφρονα δεξασθε µε ινα καγω , µικρον τι καγω , καυχησωµαι.
v.17 ο
λαλω ου λαλω , , κατα κυριον λαλω αλλ ως εν αφροσυνη εν ταυτη τη υποστασει της καυχησεως.
v.18 επει πολλοι καυχωνται κατα την , , σαρκα καγω καυχησοµαι.
v.20 ανεχεσθε γαρ ει τις υµας
καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαµβανει ει τις επαιρεται ει τις υµας , , εις προσωπον υµας δερει.
v.21 κατα ατιµιαν λεγω ως οτι ηµεις ησθενηκαµεν ησθενησαµεν , , εν ω δ αν τις τολµα εν αφροσυνη
λεγω τολµω καγω.
v.23 διακονοι χριστου εισιν παραφρονων λαλω υπερ εγω εν κοποις περισσοτερως
εν πληγαις , , υπερβαλλοντως , , εν , , ϕυλακαις περισσοτερως εν πληγαις υπερβαλλοντως
εν ϑανατοις πολλακις.
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11:24–12:8

ἔλαβον. τρὶς ἐρραβδίσθην ἅπαξ ἐλιθάσθην τρὶς ἐναυάγησα νυχθήµεον ἐν τῷ υθῷ πεποίηκα. ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις ποταµῶν
κινδύνοις λῃστῶν κινδύνοις ἐκ γένους κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν κινδύνοις ἐν
πόλει κινδύνοις ἐν ἐρηµίᾳ κινδύνοις ἐν ϑαλάσσῃ κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις. ἐν κόπῳ καὶ µόχθῳ ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις ἐν λιµῷ καὶ δίψει
ἐν νηστείαις πολλάκις ἐν ψύχει καὶ γυµνότητι. χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ
ἐπισύστασις µου ἡ καθ’ ἡµέραν ἡ µέριµνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τίς
ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦµαι. εἰ
καυχᾶσθαι δεῖ τὰ τῆς ἀσθενείας µου καυχήσοµαι. ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ
τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ ᾽χριστοῦ οἶδεν ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας
ὅτι οὐ ψεύδοµαι. ἐν δαµασκῷ ὁ ἐθνάρχης ἁρέτα τοῦ ασιλέως ἐφρούρει
τὴν δαµασκηνῶν πόλιν πιάσαι µε ϑέλων. καὶ διὰ ϑυρίδος ἐν σαργάνῃ
ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
καυχᾶσθαι δὴ οὐ συµφέρει µοι ἐλεύσοµαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. οἶδα ἄνθρωπον ἐν χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων
εἴτε ἐν σώµατι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώµατος οὐκ οἶδα ὁ ϑεὸς οἶδεν
ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον
ἄνθρωπον εἴτε ἐν σώµατι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώµατος οὐκ οἶδα ὁ ϑεὸς οἶδεν.
ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήµατα ἃ οὐκ ἐξὸν
ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσοµαι ὑπὲρ δὲ ἐµαυτοῦ
οὐ καυχήσοµαι εἰ µὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις µου. ἐὰν γὰρ ϑελήσω καυχήσασθαι οὐκ ἔσοµαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ ϕείδοµαι δέ µή τις εἰς ἐµὲ
λογίσηται ὑπὲρ ὃ λέπει µε ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐµοῦ. καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν
ἀποκαλύψεων ἵνα µὴ ὑπεραίρωµαι ἐδόθη µοι σκόλοψ τῇ σαρκί ἄγγελος σατᾶν ἵνα µε κολαφίζῃ ἵνα µὴ ὑπεραίρωµαι. ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν
κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐµοῦ. καὶ εἴρηκέν µοι ἀρκεῖ σοι ἡ
v.24 υπο ιουδαιων πεντακις τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , παρα µιαν ελαβον.
v.25 τρις
εραβδισθην ερραβδισθην , , απαξ ελιθασθην τρις εναυαγησα νυχθηµερον εν τω υθω πεποιηκα.
v.27 εν , , κοπω και µοχθω εν αγρυπνιαις πολλακις εν λιµω και διψει εν νηστειαις πολλακις εν
ψυχει και γυµνοτητι.
v.28 χωρις των παρεκτος η επιστασις επισυστασις , , µοι µου , , η
καθ ηµεραν η µεριµνα πασων των εκκλησιων.
v.31 ο ϑεος και πατηρ του κυριου ηµων , ιησου
χριστου , , οιδεν ο ων ευλογητος εις τους αιωνας οτι ου ψευδοµαι.
v.32 εν δαµασκω ο εθναρχης
αρετα του ασιλεως εφρουρει την δαµασκηνων , , πολιν δαµασκηνων πιασαι µε ϑελων , , .
12
v.1 καυχασθαι δει δη , , ου συµφερον συµφερει , , µεν µοι , , ελευσοµαι δε γαρ , , εις
οπτασιας και αποκαλυψεις κυριου.
v.3 και οιδα τον τοιουτον ανθρωπον ειτε εν σωµατι ειτε χωρις
εκτος , , του σωµατος ουκ οιδα ο ϑεος οιδεν.
v.5 υπερ του τοιουτου καυχησοµαι υπερ δε εµαυτου
v.6 εαν γαρ ϑελησω καυχησασθαι ουκ εσοµαι
ου καυχησοµαι ει µη εν ταις ασθενειαις µου , , .
αφρων αληθειαν γαρ ερω ϕειδοµαι δε µη τις εις εµε λογισηται υπερ ο λεπει µε η ακουει [τι] τι , ,
εξ εµου.
v.7 και τη υπερβολη των αποκαλυψεων διο ινα µη υπεραιρωµαι εδοθη µοι σκολοπς τη
σαρκι αγγελος σατανα σαταν , , ινα µε κολαφιζη ινα µη υπεραιρωµαι.
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χάρις µου ἡ γὰρ δύναµις µου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται ἥδιστα οὖν µᾶλλον
καυχήσοµαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις µου ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ’ ἐµὲ ἡ δύναµις
τοῦ χριστοῦ. διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις ἐν ὕβρεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν διωγµοῖς ἐν στενοχωρίαις ὑπὲρ χριστοῦ ὅταν γὰρ ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰµι.
γέγονα ἄφρων καυχώµενος ὑµεῖς µε ἠναγκάσατε ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’
ὑµῶν συνίστασθαι οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων εἰ καὶ
οὐδέν εἰµι. τὰ µὲν σηµεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑµῖν ἐν πάσῃ
ὑποµονῇ ἐν σηµείοις καὶ τέρασιν καὶ δυνάµεσιν. τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήϑητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ µὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα
ὑµῶν χαρίσασθέ µοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. ἰδού τρίτον ἑτοίµως ἔχω ἐλϑεῖν πρὸς ὑµᾶς καὶ οὐ καταναρκήσω ὑµῶν οὐ γὰρ ητῶ τὰ ὑµῶν ἀλ᾽λ
ὑµᾶς οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν ϑησαυρίζειν ἀλλ’ οἱ γονεῖς
τοῖς τέκνοις. ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσοµαι ὑπὲρ τῶν
ψυχῶν ὑµῶν εἰ καὶ περισσοτέρως ὑµᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶµαι. ἔστω
δέ ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑµᾶς ἀλ᾽λ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑµᾶς ἔλαον. µή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑµᾶς δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑµᾶς.
παρεκάλεσα τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν µή τι ἐπλεονέκτησεν
ὑµᾶς τίτος οὐ τῷ αὐτῷ πνεύµατι περιεπατήσαµεν οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν.
πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑµῖν ἀπολογούµεθα κατένωπιον τοῦ ϑεοῦ ἐν χριστῷ
λαλοῦµεν τὰ δὲ πάντα ἀγαπητοί ὑπὲρ τῆς ὑµῶν οἰκοδοµῆς. ϕοβοῦµαι
γὰρ µήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους ϑέλω εὕρω ὑµᾶς κἀγὼ εὑρεθῶ ὑµῖν οἷον οὐ
ϑέλετε µήπως ἔρεις ῆλοι ϑυµοί ἐριθείαι καταλαλιαί ψιθυρισµοί ϕυσιώσεις ἀκαταστασίαι. µὴ πάλιν ἐλθόντα µε ταπεινώσῃ ὁ ϑεός µου πρὸς
v.9 και ειρηκεν µοι αρκει σοι η χαρις µου η γαρ δυναµις µου , , εν ασθενεια τελειται
τελειουται , , ηδιστα ουν µαλλον καυχησοµαι εν ταις ασθενειαις µου ινα επισκηνωση επ εµε η δυναµις του χριστου.
v.10 διο ευδοκω εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγµοις και εν , ,
στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω τοτε δυνατος ειµι. v.11 γεγονα αφρων καυχωµενος , ,
υµεις µε ηναγκασατε εγω γαρ ωφειλον υφ υµων συνιστασθαι ουδεν γαρ υστερησα των υπερ λιαν αποστολων ει και ουδεν ειµι.
v.12 τα µεν σηµεια του αποστολου κατειργασθη εν υµιν εν παση υποµονη
εν , , σηµειοις τε και τερασιν και δυναµεσιν.
v.13 τι γαρ εστιν ο ησσωθητε ηττηθητε , , υπερ
τας λοιπας εκκλησιας ει µη οτι αυτος εγω ου κατεναρκησα υµων χαρισασθε µοι την αδικιαν ταυτην.
v.14 ιδου τριτον τουτο ετοιµως εχω ελθειν προς υµας και ου καταναρκησω υµων , , ου γαρ ητω
τα υµων αλλα , αλλ , υµας ου γαρ οφειλει τα τεκνα τοις γονευσιν ϑησαυριζειν αλλα αλλ , , οι
γονεις τοις τεκνοις.
v.15 εγω δε ηδιστα δαπανησω και εκδαπανηθησοµαι υπερ των ψυχων υµων
ει και , , περισσοτερως υµας ἁγαπων῎ αγαπων , , ησσον ηττον , , αγαπωµαι.
v.16 εστω
δε εγω ου κατεβαρησα υµας αλλα αλλ , , υπαρχων πανουργος δολω υµας ελαβον.
v.18 παρεκαλεσα τιτον και συναπεστειλα τον αδελφον µητι µη , , τι , , επλεονεκτησεν υµας τιτος ου τω
αυτω πνευµατι περιεπατησαµεν ου τοις αυτοις ιχνεσιν.
v.19 παλαι παλιν , , δοκειτε οτι υµιν
, ,
, ,
του
ϑεου εν χριστω λαλουµεν τα δε παντα αγαπητοι
απολογουµεθα κατεναντι κατενωπιον
υπερ της υµων οικοδοµης.
v.20 ϕοβουµαι γαρ µη πως µηπως , , ελθων ουχ οιους ϑελω ευρω
υµας καγω ευρεθω υµιν οιον ου ϑελετε µη πως ερις ηλος µηπως , , ερεις , ,
ηλοι , ,
ϑυµοι εριθειαι καταλαλιαι ψιθυρισµοι ϕυσιωσεις ακαταστασιαι.
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12:21–13:14

ὑµᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προηµαρτηκότων καὶ µὴ µετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.
τρίτον τοῦτο ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων καὶ
τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆµα.
προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ
δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προηµαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς
πᾶσιν ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ ϕείσοµαι. ἐπεὶ δοκιµὴν ητεῖτε
τοῦ ἐν ἐµοὶ λαλοῦντος χριστοῦ ὃς εἰς ὑµᾶς οὐκ ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ
ἐν ὑµῖν. καὶ γὰρ εἴ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας ἀλλὰ ῇ ἐκ δυνάµεως
ϑεοῦ καὶ γὰρ ἡµεῖς ἀσθενοῦµεν ἐν αὐτῷ ἀλλὰ ήσοµεθα σὺν αὐτῷ ἐκ
δυνάµεως ϑεοῦ εἰς ὑµᾶς. ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει ἑαυτοὺς
δοκιµάζετε ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι ἰησοῦς χριστὸς ἐν ὑµῖν ἐστίν
εἰ µή τι ἀδόκιµοί ἐστε. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡµεῖς οὐκ ἐσµὲν
ἀδόκιµοι. εὐχόµαι δὲ πρὸς τὸν ϑεὸν µὴ ποιῆσαι ὑµᾶς κακὸν µηδέν
οὐχ ἵνα ἡµεῖς δόκιµοι ϕανῶµεν ἀλλ’ ἵνα ὑµεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε ἡµεῖς δὲ
ὡς ἀδόκιµοι ὦµεν. οὐ γὰρ δυνάµεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας ἀλ᾽λ ὑπὲρ
τῆς ἀληθείας. χαίροµεν γὰρ ὅταν ἡµεῖς ἀσθενῶµεν ὑµεῖς δὲ δυνατοὶ
ἦτε τοῦτο δὲ καὶ εὐχόµεθα τὴν ὑµῶν κατάρτισιν. διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν
γράφω ἵνα παρὼν µὴ ἀποτόµως χρήσωµαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέν
µοι ὁ κύριος εἰς οἰκοδοµὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. λοιπόν ἀδελφοί
χαίρετε καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε τὸ αὐτὸ ϕρονεῖτε εἰρηνεύετε καὶ ὁ
ϑεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται µεθ’ ὑµῶν. ἀσπάσασθε ἀλλήλους
ἐν ἁγίῳ ϕιλήµατι. ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. ἡ χάρις τοῦ
κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου
πνεύµατος µετὰ πάντων ὑµῶν ἀµήν πρός κορινθίους δευτέρᾳ ἐγράφη
ἀπό ϕιλίππων τῆς µακεδονίας διά τίτου καί λουκᾶ.
v.21 µη παλιν ελθοντος µου ταπεινωση ελθοντα , , µε ταπεινωσει ταπεινωση , ο ϑεος µου
προς υµας και πενθησω πολλους των προηµαρτηκοτων και µη µετανοησαντων επι τη ακαθαρσια και
πορνεια και ασελγεια η επραξαν.
13
v.2 προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων
νυν γραφω , , τοις προηµαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου ϕεισοµαι.
v.4 και γαρ ει , , εσταυρωθη εξ ασθενειας αλλα η εκ δυναµεως ϑεου και γαρ και ηµεις ασθενουµεν
εν αυτω αλλα ησοµεν ησοµεθα , , συν αυτω εκ δυναµεως ϑεου εις υµας.
v.5 εαυτους πειραζετε
ει εστε εν τη πιστει εαυτους δοκιµαζετε η ουκ επιγινωσκετε εαυτους οτι ιησους χριστος εν υµιν εστιν , ,
ει µητι µη , , τι , , αδοκιµοι εστε.
v.7 ευχοµεθα ευχοµαι , , δε προς τον ϑεον µη ποιησαι
υµας κακον µηδεν ουχ ινα ηµεις δοκιµοι ϕανωµεν αλλ ινα υµεις το καλον ποιητε ηµεις δε ως αδοκιµοι
ωµεν. v.8 ου γαρ δυναµεθα τι κατα της αληθειας αλλα αλλ , , υπερ της αληθειας. v.9 χαιροµεν
γαρ οταν ηµεις ασθενωµεν υµεις δε δυνατοι ητε τουτο δε , , και ευχοµεθα την υµων καταρτισιν.
v.10 δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων µη αποτοµως χρησωµαι κατα την εξουσιαν ην εδωκεν , ,
µοι , , ο κυριος εδωκεν µοι εις οικοδοµην και ουκ εις καθαιρεσιν.
v.12 ασπασασθε αλληλους
εν αγιω ϕιληµατι (13:13) ασπαζονται υµας οι αγιοι παντες , , 13:13 13:14 η χαρις του κυριου
ιησου χριστου και η αγαπη του ϑεου και η κοινωνια του αγιου πνευµατος µετα παντων υµων αµην , ,
.


















































































































Η ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ
παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ
ἰησοῦ χριστοῦ καὶ ϑεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. καὶ οἱ
σὺν ἐµοὶ πάντες ἀδελφοί ταῖς ἐκκλησίαις τῆς γαλατίας. χάρις ὑµῖν καὶ
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. τοῦ δόντος
ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν ὅπως ἐξέληται ἡµᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος
αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡµῶν. ᾧ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν. ϑαυµάζω ὅτι οὕτως ταχέως µετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑµᾶς ἐν χάριτι χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον.
ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ µή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑµᾶς καὶ ϑέλοντες
µεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡµεῖς ἢ ἄγγελος
ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑµῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάµεθα ὑµῖν ἀνάθεµα
ἔστω. ὡς προειρήκαµεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω εἴ τις ὑµᾶς εὐαγγελίζεται
παρ’ ὃ παρελάβετε ἀνάθεµα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν
ϑεόν ἢ ητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον χριστοῦ
δοῦλος οὐκ ἂν ἤµην. γνωρίζω δὲ ὑµῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐµοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον. οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ
ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως ἰησοῦ χριστοῦ. ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐµὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ἰουδαϊσµῷ
ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ἰουδαϊσµῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν
τῷ γένει µου περισσοτέρως ηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν µου παραδόσεων. ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ ϑεὸς ὁ ἀφορίσας µε ἐκ κοιλίας µητρός µου
καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ. ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν
ἐµοὶ ἵνα εὐαγγελίζωµαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέµην
1
v.3 χαρις υµιν και ειρηνη απο ϑεου πατρος και , , κυριου , , ηµων και κυριου ιησου χριστου.
v.4 του δοντος εαυτον περι υπερ , , των αµαρτιων ηµων οπως εξεληται ηµας
εκ του ενεστωτος , , αιωνος του ενεστωτος πονηρου κατα το ϑεληµα του ϑεου και πατρος ηµων.
v.6 ϑαυµαζω οτι ουτως ταχεως µετατιθεσθε απο του καλεσαντος υµας εν χαριτι [χριστου] χριστου , ,
εις ετερον ευαγγελιον.
v.8 αλλα και εαν ηµεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται [υµιν] υµιν , ,
παρ ο ευηγγελισαµεθα υµιν αναθεµα εστω.
v.10 αρτι γαρ ανθρωπους πειθω η τον ϑεον η ητω ανv.11 γνωριζω
ϑρωποις αρεσκειν ει γαρ , , ετι ανθρωποις ηρεσκον χριστου δουλος ουκ αν ηµην.
γαρ δε , , υµιν αδελφοι το ευαγγελιον το ευαγγελισθεν υπ εµου οτι ουκ εστιν κατα ανθρωπον.
v.15 οτε δε ευδοκησεν [ο ο , , ϑεος] ϑεος , , ο αφορισας µε εκ κοιλιας µητρος µου και καλεσας
δια της χαριτος αυτου.
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σαρκὶ καὶ αἵµατι. οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ἱεροσόλυµα πρὸς τοὺς πρὸ ἐµοῦ
ἀποστόλους ἀλ᾽λ ἀπῆλθον εἰς ἀραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς δαµασκόν. ἔπειτα µετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς ἱεροσόλυµα ἱστορῆσαι πέτρον
καὶ ἐπέµεινα πρὸς αὐτὸν ἡµέρας δεκαπέντε. ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων
οὐκ εἶδον εἰ µὴ ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. ἃ δὲ γράφω ὑµῖν
ἰδού ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ὅτι οὐ ψεύδοµαι. ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίµατα
τῆς συρίας καὶ τῆς κιλικίας. ἤµην δὲ ἀγνοούµενος τῷ προσώπῳ ταῖς
ἐκκλησίαις τῆς ἰουδαίας ταῖς ἐν χριστῷ. µόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι
ὁ διώκων ἡµᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει. καὶ
ἐδόξαζον ἐν ἐµοὶ τὸν ϑεόν.
ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ἱεροσόλυµα µετὰ
αρναβᾶ συµπαραλαβὼν καὶ τίτον.
ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ
ἀνεθέµην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ’ ἰδίαν
δὲ τοῖς δοκοῦσιν µήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραµον. ἀλλ’ οὐδὲ τίτος
ὁ σὺν ἐµοί ἕλλην ὤν ἠναγκάσθη περιτµηθῆναι. διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευϑερίαν ἡµῶν ἣν ἔχοµεν ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἵνα ἡµᾶς καταδουλώσωνται.
οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαµεν τῇ ὑποταγῇ ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου
διαµείνῃ πρὸς ὑµᾶς. ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι ὁποῖοί ποτε ἦσαν
οὐδέν µοι διαφέρει πρόσωπον ϑεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει ἐµοὶ γὰρ οἱ
δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο. ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς πέτρος τῆς περιτοµῆς. ὁ γὰρ
ἐνεργήσας πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτοµῆς ἐνήργησεν καὶ ἐµοὶ εἰς
τὰ ἔθνη. καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν µοι ἰάκωβος καὶ κηφᾶς
καὶ ἰωάννης οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐµοὶ καὶ αρναβᾷ
κοινωνίας ἵνα ἡµεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτοµήν. µόνον
τῶν πτωχῶν ἵνα µνηµονεύωµεν ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.
ὅτε δὲ ἦλθεν πέτρος εἰς ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην ὅτι
v.17 ουδε ανηλθον εις ιεροσολυµα προς τους προ εµου αποστολους αλλα , αλλ , απηλθον εις
αραβιαν και παλιν υπεστρεψα εις δαµασκον.
v.18 επειτα µετα ετη τρια ανηλθον εις ιεροσολυµα
ιστορησαι κηφαν πετρον , , και επεµεινα προς αυτον ηµερας δεκαπεντε.
2
v.2 ανεβην δε
κατα αποκαλυψιν και ανεθεµην αυτοις το ευαγγελιον ο κηρυσσω εν τοις εθνεσιν κατ ιδιαν δε τοις
δοκουσιν µη πως µηπως , , εις κενον τρεχω η εδραµον.
v.4 δια δε τους παρεισακτους ψευδαδελφους οιτινες παρεισηλθον κατασκοπησαι την ελευθεριαν ηµων ην εχοµεν εν χριστω ιησου ινα
ηµας καταδουλωσουσιν καταδουλωσωνται , , .
v.6 απο δε των δοκουντων ειναι τι οποιοι ποτε
ησαν ουδεν µοι διαφερει προσωπον [ο] ϑεος ανθρωπου ου λαµβανει εµοι γαρ οι δοκουντες ουδεν
προσανεθεντο.
v.9 και γνοντες την χαριν την δοθεισαν µοι ιακωβος και κηφας και ιωαννης οι δοκουντες στυλοι ειναι δεξιας εδωκαν εµοι και αρναβα κοινωνιας ινα ηµεις [µεν] εις τα εθνη αυτοι
δε εις την περιτοµην.
v.11 οτε δε ηλθεν κηφας πετρος , , εις αντιοχειαν κατα προσωπον αυτω
αντεστην οτι κατεγνωσµενος ην.
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κατεγνωσµένος ἦν. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ ἰακώβου µετὰ τῶν
ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν ϕοβούµενος τοὺς ἐκ περιτοµῆς. καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ
ἰουδαῖοι ὥστε καὶ αρναβᾶς συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. ἀλλ’ ὅτε
εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου εἶπον
τῷ πέτρῳ ἔµπροσθεν πάντων εἰ σὺ ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ῇς καὶ
οὐκ ἰουδαϊκῶς τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν. ἡµεῖς ϕύσει ἰουδαῖοι
καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁµαρτωλοί. εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ
ἔργων νόµου ἐὰν µὴ διὰ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ καὶ ἡµεῖς εἰς χριστὸν
ἰησοῦν ἐπιστεύσαµεν ἵνα δικαιωθῶµεν ἐκ πίστεως χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ
ἔργων νόµου διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόµου πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ
ητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν χριστῷ εὑρέθηµεν καὶ αὐτοὶ ἁµαρτωλοί ἆρα
χριστὸς ἁµαρτίας διάκονος µὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν
οἰκοδοµῶ παραβάτην ἐµαυτὸν συνίστηµι. ἐγὼ γὰρ διὰ νόµου νόµῳ
ἀπέθανον ἵνα ϑεῷ ήσω. χριστῷ συνεσταύρωµαι ῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ ῇ δὲ
ἐν ἐµοὶ χριστός ὃ δὲ νῦν ῶ ἐν σαρκί ἐν πίστει ῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ
τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐµοῦ. οὐκ ἀθετῶ
τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ εἰ γὰρ διὰ νόµου δικαιοσύνη ἄρα χριστὸς δωρεὰν
ἀπέθανεν.
ὦ ἀνόητοι γαλάται τίς ὑµᾶς ἐβάσκανεν τῇ ἀληθείᾳ µὴ πείθεσθαι
οἷς κατ’ ὀφθαλµοὺς ἰησοῦς χριστὸς προεγράφη ἐν ὑµῖν ἐσταυρωµένος.
τοῦτο µόνον ϑέλω µαθεῖν ἀφ’ ὑµῶν ἐξ ἔργων νόµου τὸ πνεῦµα ἐλάβετε ἢ
ἐξ ἀκοῆς πίστεως. οὕτως ἀνόητοί ἐστε ἐναρξάµενοι πνεύµατι νῦν σαρκὶ
ἐπιτελεῖσθε. τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ εἴγε καὶ εἰκῇ. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν
ὑµῖν τὸ πνεῦµα καὶ ἐνεργῶν δυνάµεις ἐν ὑµῖν ἐξ ἔργων νόµου ἢ ἐξ ἀκοῆς
πίστεως. καθὼς ἀβραὰµ ἐπίστευσεν τῷ ϑεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως οὗτοι εἰσιν υἱοί ἀβραάµ.
προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ ϑεὸς προευηγγεv.13 και συνυπεκριθησαν αυτω [και] και , , οι λοιποι ιουδαιοι ωστε και αρναβας συναπηχθη
αυτων τη υποκρισει.
v.14 αλλ οτε ειδον οτι ουκ ορθοποδουσιν προς την αληθειαν του ευαγγελιου
ειπον τω κηφα πετρω , , εµπροσθεν παντων ει συ ιουδαιος υπαρχων εθνικως ης , , και ουχι
ουκ , , ιουδαικως ης πως τι , , τα εθνη αναγκαζεις ιουδαιζειν.
v.16 ειδοτες [δε] οτι ου
δικαιουται ανθρωπος εξ εργων νοµου εαν µη δια πιστεως ιησου χριστου και ηµεις εις χριστον ιησουν
επιστευσαµεν ινα δικαιωθωµεν εκ πιστεως χριστου και ουκ εξ εργων νοµου οτι διοτι , , ου , ,
δικαιωθησεται , , εξ εργων νοµου ου δικαιωθησεται πασα σαρξ.
v.18 ει γαρ α κατελυσα ταυτα
3
v.1 ω ανοητοι γαλαται τις
παλιν οικοδοµω παραβατην εµαυτον συνιστανω συνιστηµι , , .
υµας εβασκανεν τη , , αληθεια , , µη , , πειθεσθαι , , οις κατ οφθαλµους ιησους χριστος
προεγραφη εν , , υµιν , , εσταυρωµενος.
v.4 τοσαυτα επαθετε εικη ει γε ειγε , , και εικη.
, ,
v.7 γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι εισιν
υιοι εισιν αβρααµ.
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λίσατο τῷ ἀβραὰµ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. ὥστε οἱ
ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ἀβραάµ. ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόµου
εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν γέγραπται γὰρ ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐµµένει ἐν πᾶσιν τοῖς γεγραµµένοις ἐν τῷ ιβλίῳ τοῦ νόµου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ ϑεῷ δῆλον ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ
πίστεως ήσεται. ὁ δὲ νόµος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως ἀλλ’ ὁ ποιήσας αὐτὰ
ἄνθρωπος ήσεται ἐν αὐτοῖς. χριστὸς ἡµᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας
τοῦ νόµου γενόµενος ὑπὲρ ἡµῶν κατάρα γέγραπται γὰρ ἐπικατάρατος
πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου. ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ἀβραὰµ
γένηται ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύµατος λάβωµεν διὰ
τῆς πίστεως. ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον λέγω ὅµως ἀνθρώπου κεκυρωµένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. τῷ δὲ ἀβραὰµ ἐρρήθησαν
αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ οὐ λέγει καὶ τοῖς σπέρµασιν ὡς ἐπὶ
πολλῶν ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑνός καὶ τῷ σπέρµατί σου ὅς ἐστιν χριστός. τοῦτο δὲ
λέγω διαθήκην προκεκυρωµένην ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς χριστὸν ὁ µετὰ ἔτη
τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόµος οὐκ ἀκυροῖ εἰς τὸ καταργῆσαι
τὴν ἐπαγγελίαν. εἰ γὰρ ἐκ νόµου ἡ κληρονοµία οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας
τῷ δὲ ἀβραὰµ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ ϑεός. τί οὖν ὁ νόµος τῶν
παραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρµα ᾧ ἐπήγγελται
διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων ἐν χειρὶ µεσίτου. ὁ δὲ µεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν ὁ δὲ
ϑεὸς εἷς ἐστιν. ὁ οὖν νόµος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ ϑεοῦ µὴ γένοιτο
εἰ γὰρ ἐδόθη νόµος ὁ δυνάµενος ῳοποιῆσαι ὄντως ἂν ἐκ νόµου ἦν ἡ
δικαιοσύνη. ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁµαρτίαν ἵνα ἡ
ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. πρὸ τοῦ
δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόµον ἐφρουρούµεθα συγκεκλεισµένοι εἰς τὴν
µέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὁ νόµος παιδαγωγὸς ἡµῶν
γέγονεν εἰς χριστόν ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶµεν. ἐλθούσης δὲ τῆς πίv.8 προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιοι τα εθνη ο ϑεος προευηγγελισατο τω αβρααµ οτι
ευλογηθησονται ενευλογηθησονται , , εν σοι παντα τα εθνη.
v.10 οσοι γαρ εξ εργων νοµου
εισιν υπο καταραν εισιν γεγραπται γαρ οτι επικαταρατος πας ος ουκ εµµενει εν , , πασιν τοις
γεγραµµενοις εν τω ιβλιω του νοµου του ποιησαι αυτα.
v.12 ο δε νοµος ουκ εστιν εκ πιστεως αλλ
ο ποιησας αυτα ανθρωπος , , ησεται εν αυτοις.
v.13 χριστος ηµας εξηγορασεν εκ της καταρας
του νοµου γενοµενος υπερ ηµων καταρα οτι γεγραπται γαρ , , επικαταρατος πας ο κρεµαµενος
επι ξυλου.
v.16 τω δε αβρααµ ερρεθησαν ερρηθησαν , , αι επαγγελιαι και τω σπερµατι αυτου
ου λεγει και τοις σπερµασιν ως επι πολλων αλλ ως εφ ενος και τω σπερµατι σου ος εστιν χριστος.
v.17 τουτο δε λεγω διαθηκην προκεκυρωµενην υπο του ϑεου εις , , χριστον , , ο µετα ετη , ,
τετρακοσια και τριακοντα ετη γεγονως νοµος ουκ ακυροι εις το καταργησαι την επαγγελιαν.
v.21 ο
ουν νοµος κατα των επαγγελιων [του του , , ϑεου] ϑεου , , µη γενοιτο ει γαρ εδοθη νοµος
ο δυναµενος ωοποιησαι οντως αν , , εκ νοµου αν ην η δικαιοσυνη.
v.23 προ του δε ελθειν
την πιστιν υπο νοµον εφρουρουµεθα συγκλειοµενοι συγκεκλεισµενοι , , εις την µελλουσαν πιστιν
αποκαλυφθηναι.
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στεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσµεν. πάντες γὰρ υἱοὶ ϑεοῦ ἐστε διὰ
τῆς πίστεως ἐν χριστῷ ἰησοῦ. ὅσοι γὰρ εἰς χριστὸν ἐβαπτίσθητε χριστὸν
ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι ἰουδαῖος οὐδὲ ἕλλην οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθεος οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ ϑῆλυ πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν χριστῷ ἰησοῦ.
εἰ δὲ ὑµεῖς χριστοῦ ἄρα τοῦ ἀβραὰµ σπέρµα ἐστέ καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν
κληρονόµοι.
λέγω δέ ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόµος νήπιός ἐστιν οὐδὲν διαφέρει
δούλου κύριος πάντων ὤν. ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόµους ἄχρι τῆς προθεσµίας τοῦ πατρός.
οὕτως καὶ ἡµεῖς ὅτε ἦµεν
νήπιοι ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου ἦµεν δεδουλωµένοι. ὅτε δὲ ἦλθεν
τὸ πλήρωµα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ ϑεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ γενόµενον
ἐκ γυναικός γενόµενον ὑπὸ νόµον. ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον ἐξαγοράσῃ
ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωµεν. ὅτι δέ ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν ὁ ϑεὸς
τὸ πνεῦµα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑµῶν κρᾶζον αββα ὁ πατήρ.
ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλ᾽λ υἱός εἰ δὲ υἱός καὶ κληρονόµος ϑεοῦ διὰ
χριστοῦ. ἀλλὰ τότε µὲν οὐκ εἰδότες ϑεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς µὴ ϕύσει
οὖσιν ϑεοῖς. νῦν δὲ γνόντες ϑεόν µᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ ϑεοῦ πῶς
ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν
δουλεύειν ϑέλετε. ἡµέρας παρατηρεῖσθε καὶ µῆνας καὶ καιροὺς καὶ
ἐνιαυτούς. ϕοβοῦµαι ὑµᾶς µήπως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑµᾶς. γίνεσθε
ὡς ἐγώ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑµεῖς ἀδελφοί δέοµαι ὑµῶν οὐδέν µε ἠδικήσατε.
οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάµην ὑµῖν τὸ πρότεον. καὶ τὸν πειρασµὸν µου τὸν ἐν τῇ σαρκί µοῦ οὐκ ἐξουθενήσατε
οὐδὲ ἐξεπτύσατε ἀλ᾽λ ὡς ἄγγελον ϑεοῦ ἐδέξασθέ µε ὡς χριστὸν ἰησοῦν.
τίς οὖν ἧν ὁ µακαρισµὸς ὑµῶν µαρτυρῶ γὰρ ὑµῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς
ὀφθαλµοὺς ὑµῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδώκατέ µοι. ὥστε ἐχθρὸς ὑµῶν γέγονα ἀληθεύων ὑµῖν. ηλοῦσιν ὑµᾶς οὐ καλῶς ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑµᾶς
ϑέλουσιν ἵνα αὐτοὺς ηλοῦτε. καλὸν δὲ τὸ ηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε
καὶ µὴ µόνον ἐν τῷ παρεῖναί µε πρὸς ὑµᾶς. τεκνία µου οὓς πάλιν
v.29 ει δε υµεις χριστου αρα του αβρααµ σπερµα εστε και , , κατ επαγγελιαν κληρονοµοι.
4
v.3 ουτως και ηµεις οτε ηµεν νηπιοι υπο τα στοιχεια του κοσµου ηµεθα ηµεν , , δεδουλωµενοι.
v.6 οτι δε εστε υιοι εξαπεστειλεν ο ϑεος το πνευµα του υιου αυτου εις τας καρδιας ηµων υµων , ,
κραζον αββα ο πατηρ.
v.7 ωστε ουκετι ει δουλος αλλα αλλ , , υιος ει δε υιος και κληρονοµος
ϑεου , , δια ϑεου χριστου , , .
v.8 αλλα τοτε µεν ουκ ειδοτες ϑεον εδουλευσατε τοις µη , ,
ϕυσει µη ουσιν ϑεοις.
v.11 ϕοβουµαι υµας µη πως µηπως , , εικη κεκοπιακα εις υµας.
v.14 και τον πειρασµον υµων µου , , τον , , εν τη σαρκι µου ουκ εξουθενησατε ουδε εξεπτυσατε
αλλα αλλ , , ως αγγελον ϑεου εδεξασθε µε ως χριστον ιησουν.
v.15 που τις , , ουν ην , , ο
µακαρισµος υµων µαρτυρω γαρ υµιν οτι ει δυνατον τους οφθαλµους υµων εξορυξαντες αν , , εδωκατε
µοι.
v.18 καλον δε το , , ηλουσθαι εν καλω παντοτε και µη µονον εν τω παρειναι µε προς υµας.
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Η ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

4:19–5:9

ὠδίνω ἄχρις οὗ µορφωθῇ χριστὸς ἐν ὑµῖν. ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς
ὑµᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν ϕωνήν µου ὅτι ἀποροῦµαι ἐν ὑµῖν. λέγετέ
µοι οἱ ὑπὸ νόµον ϑέλοντες εἶναι τὸν νόµον οὐκ ἀκούετε. γέγραπται
γὰρ ὅτι ἀβραὰµ δύο υἱοὺς ἔσχεν ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς
ἐλευθέρας. ἀλλ’ ὁ µὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται ὁ δὲ ἐκ
τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούµενα αὗται
γάρ εἰσιν αἱ δύο διαθῆκαι µία µὲν ἀπὸ ὄρους σινᾶ εἰς δουλείαν γεννῶσα
ἥτις ἐστὶν ἁγάρ. τὸ γὰρ ἁγὰρ σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ἀραβίᾳ συστοιχεῖ
δὲ τῇ νῦν ἰερουσαλήµ δουλεύει δὲ µετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. ἡ δὲ ἄνω
ἰερουσαλὴµ ἐλευθέρα ἐστίν ἥτις ἐστὶν µήτηρ πάντων ἡµῶν. γέγραπται
γάρ εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ όησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα
ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήµου µᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. ἡµεῖς
δέ ἀδελφοί κατὰ ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσµέν. ἀλλ’ ὥσπερ τότε ὁ
κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦµα οὕτως καὶ νῦν. ἀλλὰ
τί λέγει ἡ γραφή ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ µὴ
κληρονοµήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης µετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. ἄρα
ἀδελφοί οὐκ ἐσµὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ᾖ χριστὸς ἡµᾶς ἠλευθέρωσεν στήκετε καὶ µὴ πάλιν
υγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. ἴδε ἐγὼ παῦλος λέγω ὑµῖν ὅτι ἐὰν περιτέµνησθε χριστὸς ὑµᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. µαρτύροµαι δὲ πάλιν παντὶ
ἀνθρώπῳ περιτεµνοµένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόµον ποιῆσαι.
κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ χριστοῦ οἵτινες ἐν νόµῳ δικαιοῦσθε τῆς χάριτος
ἐξεπέσατε. ἡµεῖς γὰρ πνεύµατι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόµεθα. ἐν γὰρ χριστῷ ἰησοῦ οὔτε περιτοµή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία
ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουµένη. ἐτρέχετε καλῶς τίς ὑµᾶς ἀνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ µὴ πείθεσθαι. ἡ πεισµονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος
ὑµᾶς. µικρὰ ύµη ὅλον τὸ ϕύραµα υµοῖ. ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑµᾶς ἐν
v.19 τεκνα τεκνια , , µου ους παλιν ωδινω µεχρις αχρις , , ου µορφωθη χριστος εν υµιν.
v.23 αλλ ο µεν εκ της παιδισκης κατα σαρκα γεγεννηται ο δε εκ της ελευθερας δι δια , , της , ,
επαγγελιας.
v.24 ατινα εστιν αλληγορουµενα αυται γαρ εισιν αι , δυο διαθηκαι µια µεν απο ορους
σινα εις δουλειαν γεννωσα ητις εστιν αγαρ.
v.25 το δε γαρ , , αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια
συστοιχει δε τη νυν ιερουσαληµ δουλευει γαρ δε , , µετα των τεκνων αυτης.
v.26 η δε ανω
ιερουσαληµ ελευθερα εστιν ητις εστιν µητηρ παντων , , ηµων.
v.28 υµεις ηµεις , , δε αδελφοι
κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εστε εσµεν , , .
v.30 αλλα τι λεγει η γραφη εκβαλε την παιδισκην
και τον υιον αυτης ου γαρ µη κληρονοµησει κληρονοµηση , , ο υιος της παιδισκης µετα του υιου
της ελευθερας.
v.31 διο αρα , , αδελφοι ουκ εσµεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας.
5
v.1 τη ελευθερια ουν , , η , , χριστος , , ηµας χριστος ηλευθερωσεν στηκετε ουν και µη
παλιν υγω δουλειας ενεχεσθε.
v.4 κατηργηθητε απο του , , χριστου οιτινες εν νοµω δικαιουσθε
της χαριτος εξεπεσατε.
v.7 ετρεχετε καλως τις υµας ενεκοψεν , ανεκοψεν , [τη] τη , , αληθεια
µη πειθεσθαι.
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κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο ϕρονήσετε ὁ δὲ ταράσσων ὑµᾶς αστάσει τὸ κρίµα
ὅστις ἂν ᾖ. ἐγὼ δέ ἀδελφοί εἰ περιτοµὴν ἔτι κηρύσσω τί ἔτι διώκοµαι
ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. ὄφελον καὶ ἀποκόψονται
οἱ ἀναστατοῦντες ὑµᾶς. ὑµεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί
µόνον µὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορµὴν τῇ σαρκί ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης
δουλεύετε ἀλλήλοις. ὁ γὰρ πᾶς νόµος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται ἐν τῷ
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς εαυτόν. εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ
κατεσθίετε λέπετε µὴ ὑπό ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. λέγω δέ πνεύµατι πειπατεῖτε καὶ ἐπιθυµίαν σαρκὸς οὐ µὴ τελέσητε. ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυµεῖ
κατὰ τοῦ πνεύµατος τὸ δὲ πνεῦµα κατὰ τῆς σαρκός ταῦτα δὲ ἀντίκειται
ἀλλήλοις ἵνα µὴ ἃ ἂν ϑέλητε ταῦτα ποιῆτε. εἰ δὲ πνεύµατι ἄγεσθε οὐκ
ἐστὲ ὑπὸ νόµον. ϕανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός ἅτινά ἐστιν µοιχεία
πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια. εἰδωλολατρεία ϕαρµακεία ἔχθραι ἔρεις
ῆλοι ϑυµοί ἐριθείαι διχοστασίαι αἱρέσεις. ϕθόνοι ϕόνοι µέθαι κῶµοι
καὶ τὰ ὅµοια τούτοις ἃ προλέγω ὑµῖν καθὼς καὶ προεῖπον ὅτι οἱ τὰ
τοιαῦτα πράσσοντες ασιλείαν ϑεοῦ οὐ κληρονοµήσουσιν. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύµατός ἐστιν ἀγάπη χαρά εἰρήνη µακροθυµία χρηστότης
ἀγαθωσύνη πίστις. πρα΅οτης ἐγκράτεια κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν
νόµος. οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήµασιν
καὶ ταῖς ἐπιθυµίαις. εἰ ῶµεν πνεύµατι πνεύµατι καὶ στοιχῶµεν. µὴ
γινώµεθα κενόδοξοι ἀλλήλους προκαλούµενοι ἀλλήλοις ϕθονοῦντες.
ἀδελφοί ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώµατι ὑµεῖς οἱ
πνευµατικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύµατι πρα΅οτητος σκοπῶν
σεαυτόν µὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. ἀλλήλων τὰ άρη αστάζετε καὶ οὕτως
ἀναπληρώσατε τὸν νόµον τοῦ χριστοῦ. εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι µηδὲν

v.10 εγω πεποιθα εις υµας εν κυριω οτι ουδεν αλλο ϕρονησετε ο δε ταρασσων υµας αστασει το
κριµα οστις εαν αν , , η.
v.14 ο γαρ πας νοµος εν ενι λογω πεπληρωται πληρουται , , εν τω
αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον εαυτον , , .
v.15 ει δε αλληλους δακνετε και κατεσθιετε
λεπετε µη υπ υπο , , αλληλων αναλωθητε.
v.17 η γαρ σαρξ επιθυµει κατα του πνευµατος το
δε πνευµα κατα της σαρκος ταυτα γαρ δε , , αντικειται , , αλληλοις αντικειται ινα µη α εαν
αν , , ϑελητε ταυτα ποιητε.
v.19 ϕανερα δε εστιν τα εργα της σαρκος ατινα εστιν µοιχεια , ,
πορνεια ακαθαρσια ασελγεια.
v.20 ειδωλολατρια ειδωλολατρεια , , ϕαρµακεια εχθραι ερις
ερεις , , ηλος ηλοι , , ϑυµοι εριθειαι διχοστασιαι αιρεσεις.
v.21 ϕθονοι ϕονοι , , µεθαι
κωµοι και τα οµοια τουτοις α προλεγω υµιν καθως και , , προειπον οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες
ασιλειαν ϑεου ου κληρονοµησουσιν.
v.23 πραυτης πραοτης , , εγκρατεια κατα των τοιουτων
ουκ εστιν νοµος.
v.24 οι δε του χριστου [ιησου] την σαρκα εσταυρωσαν συν τοις παθηµασιν και ταις
επιθυµιαις.
6
v.1 αδελφοι εαν και προληµφθη προληφθη , , ανθρωπος εν τινι παραπτωµατι
υµεις οι πνευµατικοι καταρτιζετε τον τοιουτον εν πνευµατι πραυτητος πραοτητος , , σκοπων σεαυτον
µη και συ πειρασθης. v.2 αλληλων τα αρη ασταζετε και ουτως αναπληρωσετε αναπληρωσατε , ,
τον νοµον του χριστου.
v.3 ει γαρ δοκει τις ειναι τι µηδεν ων εαυτον , , ϕρεναπατα εαυτον .
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ὤν ἑαυτόν ϕρεναπατᾷ. τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω ἕκαστος καὶ τότε
εἰς ἑαυτὸν µόνον τὸ καύχηµα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον. ἕκαστος γὰρ
τὸ ἴδιον ϕορτίον αστάσει. κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούµενος τὸν λόγον
τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. µὴ πλανᾶσθε ϑεὸς οὐ µυκτηρίζεται
ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος τοῦτο καὶ ϑερίσει. ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν
σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς ϑερίσει ϕθοράν ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦµα
ἐκ τοῦ πνεύµατος ϑερίσει ωὴν αἰώνιον. τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες µὴ
ἐκκακῶµεν καιρῷ γὰρ ἰδίῳ ϑερίσοµεν µὴ ἐκλυόµενοι. ἄρα οὖν ὡς
καιρὸν ἔχοµεν ἐργαζώµεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας µάλιστα δὲ πρὸς
τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. ἴδετε πηλίκοις ὑµῖν γράµµασιν ἔγραψα τῇ
ἐµῇ χειρί. ὅσοι ϑέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί οὗτοι ἀναγκάζουσιν
ὑµᾶς περιτέµνεσθαι µόνον ἵνα µὴ τῷ σταυρῷ τοῦ χριστοῦ διώκωνται.
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεµνόµενοι αὐτοὶ νόµον ϕυλάσσουσιν ἀλλὰ ϑέλουσιν
ὑµᾶς περιτέµνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑµετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ἐµοὶ δὲ µὴ
γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ µὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ
δι’ οὗ ἐµοὶ κόσµος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσµῳ. ἐν γὰρ χριστῷ ἰησοῦ
οὔτε περιτοµή τί ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις. καὶ ὅσοι
τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν
ἰσραὴλ τοῦ ϑεοῦ. τοῦ λοιποῦ κόπους µοι µηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ
τὰ στίγµατα τοῦ κυριοῦ ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατί µου αστάζω. ἡ χάρις τοῦ
κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν ἀδελφοί ἀµήν
πρός γαλάτας ἐγράφη ἀπό ῥώµης.

v.9 το δε καλον ποιουντες µη εγκακωµεν εκκακωµεν , , καιρω γαρ ιδιω ϑερισοµεν µη εκλυοµενοι.
v.12 οσοι ϑελουσιν ευπροσωπησαι εν σαρκι ουτοι αναγκαζουσιν υµας περιτεµνεσθαι µονον ινα µη , ,
τω σταυρω του χριστου µη διωκωνται.
v.13 ουδε γαρ οι περιτετµηµενοι περιτεµνοµενοι , ,
αυτοι νοµον ϕυλασσουσιν αλλα ϑελουσιν υµας περιτεµνεσθαι ινα εν τη υµετερα σαρκι καυχησωνται.
v.14 εµοι δε µη γενοιτο καυχασθαι ει µη εν τω σταυρω του κυριου ηµων ιησου χριστου δι ου εµοι
v.15 εν , , γαρ , , χριστω , , ιησου , , ουτε γαρ
κοσµος εσταυρωται καγω τω , , κοσµω.
, ,
περιτοµη τι εστιν ισχυει
ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις.
v.17 του λοιπου κοπους µοι
µηδεις παρεχετω εγω γαρ τα στιγµατα του κυριου , , ιησου εν τω σωµατι µου ασταζω.






































































ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ
παῦλος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ τοῖς ἁγίοις
τοῖς οὖσιν ἐν ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν χριστῷ ἰησοῦ. χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη
ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς
καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὁ εὐλογήσας ἡµᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις χριστῷ. καθὼς ἐξελέξατο
ἡµᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσµου εἶναι ἡµᾶς ἁγίους καὶ ἀµώµους
κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ. προορίσας ἡµᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ἰησοῦ
χριστοῦ εἰς αὐτόν κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ ϑελήµατος αὐτοῦ. εἰς ἔπαινον
δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡµᾶς ἐν τῷ ἠγαπηµένῳ. ἐν
ᾧ ἔχοµεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵµατος αὐτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν πααπτωµάτων κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ. ἡς ἐπερίσσευσεν εἰς
ἡµᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ ϕρονήσει. γνωρίσας ἡµῖν τὸ µυστήριον τοῦ
ϑελήµατος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ. εἰς
οἰκονοµίαν τοῦ πληρώµατος τῶν καιρῶν ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα
ἐν τῷ χριστῷ τὰ τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἐν αὐτῷ ἐν
ᾧ καὶ ἐκληρώθηµεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν ουλὴν τοῦ ϑελήµατος αὐτοῦ. εἰς τὸ εἶναι ἡµᾶς εἰς
ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ. ἐν ᾧ καὶ
ὑµεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας
ὑµῶν ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύµατι τῆς ἐπαγγελίας
τῷ ἁγίῳ. ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονοµίας ἡµῶν εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς
περιποιήσεως εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. διὰ τοῦτο κἀγώ ἀκούσας
τὴν καθ’ ὑµᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας
1
v.1 παυλος αποστολος ιησου , , χριστου ιησου δια ϑεληµατος ϑεου τοις αγιοις τοις ουσιν
[εν εν , , εφεσω] εφεσω , , και πιστοις εν χριστω ιησου.
v.3 ευλογητος ο ϑεος και πατηρ του
κυριου ηµων ιησου χριστου ο ευλογησας ηµας εν παση ευλογια πνευµατικη εν τοις επουρανιοις εν ,
εν χριστω.
v.6 εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εν , , η , , εχαριτωσεν ηµας εν τω
ηγαπηµενω.
v.7 εν ω εχοµεν την απολυτρωσιν δια του αιµατος αυτου την αφεσιν των παραπτωµατων
κατα το τον , , πλουτος πλουτον , , της χαριτος αυτου.
v.10 εις οικονοµιαν του πληρωµατος
των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα επι , τε , εν , τοις ουρανοις και τα επι
της γης , , 1:11 εν αυτω 1:11 εν ω και εκληρωθηµεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα
ενεργουντος κατα την ουλην του ϑεληµατος αυτου.
v.12 εις το ειναι ηµας εις επαινον της , δοξης
αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω.
v.14 ο ος , , εστιν αρραβων της κληρονοµιας ηµων εις
απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου.
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ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

1:16–2:10

τοὺς ἁγίους. οὐ παύοµαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑµῶν µνείαν ὑµῶν ποιούµενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου. ἵνα ὁ ϑεὸς τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ
ὁ πατὴρ τῆς δόξης δώῃ ὑµῖν πνεῦµα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ. πεφωτισµένους τοὺς ὀφθαλµοὺς τῆς διανοίας ὑµῶν εἰς
τὸ εἰδέναι ὑµᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ καὶ τίς ὁ πλοῦτος
τῆς δόξης τῆς κληρονοµίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις. καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον µέγεθος τῆς δυνάµεως αὐτοῦ εἰς ἡµᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν
ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ χριστῷ
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάµεως καὶ κυριότητος
καὶ παντὸς ὀνόµατος ὀνοµαζοµένου οὐ µόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ
καὶ ἐν τῷ µέλλοντι. καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ
αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ. ἥτις ἐστὶν τὸ σῶµα
αὐτοῦ τὸ πλήρωµα τοῦ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουµένου.
καὶ ὑµᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώµασιν καὶ ταῖς ἁµαρτίαις. ἐν
αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσµου τούτου κατὰ τὸν
ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος τοῦ πνεύµατος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν
τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας. ἐν οἷς καὶ ἡµεῖς πάντες ἀνεστράφηµέν ποτε
ἐν ταῖς ἐπιθυµίαις τῆς σαρκὸς ἡµῶν ποιοῦντες τὰ ϑελήµατα τῆς σαρκὸς
καὶ τῶν διανοιῶν καὶ ἤµεν τέκνα ϕύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί. ὁ δὲ
ϑεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν
ἡµᾶς. καὶ ὄντας ἡµᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώµασιν συνεζωοποίησεν
τῷ χριστῷ χάριτί ἐστε σεσῳσµένοι. καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν
τοῖς ἐπουρανίοις ἐν χριστῷ ἰησοῦ. ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς
ἐπερχοµένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡµᾶς ἐν χριστῷ ἰησοῦ. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσµένοι διὰ τῆς
πίστεως καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν ϑεοῦ τὸ δῶρον. οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα µή
τις καυχήσηται. αὐτοῦ γάρ ἐσµεν ποίηµα κτισθέντες ἐν χριστῷ ἰησοῦ
v.16 ου παυοµαι ευχαριστων υπερ υµων µνειαν υµων , , ποιουµενος επι των προσευχων µου.
v.18 πεφωτισµενους τους οφθαλµους της καρδιας , διανοιας , υµων , , [υµων] εις το ειδεναι
υµας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και , , τις ο πλουτος της δοξης της κληρονοµιας αυτου εν τοις αγιοις.
v.20 ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και καθισας
εκαθισεν , , εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις.
v.23 ητις εστιν το σωµα αυτου το πληρωµα του
τα , παντα εν πασιν πληρουµενου.
2
v.1 και υµας οντας νεκρους τοις παραπτωµασιν και ταις
αµαρτιαις υµων .
v.3 εν οις και ηµεις παντες ανεστραφηµεν ποτε εν ταις επιθυµιαις της σαρκος
ηµων ποιουντες τα ϑεληµατα της σαρκος και των διανοιων και ηµεθα ηµεν , , τεκνα ϕυσει οργης
ως και οι λοιποι.
v.7 ινα ενδειξηται εν τοις αιωσιν τοις επερχοµενοις το τον , , υπερβαλλον
, ,
υπερβαλλοντα
πλουτος πλουτον , , της χαριτος αυτου εν χρηστοτητι εφ ηµας εν χριστω ιησου.
v.8 τη γαρ χαριτι εστε σεσωσµενοι δια της , , πιστεως και τουτο ουκ εξ υµων ϑεου το δωρον.
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389

ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίµασεν ὁ ϑεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν. διὸ µνηµονεύετε ὅτι ὑµεῖς ποτὲ τὰ ἔθνη ἐν σαρκί οἱ λεγόµενοι
ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγοµένης περιτοµῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου. ὅτι
ἦτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς χριστοῦ ἀπηλλοτριωµένοι τῆς πολιτείας
τοῦ ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας ἐλπίδα µὴ ἔχοντες
καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσµῳ. νυνὶ δὲ ἐν χριστῷ ἰησοῦ ὑµεῖς οἵ ποτε ὄντες
µακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵµατι τοῦ χριστοῦ. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ
εἰρήνη ἡµῶν ὁ ποιήσας τὰ ἀµφότερα ἓν καὶ τὸ µεσότοιχον τοῦ ϕραγµοῦ
λύσας. τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ τὸν νόµον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγµασιν καταργήσας ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον
ποιῶν εἰρήνην. καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀµφοτέρους ἐν ἑνὶ σώµατι τῷ
ϑεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑµῖν τοῖς µακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς. ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχοµεν
τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀµφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύµατι πρὸς τὸν πατέρα. ἄρα
οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ συµπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ ϑεοῦ. ἐποικοδοµηθέντες ἐπὶ τῷ ϑεµελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ
προφητῶν ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ἰησοῦ χριστοῦ. ἐν ᾧ πᾶσα ἥ οἰκοδοµὴ συναρµολογουµένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ. ἐν ᾧ καὶ
ὑµεῖς συνοικοδοµεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ ϑεοῦ ἐν πνεύµατι.
τούτου χάριν ἐγὼ παῦλος ὁ δέσµιος τοῦ χριστοῦ ἰησοῦ ὑπὲρ ὑµῶν
τῶν ἐθνῶν. εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονοµίαν τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τῆς
δοθείσης µοι εἰς ὑµᾶς. ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισεν µοι τὸ µυστήριον καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ. πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες
νοῆσαι τὴν σύνεσίν µου ἐν τῷ µυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ. ὃ ἐν ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς
ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύµατι. εἶναι τὰ ἔθνη
v.11 διο µνηµονευετε οτι υµεις , , ποτε υµεις τα εθνη εν σαρκι οι λεγοµενοι ακροβυστια υπο
της λεγοµενης περιτοµης εν σαρκι χειροποιητου.
v.12 οτι ητε εν , , τω καιρω εκεινω χωρις
χριστου απηλλοτριωµενοι της πολιτειας του ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας ελπιδα
µη εχοντες και αθεοι εν τω κοσµω.
v.13 νυνι δε εν χριστω ιησου υµεις οι ποτε οντες µακραν
εγγυς , , εγενηθητε εγγυς εν τω αιµατι του χριστου.
v.15 την εχθραν εν τη σαρκι αυτου τον
νοµον των εντολων εν δογµασιν καταργησας ινα τους δυο κτιση εν αυτω εαυτω , , εις ενα καινον
ανθρωπον ποιων ειρηνην.
v.17 και ελθων ευηγγελισατο ειρηνην υµιν τοις µακραν και ειρηνην τοις
εγγυς.
v.19 αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι αλλα εστε συµπολιται των αγιων και οικειοι
του ϑεου.
v.20 εποικοδοµηθεντες επι τω ϑεµελιω των αποστολων και προφητων οντος ακρογωνιαιου
αυτου ιησου , , χριστου ιησου .
v.21 εν ω πασα η , οικοδοµη συναρµολογουµενη αυξει εις ναον
αγιον εν κυριω.
3
v.1 τουτου χαριν εγω παυλος ο δεσµιος του χριστου [ιησου] ιησου , , υπερ
υµων των εθνων.
v.2 ει γε ειγε , , ηκουσατε την οικονοµιαν της χαριτος του ϑεου της δοθεισης
µοι εις υµας.
v.3 [οτι] οτι , , κατα αποκαλυψιν εγνωρισθη εγνωρισεν , , µοι το µυστηριον
καθως προεγραψα εν ολιγω.
v.5 ο εν , ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ανθρωπων ως
νυν απεκαλυφθη τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν πνευµατι.
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ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

3:6–4:2

συγκληρονόµα καὶ σύσσωµα καὶ συµµέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν
τῷ χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου. οὗ ἐγενόµην διάκονος κατὰ τὴν δωεὰν τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τὴν δοθεῖσαν µοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς
δυνάµεως αὐτοῦ. ἐµοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων τῶν ἁγίων ἐδόθη ἡ
χάρις αὕτη ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον
τοῦ χριστοῦ. καὶ ϕωτίσαι πάντας τίς ἡ κοινωνία τοῦ µυστηρίου τοῦ
ἀποκεκρυµµένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ ϑεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ
ἰησοῦ χριστοῦ. ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς
ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ ϑεοῦ. κατὰ
πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν. ἐν
ᾧ ἔχοµεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς
πίστεως αὐτοῦ. διὸ αἰτοῦµαι µὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς ϑλίψεσίν µου ὑπὲρ
ὑµῶν ἥτις ἐστὶν δόξα ὑµῶν. τούτου χάριν κάµπτω τὰ γόνατά µου πρὸς
τὸν πατέρα τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν
οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνοµάζεται. ἵνα δ΄ῶη ὑµῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς
δόξης αὐτοῦ δυνάµει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύµατος αὐτοῦ εἰς τὸν
ἔσω ἄνθρωπον. κατοικῆσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωµένοι καὶ τεθεµελιωµένοι. ἵνα ἐξισχύσητε
καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ µῆκος καὶ άθος
καὶ ὕψος. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωµα τοῦ ϑεοῦ. τῷ δὲ δυναµένῳ
ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτούµεθα ἢ νοοῦµεν κατὰ
τὴν δύναµιν τὴν ἐνεργουµένην ἐν ἡµῖν. αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν
χριστῷ ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀµήν.
παρακαλῶ οὖν ὑµᾶς ἐγὼ ὁ δέσµιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς
κλήσεως ἡς ἐκλήθητε.
µετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος
v.6 ειναι τα εθνη συγκληρονοµα και συσσωµα και συµµετοχα της επαγγελιας αυτου , , εν τω , ,
χριστω ιησου δια του ευαγγελιου.
v.7 ου εγενηθην εγενοµην , , διακονος κατα την δωρεαν
, ,
της χαριτος του ϑεου της την
δοθεισης δοθεισαν , , µοι κατα την ενεργειαν της δυναµεως
αυτου.
v.8 εµοι τω ελαχιστοτερω παντων των , αγιων εδοθη η χαρις αυτη εν , , τοις εθνεσιν
ευαγγελισασθαι το τον , , ανεξιχνιαστον πλουτος πλουτον , , του χριστου.
v.9 και ϕωτισαι
[παντας] παντας , , τις η οικονοµια , κοινωνια , του µυστηριου του αποκεκρυµµενου απο των
αιωνων εν τω ϑεω τω τα παντα κτισαντι δια , , ιησου , , χριστου , , .
v.11 κατα προθεσιν
των αιωνων ην εποιησεν εν τω χριστω ιησου τω κυριω ηµων.
v.12 εν ω εχοµεν την παρρησιαν
και την , , προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου.
v.13 διο αιτουµαι µη εγκακειν
εκκακειν , , εν ταις ϑλιψεσιν µου υπερ υµων ητις εστιν δοξα υµων.
v.14 τουτου χαριν καµπτω τα
γονατα µου προς τον πατερα του , , κυριου , , ηµων , , ιησου , , χριστου , , .
v.16 ινα
δω δωη , , υµιν κατα το τον , , πλουτος πλουτον , , της δοξης αυτου δυναµει κραταιωθηναι
δια του πνευµατος αυτου εις τον εσω ανθρωπον.
v.21 αυτω η δοξα εν τη εκκλησια και εν χριστω
ιησου εις πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων αµην.
4
v.2 µετα πασης ταπεινοφροσυνης
και πραυτητος πραοτητος , , µετα µακροθυµιας ανεχοµενοι αλληλων εν αγαπη.
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µετὰ µακροθυµίας ἀνεχόµενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ. σπουδάζοντες τηεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύµατος ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης. ἓν σῶµα
καὶ ἓν πνεῦµα καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν µιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑµῶν.
εἷς κύριος µία πίστις ἓν άπτισµα. εἷς ϑεὸς καὶ πατὴρ πάντων ὁ ἐπὶ
πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὑµῖν. ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡµῶν ἐδόθη
ἡ χάρις κατὰ τὸ µέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ. διὸ λέγει ἀναβὰς εἰς
ὕψος ᾐχµαλώτευσεν αἰχµαλωσίαν καὶ ἔδωκεν δόµατα τοῖς ἀνθρώποις.
τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ µὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα µέρη τῆς
γῆς. ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν
ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς µὲν ἀποστόλους τοὺς
δὲ προφήτας τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς τοὺς δὲ ποιµένας καὶ διδασκάλους.
πρὸς τὸν καταρτισµὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδοµὴν τοῦ
σώµατος τοῦ χριστοῦ. µέχρι καταντήσωµεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον
εἰς µέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώµατος τοῦ χριστοῦ. ἵνα µηκέτι ὦµεν νήπιοι κλυδωνιζόµενοι καὶ περιφερόµενοι παντὶ ἀνέµῳ τῆς διδασκαλίας
ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν µεθοδείαν τῆς πλάνης. ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωµεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα ὅς ἐστιν
ἡ κεφαλή ὁ χριστός. ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶµα συναρµολογούµενον καὶ συµιβαζόµενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ’ ἐνέργειαν ἐν µέτρῳ
ἑνὸς ἑκάστου µέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώµατος ποιεῖται εἰς οἰκοδοµὴν
ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. τοῦτο οὖν λέγω καὶ µαρτύροµαι ἐν κυρίῳ µηκέτι
ὑµᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν µαταιότητι τοῦ
νοὸς αὐτῶν. ἐσκοτισµένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωµένοι τῆς ωῆς
τοῦ ϑεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν. οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς
ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. ὑµεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐµάθετε
τὸν χριστόν. εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν
ἀλήθεια ἐν τῷ ἰησοῦ. ἀποθέσθαι ὑµᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν
τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν ϕθειρόµενον κατὰ τὰς ἐπιθυµίας τῆς ἀπάτης.

v.6 εις ϑεος και πατηρ παντων ο επι παντων και δια παντων και εν πασιν ηµιν υµιν , .
v.8 διο λεγει αναβας εις υψος ηχµαλωτευσεν αιχµαλωσιαν και , , εδωκεν δοµατα τοις ανθρωποις.
v.9 το δε
ανεβη τι εστιν ει µη οτι και κατεβη πρωτον , , εις τα κατωτερα [µερη] µερη , , της γης. v.15 αληϑευοντες δε εν αγαπη αυξησωµεν εις αυτον τα παντα ος εστιν η κεφαλη ο , , χριστος.
v.17 τουτο
ουν λεγω και µαρτυροµαι εν κυριω µηκετι υµας περιπατειν καθως και τα λοιπα , , εθνη περιπατει εν
µαταιοτητι του νοος αυτων.
v.18 εσκοτωµενοι εσκοτισµενοι , , τη διανοια οντες απηλλοτριωµενοι
της ωης του ϑεου δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων.
v.21 ει
γε ειγε , , αυτον ηκουσατε και εν αυτω εδιδαχθητε καθως εστιν αληθεια εν τω ιησου.
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ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύµατι τοῦ νοὸς ὑµῶν. καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν
ἄνθρωπον τὸν κατὰ ϑεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας. διὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος µετὰ τοῦ
πλησίον αὐτοῦ ὅτι ἐσµὲν ἀλλήλων µέλη. ὀργίζεσθε καὶ µὴ ἁµαρτάνετε
ὁ ἥλιος µὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισµῷ ὑµῶν. µήτε δίδοτε τόπον τῷ
διαβόλῳ. ὁ κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω µᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόµενος
τὸ ἀγαθόν ταῖς χερσὶν ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. πᾶς λόγος
σαπρὸς ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν µὴ ἐκπορευέσθω ἀλ᾽λ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς
οἰκοδοµὴν τῆς χρείας ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. καὶ µὴ λυπεῖτε
τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον τοῦ ϑεοῦ ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡµέραν ἀπολυτρώσεως. πᾶσα πικρία καὶ ϑυµὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ λασφηµία
ἀρθήτω ἀφ’ ὑµῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί
εὔσπλαγχνοι χαριζόµενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ ϑεὸς ἐν χριστῷ ἐχαρίσατο
ὑµῖν.
γίνεσθε οὖν µιµηταὶ τοῦ ϑεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά. καὶ περιπατεῖτε
ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν
ὑπὲρ ἡµῶν προσφορὰν καὶ ϑυσίαν τῷ ϑεῷ εἰς ὀσµὴν εὐωδίας. πορνεία
δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία µηδὲ ὀνοµαζέσθω ἐν ὑµῖν καθὼς
πρέπει ἁγίοις. καὶ αἰσχρότης καὶ µωρολογία ἢ εὐτραπελία τὰ οὐκ ἀνήκοντα ἀλλὰ µᾶλλον εὐχαριστία. τοῦτο γὰρ ἔστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς
πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης οὐκ ἔχει κληονοµίαν ἐν τῇ ασιλείᾳ τοῦ χριστοῦ καὶ ϑεοῦ. µηδεὶς ὑµᾶς ἀπατάτω
κενοῖς λόγοις διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς
ἀπειθείας. µὴ οὖν γίνεσθε συµµέτοχοι αὐτῶν. ἦτε γάρ ποτε σκότος νῦν
δὲ ϕῶς ἐν κυρίῳ ὡς τέκνα ϕωτὸς περιπατεῖτε. ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύµατος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ. δοκιµάζοντες
τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ. καὶ µὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς
ἀκάρποις τοῦ σκότους µᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. τὰ γὰρ κρυφῇ γινόv.26 οργιζεσθε και µη αµαρτανετε ο ηλιος µη επιδυετω επι [τω] τω , , παροργισµω υµων.
v.27 µηδε , µητε , διδοτε τοπον τω διαβολω.
v.28 ο κλεπτων µηκετι κλεπτετω µαλλον δε κοπιατω
εργαζοµενος ταις [ιδιαις] χερσιν το αγαθον ταις , , χερσιν , , ινα εχη µεταδιδοναι τω χρειαν
εχοντι.
v.29 πας λογος σαπρος εκ του στοµατος υµων µη εκπορευεσθω αλλα αλλ , , ει τις αγαθος
προς οικοδοµην της χρειας ινα δω χαριν τοις ακουουσιν.
v.32 γινεσθε [δε] δε , , εις αλληλους
χρηστοι ευσπλαγχνοι χαριζοµενοι εαυτοις καθως και ο ϑεος εν χριστω εχαρισατο ηµιν υµιν , , .
5
v.3 πορνεια δε και πασα , , ακαθαρσια πασα η πλεονεξια µηδε ονοµαζεσθω εν υµιν καθως πρεπει
αγιοις.
v.4 και αισχροτης και µωρολογια η ευτραπελια α τα , , ουκ ανηκεν ανηκοντα , ,
αλλα µαλλον ευχαριστια.
v.5 τουτο γαρ ιστε εστε , , γινωσκοντες οτι πας πορνος η ακαθαρτος η
, ,
πλεονεκτης ο ος
εστιν ειδωλολατρης ουκ εχει κληρονοµιαν εν τη ασιλεια του χριστου και ϑεου.
v.9 ο γαρ καρπος του ϕωτος πνευµατος , , εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια.
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µενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν. τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόµενα ὑπὸ
τοῦ ϕωτὸς ϕανεροῦται πᾶν γάρ τό ϕανερούµενον ϕῶς ἐστίν. διὸ λέγει ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ
χριστός. λέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε µὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς
σοφοί. ἐξαγοραζόµενοι τὸν καιρόν ὅτι αἱ ἡµέραι πονηραί εἰσιν. διὰ
τοῦτο µὴ γίνεσθε ἄφρονες ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ ϑέληµα τοῦ κυρίου. καὶ
µὴ µεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύµατι.
λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς πνευµατικαῖς ᾄδοντες
καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµῶν τῷ κυρίῳ. εὐχαριστοῦντες πάντοτε
ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόµατι τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ τῷ ϑεῷ καὶ
πατρί. ὑποτασσόµενοι ἀλλήλοις ἐν ϕόβῳ ϑεοῦ. αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις
ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ κυρίῳ. ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας καὶ αὐτὸς ἐστίν σωτὴρ
τοῦ σώµατος. ἀλλ’ ὡσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ οὕτως καὶ
αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν
παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς. ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ
ὕδατος ἐν ῥήµατι. ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν
µὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄµωµος. οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ
ἑαυτῶν σώµατα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. οὐδεὶς
γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐµίσησεν ἀλ᾽λ ἐκτρέφει καὶ ϑάλπει αὐτήν
καθὼς καὶ ὁ κύριος τὴν ἐκκλησίαν. ὅτι µέλη ἐσµὲν τοῦ σώµατος αὐτοῦ
ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ. ἀντὶ τούτου καταλεί-

v.14 διο λεγει εγειρε , εγειραι , ο καθευδων και αναστα εκ των νεκρων και επιφαυσει σοι ο χριστος.
v.15 λεπετε ουν πως , , ακριβως πως περιπατειτε µη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι.
v.17 δια τουτο
µη γινεσθε αφρονες αλλα συνιετε συνιεντες , , τι το ϑεληµα του κυριου.
v.19 λαλουντες εαυτοις
[εν] ψαλµοις και υµνοις και ωδαις πνευµατικαις αδοντες και ψαλλοντες εν , , τη καρδια υµων
τω κυριω.
v.21 υποτασσοµενοι αλληλοις εν ϕοβω χριστου , ϑεου , .
v.22 αι γυναικες τοις
ιδιοις ανδρασιν υποτασσεσθε , , ως τω κυριω.
v.23 οτι ο , ανηρ εστιν κεφαλη της γυναικος ως
και ο χριστος κεφαλη της εκκλησιας και , , αυτος εστιν , , σωτηρ του σωµατος.
v.24 αλλα
αλλ , , ως ωσπερ , , η εκκλησια υποτασσεται τω χριστω ουτως και αι γυναικες τοις ιδιοις , ,
ανδρασιν εν παντι.
v.25 οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας εαυτων , , καθως και ο χριστος ηγαπησεν
την εκκλησιαν και εαυτον παρεδωκεν υπερ αυτης.
v.27 ινα παραστηση αυτος αυτην , , εαυτω
ενδοξον την εκκλησιαν µη εχουσαν σπιλον η υτιδα η τι των τοιουτων αλλ ινα η αγια και αµωµος.
v.28 ουτως οφειλουσιν [και] οι ανδρες αγαπαν τας εαυτων γυναικας ως τα εαυτων σωµατα ο αγαπων
την εαυτου γυναικα εαυτον αγαπα. v.29 ουδεις γαρ ποτε την εαυτου σαρκα εµισησεν αλλα αλλ , ,
εκτρεφει και ϑαλπει αυτην καθως και ο χριστος κυριος , , την εκκλησιαν.
v.30 οτι µελη εσµεν
του σωµατος αυτου εκ , , της , , σαρκος , , αυτου , , και , , εκ , , των , , οστεων , ,
αυτου , , .
v.31 αντι τουτου καταλειψει ανθρωπος [τον] τον , , πατερα αυτου , , και [την]
, ,
την
µητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα µιαν.
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ψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ προσκολληθήσεται
πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν. τὸ µυστήιον τοῦτο µέγα ἐστίν ἐγὼ δὲ λέγω εἰς χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
πλὴν καὶ ὑµεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω
ὡς ἑαυτόν ἡ δὲ γυνὴ ἵνα ϕοβῆται τὸν ἄνδρα.
τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑµῶν ἐν κυρίῳ τοῦτο γάρ ἐστιν
δίκαιον. τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µητέρα ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη
ἐν ἐπαγγελίᾳ. ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ µακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ οἱ πατέρες µὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑµῶν ἀλ᾽λ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου. οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ
σάρκα µετὰ ϕόβου καὶ τρόµου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑµῶν ὡς τῷ
χριστῷ. µὴ κατ’ ὀφθαλµοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ’ ὡς δοῦλοι
τοῦ χριστοῦ ποιοῦντες τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ ἐκ ψυχῆς. µετ’ εὐνοίας
δουλεύοντες τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις. εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος
ποιήσῃ ἀγαθόν τοῦτο κοµιεῖται παρὰ τοῦ κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύϑερος. καὶ οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν
εἰδότες ὅτι καὶ ὑµῶν αὐτῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς καὶ προσωποληψία οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ. τὸ λοιπὸν ἀδελφοί µου ἐνδυναµοῦσθε ἐν
κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν
τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑµᾶς στῆναι πρὸς τὰς µεθοδείας τοῦ διαβόλου. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη πρὸς αἷµα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς
ἀρχάς πρὸς τὰς ἐξουσίας πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ
αἰῶνος τούτου πρὸς τὰ πνευµατικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ ϑεοῦ ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι
ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάµενοι στῆναι. στῆτε οὖν
περιζωσάµενοι τὴν ὀσφὺν ὑµῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάµενοι τὸν ϑώρακα
τῆς δικαιοσύνης. καὶ ὑποδησάµενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιµασίᾳ τοῦ εὐαγ6
v.1 τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν υµων [εν εν , , κυριω] κυριω , , τουτο γαρ εστιν
δικαιον.
v.4 και οι πατερες µη παροργιζετε τα τεκνα υµων αλλα αλλ , , εκτρεφετε αυτα εν
παιδεια και νουθεσια κυριου.
v.5 οι δουλοι υπακουετε τοις κυριοις , , κατα σαρκα κυριοις
µετα ϕοβου και τροµου εν απλοτητι της καρδιας υµων ως τω χριστω.
v.6 µη κατ οφθαλµοδουλιαν
οφθαλµοδουλειαν , , ως ανθρωπαρεσκοι αλλ ως δουλοι του , , χριστου ποιουντες το ϑεληµα του
ϑεου εκ ψυχης.
v.7 µετ ευνοιας δουλευοντες ως , , τω κυριω και ουκ ανθρωποις.
v.8 ειδοτες οτι
εκαστος ο , , εαν τι εκαστος , , ποιηση αγαθον τουτο κοµισεται κοµιειται , , παρα του , ,
κυριου ειτε δουλος ειτε ελευθερος.
v.9 και οι κυριοι τα αυτα ποιειτε προς αυτους ανιεντες την
απειλην ειδοτες οτι και υµων , , αυτων και υµων ο κυριος εστιν εν ουρανοις και προσωποληµψια
προσωποληψια , , ουκ εστιν παρ αυτω.
v.10 του λοιπου το , , λοιπον , , αδελφοι , ,
, ,
µου
ενδυναµουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου.
v.12 οτι ουκ εστιν ηµιν η
παλη προς αιµα και σαρκα αλλα προς τας αρχας προς τας εξουσιας προς τους κοσµοκρατορας του
σκοτους του , , αιωνος , , τουτου προς τα πνευµατικα της πονηριας εν τοις επουρανιοις.
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γελίου τῆς εἰρήνης. ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν ϑυρεὸν τῆς πίστεως ἐν ᾧ
δυνήσεσθε πάντα τὰ έλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωµένα σβέσαι. καὶ τὴν
περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν µάχαιραν τοῦ πνεύµατος
ὅ ἐστιν ῥῆµα ϑεοῦ. διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόµενοι
ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύµατι καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ
προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων. καὶ ὑπὲρ ἐµοῦ ἵνα
µοι δοθείη λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόµατός µου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ
µυστήριον τοῦ εὐαγγελίου. ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει ἵνα ἐν αὐτῷ
παρρησιάσωµαι ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑµεῖς τὰ κατ’ ἐµέ
τί πράσσω πάντα ὑµῖν γνωρίσει τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς
διάκονος ἐν κυρίῳ. ὃν ἔπεµψα πρὸς ὑµᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ
περὶ ἡµῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑµῶν. εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς
καὶ ἀγάπη µετὰ πίστεως ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. ἡ
χάρις µετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡµῶν ἰησοῦν χριστὸν ἐν
ἀφθαρσίᾳ ἀµήν πρός εφέσιους ἐγράφη ἀπό ῥώµης διά τυχικοῦ.

v.16 εν επι , , πασιν αναλαβοντες τον ϑυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσθε παντα τα ελη του
πονηρου [τα] τα , , πεπυρωµενα σβεσαι.
v.17 και την περικεφαλαιαν του σωτηριου δεξασθαι
δεξασθε , , και την µαχαιραν του πνευµατος ο εστιν ηµα ϑεου.
v.18 δια πασης προσευχης και
δεησεως προσευχοµενοι εν παντι καιρω εν πνευµατι και εις αυτο τουτο , , αγρυπνουντες εν παση
προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων.
v.19 και υπερ εµου ινα µοι δοθη , δοθειη ,
λογος εν ανοιξει του στοµατος µου εν παρρησια γνωρισαι το µυστηριον του ευαγγελιου.
v.21 ινα δε
ειδητε και υµεις τα κατ εµε τι πρασσω παντα υµιν , , γνωρισει υµιν τυχικος ο αγαπητος αδελφος
και πιστος διακονος εν κυριω.
v.24 η χαρις µετα παντων των αγαπωντων τον κυριον ηµων ιησουν
χριστον εν αφθαρσια αµην , .
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παῦλος καὶ τιµόθεος δοῦλοι ἰησοῦ χριστοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν χριστῷ ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν ϕιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις. χάρις
ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.
εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου ἐπὶ πάσῃ τῇ µνείᾳ ὑµῶν. πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει µου ὑπὲρ πάντων ὑµῶν µετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούµενος. ἐπὶ
τῇ κοινωνίᾳ ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης ἡµέρας ἄχρι τοῦ νῦν.
πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάµενος ἐν ὑµῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡµέρας ἰησοῦ χριστοῦ. καθώς ἐστιν δίκαιον ἐµοὶ τοῦτο
ϕρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑµῶν διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµᾶς ἔν τε τοῖς
δεσµοῖς µου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ εβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς µου τῆς χάριτος πάντας ὑµᾶς ὄντας. µάρτυς γάρ µου ἐστιν ὁ
ϑεός ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑµᾶς ἐν σπλάγχνοις ἰησοῦ χριστοῦ. καὶ τοῦτο
προσεύχοµαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑµῶν ἔτι µᾶλλον καὶ µᾶλλον περισσεύῃ ἐν
ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει. εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑµᾶς τὰ διαφέροντα
ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡµέραν χριστοῦ. πεπληρωµένοι
καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ ἰησοῦ χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον ϑεοῦ.
γινώσκειν δὲ ὑµᾶς ούλοµαι ἀδελφοί ὅτι τὰ κατ’ ἐµὲ µᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν. ὥστε τοὺς δεσµούς µου ϕανεροὺς
ἐν χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν. καὶ
τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσµοῖς µου πεισσοτέρως τολµᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. τινὲς µὲν καὶ διὰ ϕθόνον
καὶ ἔριν τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν. οἱ µὲν ἐξ
ἐριθείας τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς οἰόµενοι ϑλῖψιν ἐπιφέειν τοῖς δεσµοῖς µου. οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ
1
v.1 παυλος και τιµοθεος δουλοι ιησου , , χριστου ιησου πασιν τοις αγιοις εν χριστω ιησου
τοις ουσιν εν ϕιλιπποις συν επισκοποις και διακονοις.
v.5 επι τη κοινωνια υµων εις το ευαγγελιον
απο της πρωτης ηµερας αχρι του νυν.
v.6 πεποιθως αυτο τουτο οτι ο εναρξαµενος εν υµιν εργον
αγαθον επιτελεσει αχρι αχρις , , ηµερας ιησου , χριστου ιησου , .
v.7 καθως εστιν δικαιον
εµοι τουτο ϕρονειν υπερ παντων υµων δια το εχειν µε εν τη καρδια υµας εν τε τοις δεσµοις µου και
εν , τη απολογια και εβαιωσει του ευαγγελιου συγκοινωνους µου της χαριτος παντας υµας οντας.
v.8 µαρτυς γαρ µου εστιν , , ο ϑεος ως επιποθω παντας υµας εν σπλαγχνοις ιησου , , χριστου
ιησου .
v.11 πεπληρωµενοι καρπον καρπων , , δικαιοσυνης τον των , , δια ιησου χριστου
εις δοξαν και επαινον ϑεου. v.16 οι µεν εξ εριθειας , , τον , , χριστον , , καταγγελλουσιν , ,
ουχ , , αγνως , , οιοµενοι , , ϑλιψιν , , επιφερειν , , τοις , , δεσµοις , , µου , , .
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εὐαγγελίου κεῖµαι. τί γάρ πλὴν παντὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ
χριστὸς καταγγέλλεται καὶ ἐν τούτῳ χαίρω ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι. οἶδα
γὰρ ὅτι τοῦτό µοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑµῶν δεήσεως καὶ
ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύµατος ἰησοῦ χριστοῦ. κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν
καὶ ἐλπίδα µου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσοµαι ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ
ὡς πάντοτε καὶ νῦν µεγαλυνθήσεται χριστὸς ἐν τῷ σώµατί µου εἴτε διὰ
ωῆς εἴτε διὰ ϑανάτου. ἐµοὶ γὰρ τὸ ῆν χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. εἰ δὲ τὸ ῆν ἐν σαρκί τοῦτό µοι καρπὸς ἔργου καὶ τί αἱρήσοµαι οὐ
γνωρίζω. συνέχοµαι γὰρ ἐκ τῶν δύο τὴν ἐπιθυµίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν χριστῷ εἶναι πολλῷ µᾶλλον κρεῖσσον. τὸ δὲ ἐπιµένειν ἐν
τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑµᾶς. καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι µενῶ
καὶ συµπαραµενῶ πᾶσιν ὑµῖν εἰς τὴν ὑµῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς
πίστεως. ἵνα τὸ καύχηµα ὑµῶν περισσεύῃ ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἐν ἐµοὶ διὰ
τῆς ἐµῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑµᾶς. µόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ
χριστοῦ πολιτεύεσθε ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑµᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ
περὶ ὑµῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι µιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει
τοῦ εὐαγγελίου. καὶ µὴ πτυρόµενοι ἐν µηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειµένων
ἥτις αὐτοῖς µέν ἐστὶν ἔνδειξις ἀπωλείας ὑµῖν δὲ σωτηρίας καὶ τοῦτο ἀπὸ
ϑεοῦ. ὅτι ὑµῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ χριστοῦ οὐ µόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν. τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον
ἴδετε ἐν ἐµοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐµοί.
εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν χριστῷ εἴ τι παραµύθιον ἀγάπης εἴ τις κοινωνία πνεύµατος εἴ τινα σπλάγχνα καὶ οἰκτιρµοί. πληρώσατέ µου τὴν
χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ ϕρονῆτε τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες σύµψυχοι τὸ ἓν
ϕρονοῦντες. µηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούµενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν. µὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος
σκοπεῖτε ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος. τοῦτο γὰρ ϕρονείσθω ἐν ὑµῖν
v.18 τι γαρ πλην οτι παντι τροπω ειτε προφασει ειτε αληθεια χριστος καταγγελλεται και εν τουτω
χαιρω αλλα και χαρησοµαι.
v.23 συνεχοµαι δε , γαρ , εκ των δυο την επιθυµιαν εχων εις το αναλυσαι και συν χριστω ειναι πολλω [γαρ] µαλλον κρεισσον. v.24 το δε επιµενειν [εν] εν , , τη σαρκι
αναγκαιοτερον δι υµας.
v.25 και τουτο πεποιθως οιδα οτι µενω και παραµενω συµπαραµενω , ,
πασιν υµιν εις την υµων προκοπην και χαραν της πιστεως.
v.27 µονον αξιως του ευαγγελιου του
χριστου πολιτευεσθε ινα ειτε ελθων και ιδων υµας ειτε απων ακουω ακουσω , , τα περι υµων οτι
στηκετε εν ενι πνευµατι µια ψυχη συναθλουντες τη πιστει του ευαγγελιου.
v.28 και µη πτυροµενοι εν µηδενι υπο των αντικειµενων ητις αυτοις , , µεν , , εστιν αυτοις ενδειξις απωλειας υµων
υµιν , , δε σωτηριας και τουτο απο ϑεου.
v.30 τον αυτον αγωνα εχοντες οιον ειδετε , , ιδετε
εν εµοι και νυν ακουετε εν εµοι.
2
v.1 ει τις ουν παρακλησις εν χριστω ει τι παραµυθιον αγαπης
v.3 µηδεν κατ κατα , ,
ει τις κοινωνια πνευµατος ει τις , τινα , σπλαγχνα και οικτιρµοι.
, ,
εριθειαν µηδε κατα η
κενοδοξιαν αλλα τη ταπεινοφροσυνη αλληλους ηγουµενοι υπερεχοντας
εαυτων.
v.4 µη τα εαυτων εκαστος σκοπουντες σκοπειτε , , αλλα [και] και , , τα ετερων
εκαστοι εκαστος , , .
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ὃ καὶ ἐν χριστῷ ἰησοῦ. ὃς ἐν µορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν
ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ. ἀλ᾽λ ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου λαβών
ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος. καί σχήµατι εὑρεθείς ὥς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι ϑανάτου ϑανάτου δὲ
σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ ϑεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνοµα
τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα. ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων. καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσηται
ὅτι κύριος ἰησοῦς χριστὸς εἰς δόξαν ϑεοῦ πατρός. ὥστε ἀγαπητοί µου
καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε µὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ µου µόνον ἀλλὰ νῦν
πολλῷ µᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου µετὰ ϕόβου καὶ τρόµου τὴν ἑαυτῶν
σωτηρίαν κατεργάζεσθε. ὁ ϑεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑµῖν καὶ τὸ
ϑέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσµῶν καὶ διαλογισµῶν. ἵνα γένησθε ἄµεµπτοι καὶ ἀκέραιοι τέκνα ϑεοῦ
ἀµώµητα ἐν µέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένης ἐν οἷς ϕαίνεσθε
ὡς ϕωστῆρες ἐν κόσµῳ. λόγον ωῆς ἐπέχοντες εἰς καύχηµα ἐµοὶ εἰς
ἡµέραν χριστοῦ ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραµον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.
ἀλ᾽λ εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ ϑυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑµῶν
χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑµῖν. τὸ ᾽δ αὐτὸ καὶ ὑµεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ µοι. ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ ἰησοῦ τιµόθεον ταχέως πέµψαι ὑµῖν
ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑµῶν. οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις
γνησίως τὰ περὶ ὑµῶν µεριµνήσει. οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ητοῦσιν
οὐ τὰ τοῦ χριστοῦ ἰησοῦ. τὴν δὲ δοκιµὴν αὐτοῦ γινώσκετε ὅτι ὡς πατρὶ
τέκνον σὺν ἐµοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. τοῦτον µὲν οὖν ἐλπίζω
πέµψαι ὡς ἂν ἀπίδω τὰ περὶ ἐµὲ ἐξαυτῆς. πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι
καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσοµαι. ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάµην ἐπαφρόδιτον
τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην µου ὑµῶν δὲ ἀπόστολον
καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας µου πέµψαι πρὸς ὑµᾶς. ἐπειδὴ ἐπιποθῶν
ἦν πάντας ὑµᾶς καὶ ἀδηµονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. καὶ γὰρ

v.5 τουτο ϕρονειτε γαρ , , ϕρονεισθω , , εν υµιν ο και εν χριστω ιησου.
v.7 αλλα αλλ , ,
εαυτον εκενωσεν µορφην δουλου λαβων εν οµοιωµατι ανθρωπων γενοµενος.
v.9 διο και ο ϑεος αυτον
υπερυψωσεν και εχαρισατο αυτω το ονοµα το υπερ παν ονοµα. v.13 ο , , ϑεος γαρ εστιν ο ενεργων
εν υµιν και το ϑελειν και το ενεργειν υπερ της ευδοκιας.
v.15 ινα γενησθε αµεµπτοι και ακεραιοι
τεκνα ϑεου αµωµα µεσον αµωµητα , , εν , , µεσω , , γενεας σκολιας και διεστραµµενης εν
οις ϕαινεσθε ως ϕωστηρες εν κοσµω.
v.17 αλλα αλλ , , ει και σπενδοµαι επι τη ϑυσια και
λειτουργια της πιστεως υµων χαιρω και συγχαιρω πασιν υµιν.
v.18 το δε δ , , αυτο και υµεις
χαιρετε και συγχαιρετε µοι.
v.21 οι παντες γαρ τα εαυτων ητουσιν ου τα του , χριστου , ,
ιησου χριστου .
v.23 τουτον µεν ουν ελπιζω πεµψαι ως αν αφιδω απιδω , , τα περι εµε εξαυτης.
v.27 και γαρ ησθενησεν παραπλησιον ϑανατω αλλα , αλλ , ο ϑεος αυτον , , ηλεησεν αυτον ουκ
αυτον δε µονον αλλα και εµε ινα µη λυπην επι λυπην , λυπη , σχω.
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ἠσθένησεν παραπλήσιον ϑανάτῳ ἀλ᾽λ ὁ ϑεὸς αὐτόν ἠλέησεν οὐκ αὐτὸν
δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐµέ ἵνα µὴ λύπην ἐπὶ λύπῃ σχῶ. σπουδαιοτέρως
οὖν ἔπεµψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.
προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ µετὰ πάσης χαρᾶς καὶ τοὺς τοιούτους
ἐντίµους ἔχετε. ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ χριστοῦ µέχρι ϑανάτου ἤγγισεν
παραβουλευσάµενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα τῆς
πρός µε λειτουργίας.
τὸ λοιπόν ἀδελφοί µου χαίρετε ἐν κυρίῳ τὰ αὐτὰ γράφειν ὑµῖν ἐµοὶ
µὲν οὐκ ὀκνηρόν ὑµῖν δὲ ἀσφαλές. λέπετε τοὺς κύνας λέπετε τοὺς
κακοὺς ἐργάτας λέπετε τὴν κατατοµήν.
ἡµεῖς γάρ ἐσµεν ἡ περιτοµή οἱ πνεύµατι ϑεῷ λατρεύοντες καὶ καυχώµενοι ἐν χριστῷ ἰησοῦ καὶ
οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες. καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί
εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί ἐγὼ µᾶλλον. περιτοµῇ ὀκταήµερος ἐκ γένους ἰσραήλ ϕυλῆς ενιαµίν ἑβραῖος ἐξ ἑβραίων κατὰ νόµον
ϕαρισαῖος. κατὰ ῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην τὴν
ἐν νόµῳ γενόµενος ἄµεµπτος. ἀλ᾽λ ἅτινα ἦν µοι κέρδη ταῦτα ἥγηµαι
διὰ τὸν χριστὸν ηµίαν. ἀλλὰ µενοῦνγε καὶ ἡγοῦµαι πάντα ηµίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου µου δι’ ὃν
τὰ πάντα ἐζηµιώθην καὶ ἡγοῦµαι σκύβαλα εἶναι ἵνα χριστὸν κερδήσω.
καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ µὴ ἔχων ἐµὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου ἀλλὰ τὴν
διὰ πίστεως χριστοῦ τὴν ἐκ ϑεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει. τοῦ γνῶναι
αὐτὸν καὶ τὴν δύναµιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παϑηµάτων αὐτοῦ συµµορφούµενος τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ. εἴ πως καταντήσω
εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωµαι
διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω ἐφ’ ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ τοῦ χριστοῦ ἰησοῦ.
ἀδελφοί ἐγὼ ἐµαυτὸν οὐ λογίζοµαι κατειληφέναι ἓν δέ τὰ µὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόµενος τοῖς δὲ ἔµπροσθεν ἐπεκτεινόµενος. κατὰ σκοπὸν διώκω
v.30 οτι δια το εργον του , ,
χριστου µεχρι ϑανατου ηγγισεν παραβολευσαµενος
παραβουλευσαµενος , , τη ψυχη ινα αναπληρωση το υµων υστερηµα της προς µε λειτουργιας.
3
v.3 ηµεις γαρ εσµεν η περιτοµη οι πνευµατι ϑεου , ϑεω , λατρευοντες και καυχωµενοι εν χριστω ιησου και ουκ εν σαρκι πεποιθοτες.
v.6 κατα ηλος ηλον , , διωκων την εκκλησιαν κατα δικαιοσυνην την εν νοµω γενοµενος αµεµπτος.
v.7 [αλλα] αλλ , , ατινα ην µοι κερδη ταυτα ηγηµαι δια τον
χριστον ηµιαν.
v.8 αλλα µεν ουν µενουνγε , , και ηγουµαι παντα ηµιαν ειναι δια το υπερεχον
της γνωσεως χριστου ιησου του κυριου µου δι ον τα παντα εζηµιωθην και ηγουµαι σκυβαλα ειναι , ,
ινα χριστον κερδησω.
v.10 του γνωναι αυτον και την δυναµιν της αναστασεως αυτου και [την]
την , , κοινωνιαν [των] των , , παθηµατων αυτου συµµορφιζοµενος συµµορφουµενος , , τω
v.12 ουχ
ϑανατω αυτου.
v.11 ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν την εκ των , , νεκρων.
οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωµαι διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατεληµφθην κατεληφθην , ,
υπο , , υπο του , , χριστου [ιησου] ιησου , , .
v.14 κατα σκοπον διωκω εις επι , , το
ραβειον της ανω κλησεως του ϑεου εν χριστω ιησου.
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3:15–4:12

ἐπὶ τὸ ραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ ϑεοῦ ἐν χριστῷ ἰησοῦ. ὅσοι οὖν
τέλειοι τοῦτο ϕρονῶµεν καὶ εἴ τι ἑτέρως ϕρονεῖτε καὶ τοῦτο ὁ ϑεὸς ὑµῖν
ἀποκαλύψει. πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαµεν τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι τὸ ἀυτο
ϕρονεῖν. συµµιµηταί µου γίνεσθε ἀδελφοί καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως
περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡµᾶς. πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς
πολλάκις ἔλεγον ὑµῖν νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυοῦ τοῦ χριστοῦ. ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια ὧν ὁ ϑεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα
ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν οἱ τὰ ἐπίγεια ϕρονοῦντες. ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα
ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον ἰησοῦν
χριστόν. ὃς µετασχηµατίσει τὸ σῶµα τῆς ταπεινώσεως ἡµῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύµµορφον τῷ σώµατι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν
τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαὐτῷ τὰ πάντα.
ὥστε ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι χαρὰ καὶ στέφανός µου
οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ ἀγαπητοί. εὐωδίαν παρακαλῶ καὶ συντύχην
παρακαλῶ τὸ αὐτὸ ϕρονεῖν ἐν κυρίῳ. καὶ ἐρωτῶ καὶ σέ σύζυγε γνήσιε συλλαµβάνου αὐταῖς αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν µοι µετὰ
καὶ κλήµεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν µου ὧν τὰ ὀνόµατα ἐν ίβλῳ
ωῆς. χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑµῶν
γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ κύριος ἐγγύς. µηδὲν µεριµνᾶτε ἀλλ’ ἐν
παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει µετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήµατα ὑµῶν
γνωριζέσθω πρὸς τὸν ϑεόν. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ϑεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα
νοῦν ϕρουρήσει τὰς καρδίας ὑµῶν καὶ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἐν χριστῷ ἰησοῦ. τὸ λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ ὅσα σεµνά ὅσα δίκαια ὅσα
ἁγνά ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφηµα εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος ταῦτα
λογίζεσθε. ἃ καὶ ἐµάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν
ἐµοί ταῦτα πράσσετε καὶ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται µεθ’ ὑµῶν. ἐχάρην
δὲ ἐν κυρίῳ µεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐµοῦ ϕρονεῖν ἐφ’
ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ. οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω ἐγὼ γὰρ
ἔµαθον ἐν οἷς εἰµι αὐτάρκης εἶναι. οἶδα δὲ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ
περισσεύειν ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν µεµύηµαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πειv.16 πλην εις ο εφθασαµεν τω αυτω στοιχειν κανονι , , το , , αυτο , , ϕρονειν , , .
v.17 συµµιµηται µου γινεσθε αδελφοι και σκοπειτε τους ουτω ουτως , , περιπατουντας καθως εχετε
τυπον ηµας.
v.21 ος µετασχηµατισει το σωµα της ταπεινωσεως ηµων εις , , το , , γενεσθαι , ,
αυτο , , συµµορφον τω σωµατι της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν του δυνασθαι αυτον και υποταξαι
αυτω εαυτω , , τα παντα.
4
v.2 ευοδιαν , , ευωδιαν παρακαλω και συντυχην παρακαλω το
,
και , ερωτω και σε συζυγε , , γνησιε συζυγε συλλαµβανου
αυτο ϕρονειν εν κυριω.
v.3 ναι
αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν µοι µετα και κληµεντος και των λοιπων συνεργων µου ων
τα ονοµατα εν ιβλω ωης.
v.12 οιδα και , , δε ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και
εν πασιν µεµυηµαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι.
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νᾶν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντί
µε χριστῷ. πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές µου τῇ ϑλίψει.
οἴδατε δὲ καὶ ὑµεῖς ϕιλιππήσιοι ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον
ἀπὸ µακεδονίας οὐδεµία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως
καὶ λήψεως εἰ µὴ ὑµεῖς µόνοι. ὅτι καὶ ἐν ϑεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς
εἰς τὴν χρείαν µοι ἐπέµψατε. οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα ἀλλ’ ἐπιζητῶ τὸν
καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑµῶν. ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω πεπλήρωµαι δεξάµενος παρὰ ἐπαφροδίτου τὰ παρ’ ὑµῶν ὀσµὴν
εὐωδίας ϑυσίαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ ϑεῷ. ὁ δὲ ϑεός µου πληρώσει
πᾶσαν χρείαν ὑµῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν χριστῷ ἰησοῦ.
τῷ δὲ ϑεῷ καὶ πατρὶ ἡµῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν.
ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ σὺν ἐµοὶ
ἀδελφοί. ἀσπάζονται ὑµᾶς πάντες οἱ ἅγιοι µάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς καίσαος οἰκίας. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ πάντων ὑµῶν
ἀµην πρός ϕιλιππησίους ἐγράφη ἀπό ῥώµης δι’ ἐπαφροδίτου.

v.13 παντα ισχυω εν τω ενδυναµουντι µε χριστω , , .
v.15 οιδατε δε και υµεις ϕιλιππησιοι οτι εν
αρχη του ευαγγελιου οτε εξηλθον απο µακεδονιας ουδεµια µοι εκκλησια εκοινωνησεν εις λογον δοσεως
και ληµψεως ληψεως , , ει µη υµεις µονοι. v.17 ουχ οτι επιζητω το δοµα αλλα αλλ , , επιζητω
τον καρπον τον πλεοναζοντα εις λογον υµων.
v.19 ο δε ϑεος µου πληρωσει πασαν χρειαν υµων κατα
το τον , , πλουτος πλουτον , , αυτου εν δοξη εν χριστω ιησου.
v.23 η χαρις του κυριου
ηµων , ιησου χριστου µετα του πνευµατος παντων , , υµων αµην , , .
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παῦλος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ καὶ τιµόθεος
ὁ ἀδελφὸς. τοῖς ἐν κολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν χριστῷ
χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. εὐχαριστοῦµεν τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ
πάντοτε περὶ ὑµῶν προσευχόµενοι. ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑµῶν ἐν χριστῷ ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους. διὰ τὴν ἐλπίδα
τὴν ἀποκειµένην ὑµῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς
ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου. τοῦ παρόντος εἰς ὑµᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ
τῷ κόσµῳ καὶ ἐστὶν καρποφορούµενον καθὼς καὶ ἐν ὑµῖν ἀφ’ ἡς ἡµέας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀληθείᾳ. καθὼς καί
ἐµάθετε ἀπὸ ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡµῶν ὅς ἐστιν πιστὸς
ὑπὲρ ὑµῶν διάκονος τοῦ χριστοῦ. ὁ καὶ δηλώσας ἡµῖν τὴν ὑµῶν ἀγάπην ἐν πνεύµατι. διὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς ἀφ’ ἡς ἡµέρας ἠκούσαµεν οὐ
παυόµεθα ὑπὲρ ὑµῶν προσευχόµενοι καὶ αἰτούµενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν
ἐπίγνωσιν τοῦ ϑελήµατος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευµατικῇ. περιπατῆσαι ὑµᾶς ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν παντὶ
ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόµενοι εἰς τὴν ἐπιγνώσιν τοῦ
ϑεοῦ. ἐν πάσῃ δυνάµει δυναµούµενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ
εἰς πᾶσαν ὑποµονὴν καὶ µακροθυµίαν µετὰ χαρᾶς. εὐχαριστοῦντες τῷ
πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡµᾶς εἰς τὴν µερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ
ϕωτί. ὃς ἐρρύσατο ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ µετέστησεν
εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν ἀπο1
v.1 παυλος αποστολος ιησου , , χριστου ιησου δια ϑεληµατος ϑεου και τιµοθεος ο αδελφος.
v.2 τοις εν κολοσσαις , κολασσαις , αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υµιν και ειρηνη
απο ϑεου πατρος ηµων και , , κυριου , , ιησου , , χριστου , , .
v.3 ευχαριστουµεν τω ϑεω
και , , πατρι του κυριου ηµων ιησου χριστου παντοτε περι υµων προσευχοµενοι.
v.4 ακουσαντες την πιστιν υµων εν χριστω ιησου και την αγαπην ην εχετε την , , εις παντας τους αγιους.
v.6 του παροντος εις υµας καθως και εν παντι τω κοσµω και , , εστιν καρποφορουµενον και [και
αυξανοµενον αυξανοµενον] καθως και εν υµιν αφ ης ηµερας ηκουσατε και επεγνωτε την χαριν του
ϑεου εν αληθεια.
v.7 καθως και , , εµαθετε απο επαφρα του αγαπητου συνδουλου ηµων ος εστιν
πιστος υπερ υµων διακονος του χριστου.
v.10 περιπατησαι υµας , , αξιως του κυριου εις πασαν
αρεσκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντες και αυξανοµενοι τη επιγνωσει εις , , την , ,
επιγνωσιν , , του ϑεου.
v.12 ευχαριστουντες τω πατρι τω ικανωσαντι υµας ηµας , , εις την
µεριδα του κληρου των αγιων εν τω ϕωτι.
v.14 εν ω εχοµεν την απολυτρωσιν [δια δια , του , ,
, ,
,
αιµατος
αυτου] αυτου
την αφεσιν των αµαρτιων.
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λύτρωσιν διὰ τοῦ αἵµατος αὐτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν. ὅς ἐστιν
εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως. ὅτι ἐν αὐτῷ
ἐκτίσθη τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ
τὰ ἀόρατα εἴτε ϑρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι τὰ πάντα
δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται. καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ
πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν. καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώµατος
τῆς ἐκκλησίας ὅς ἐστιν ἀρχή πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν ἵνα γένηται ἐν
πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων. ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωµα κατοικῆσαι. καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν εἰρηνοποιήσας
διὰ τοῦ αἵµατος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ δι’ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ ὑµᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωµένους καὶ ἐχθροὺς
τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς νυνί δέ ἀποκατήλλαξεν. ἐν τῷ
σώµατι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ ϑανάτου παραστῆσαι ὑµᾶς ἁγίους καὶ
ἀµώµους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ. εἴγε ἐπιµένετε τῇ πίστει
τεθεµελιωµένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ µὴ µετακινούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ
εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν
οὐρανόν οὗ ἐγενόµην ἐγὼ παῦλος διάκονος. νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήµασιν µου ὑπὲρ ὑµῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήµατα τῶν ϑλίψεων τοῦ
χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί µου ὑπὲρ τοῦ σώµατος αὐτοῦ ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία.
ἡς ἐγενόµην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονοµίαν τοῦ ϑεοῦ τὴν δοθεῖσάν
µοι εἰς ὑµᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. τὸ µυστήριον τὸ ἀποκεκρυµµένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς
ἁγίοις αὐτοῦ. οἷς ἠθέλησεν ὁ ϑεὸς γνωρίσαι τις ὅ πλοῦτος τῆς δόξης
τοῦ µυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὅς ἐστιν χριστὸς ἐν ὑµῖν ἡ ἐλπὶς
τῆς δόξης. ὃν ἡµεῖς καταγγέλλοµεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ
διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ ἵνα παραστήσωµεν πάντα
ἄνθρωπον τέλειον ἐν χριστῷ ἰησοῦ. εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόµενος κατὰ
v.16 οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα , , εν τοις ουρανοις και τα , , επι της γης τα ορατα και τα
αορατα ειτε ϑρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται.
v.20 και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιµατος του σταυρου αυτου [δι δι , , αυτου] αυτου , , ειτε τα επι της γης ειτε τα επι εν , , τοις ουρανοις.
v.23 ει
γε ειγε , , επιµενετε τη πιστει τεθεµελιωµενοι και εδραιοι και µη µετακινουµενοι απο της ελπιδος
του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη , , κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενοµην
εγω παυλος διακονος.
v.24 ος νυν χαιρω εν τοις παθηµασιν µου , υπερ υµων και ανταναπληρω
τα υστερηµατα των ϑλιψεων του χριστου εν τη σαρκι µου υπερ του σωµατος αυτου ο εστιν η εκκλησια.
v.26 το µυστηριον το αποκεκρυµµενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυν νυνι , , δε εφανεωθη τοις αγιοις αυτου. v.27 οις ηθελησεν ο ϑεος γνωρισαι τι , τις , το , ο , πλουτος της δοξης
του µυστηριου τουτου εν τοις εθνεσιν ο ος , , εστιν χριστος εν υµιν η ελπις της δοξης.
v.28 ον
ηµεις καταγγελλοµεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια
ινα παραστησωµεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω ιησου , , .
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1:29–2:15

τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουµένην ἐν ἐµοὶ ἐν δυνάµει.
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ϑέλω γὰρ ὑµᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑµῶν καὶ τῶν ἐν λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασιν τὸ πρόσωπόν µου ἐν σαρκί. ἵνα παακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν συµβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πάντα
πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ µυστηρίου
τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ χριστοῦ. ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ ϑησαυοὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. τοῦτο δὲ λέγω ἵνα µη
τις ὑµᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειµι
ἀλλὰ τῷ πνεύµατι σὺν ὑµῖν εἰµι χαίρων καὶ λέπων ὑµῶν τὴν τάξιν καὶ
τὸ στερέωµα τῆς εἰς χριστὸν πίστεως ὑµῶν. ὡς οὖν παρελάβετε τὸν
χριστὸν ἰησοῦν τὸν κύριον ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε. ἐρριζωµένοι καὶ ἐποικοδοµούµενοι ἐν αὐτῷ καὶ εβαιούµενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε
περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. λέπετε µή τις ὑµᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς ϕιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν
ἀνθρώπων κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου καὶ οὐ κατὰ χριστόν. ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα τῆς ϑεότητος σωµατικῶς. καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ
πεπληρωµένοι ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. ἐν ᾧ καὶ
περιετµήθητε περιτοµῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώµατος τῶν
ἁµαρτιῶν τῆς σαρκός ἐν τῇ περιτοµῇ τοῦ χριστοῦ. συνταφέντες αὐτῷ ἐν
τῷ απτίσµατι ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ
ϑεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν. καὶ ὑµᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν
τοῖς παραπτώµασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑµῶν συνεζωποίησεν
σὺν αὐτῷ χαρισάµενος ἡµῖν πάντα τὰ παραπτώµατα. ἐξαλείψας τὸ καθ’
ἡµῶν χειρόγραφον τοῖς δόγµασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡµῖν καὶ αὐτὸ ἦρκεν
ἐκ τοῦ µέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ. ἀπεκδυσάµενος τὰς ἀρχὰς
καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγµάτισεν ἐν παρρησίᾳ ϑριαµβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. µὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν ρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν µέρει ἑορτῆς
2 v.1 ϑελω γαρ υµας ειδεναι ηλικον αγωνα εχω υπερ περι , , υµων και των εν λαοδικεια και οσοι
ουχ εορακαν εωρακασιν , , το προσωπον µου εν σαρκι.
v.2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συµβιβασθεντες συµβιβασθεντων , , εν αγαπη και εις παν παντα , , πλουτος πλουτον , ,
της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του µυστηριου του ϑεου και , , πατρος , , και , ,
του , , χριστου.
v.3 εν ω εισιν παντες οι ϑησαυροι της σοφιας και της , , γνωσεως αποκρυφοι.
v.4 τουτο δε , , λεγω ινα µηδεις µη , , τις , , υµας παραλογιζηται εν πιθανολογια.
v.7 εριζωµενοι και εποικοδοµουµενοι εν αυτω και εβαιουµενοι εν , , τη πιστει καθως εδιδαχθητε περισσευοντες εν αυτη , , εν , , ευχαριστια.
v.11 εν ω και περιετµηθητε περιτοµη αχειροποιητω εν τη
απεκδυσει του σωµατος των , , αµαρτιων , , της σαρκος εν τη περιτοµη του χριστου.
v.12 συνταφεντες αυτω εν τω απτισµω απτισµατι , , εν ω και συνηγερθητε δια της πιστεως της ενεργειας
του ϑεου του εγειραντος αυτον εκ των , , νεκρων.
v.13 και υµας νεκρους οντας [εν] εν , , τοις
παραπτωµασιν και τη ακροβυστια της σαρκος υµων συνεζωοποιησεν , , συνεζωποιησεν υµας ,
συν αυτω χαρισαµενος υµιν ηµιν , , παντα τα παραπτωµατα.
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ἢ νουµηνίας ἢ σαββάτων. ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν µελλόντων τὸ δὲ σῶµα τοῦ
χριστοῦ. µηδεὶς ὑµᾶς καταβραβευέτω ϑέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ
ϑρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων ἃ µὴ ἑώρακεν ἐµβατεύων εἰκῇ ϕυσιούµενος ὑπὸ
τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν ἐξ οὗ πᾶν
τὸ σῶµα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσµων ἐπιχορηγούµενον καὶ συµβιβαόµενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ ϑεοῦ. εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ χριστῷ
ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσµου τί ὡς ῶντες ἐν κόσµῳ δογµατίζεσθε. µὴ
ἅψῃ µηδὲ γεύσῃ µηδὲ ϑίγῃς. ἅ ἐστιν πάντα εἰς ϕθορὰν τῇ ἀποχρήσει
κατὰ τὰ ἐντάλµατα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων. ἅτινά ἐστιν λόγον
µὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκεία καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ
σώµατος οὐκ ἐν τιµῇ τινι πρὸς πλησµονὴν τῆς σαρκός.
εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ τὰ ἄνω ητεῖτε οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ καθήµενος. τὰ ἄνω ϕρονεῖτε µὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἀπεθάνετε
γάρ καὶ ἡ ωὴ ὑµῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ ϑεῷ. ὅταν ὁ χριστὸς
ϕανερωθῇ ἡ ωὴ ἡµῶν τότε καὶ ὑµεῖς σὺν αὐτῷ ϕανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. νεκρώσατε οὖν τὰ µέλη ὑµῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν
πάθος ἐπιθυµίαν κακήν καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία.
δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. ἐν οἷς
καὶ ὑµεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν αὔτοις. νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε
καὶ ὑµεῖς τὰ πάντα ὀργήν ϑυµόν κακίαν λασφηµίαν αἰσχρολογίαν ἐκ
τοῦ στόµατος ὑµῶν. µὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους ἀπεκδυσάµενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ. καὶ ἐνδυσάµενοι τὸν νέον τὸν
ἀνακαινούµενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν. ὅπου
οὐκ ἔνι ἕλλην καὶ ἰουδαῖος περιτοµὴ καὶ ἀκροβυστία άρβαρος σκύθης
δοῦλος ἐλεύθερος ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν χριστός. ἐνδύσασθε
οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ ϑεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπηµένοι σπλάγχνα οἰκτιρµῶν
v.16 µη ουν τις υµας κρινετω εν ρωσει και η , , εν ποσει η εν µερει εορτης η νεοµηνιας
νουµηνιας , , η σαββατων.
v.17 α εστιν σκια των µελλοντων το δε σωµα του , , χριστου.
v.18 µηδεις υµας καταβραβευετω ϑελων εν ταπεινοφροσυνη και ϑρησκεια των αγγελων α µη , ,
εωρακεν εµβατευων εικη ϕυσιουµενος υπο του νοος της σαρκος αυτου.
v.20 ει ουν , απεθανετε
συν τω , χριστω απο των στοιχειων του κοσµου τι ως ωντες εν κοσµω δογµατιζεσθε.
v.23 ατινα εστιν
λογον µεν εχοντα σοφιας εν εθελοθρησκια εθελοθρησκεια , , και ταπεινοφροσυνη [και] και , ,
αφειδια σωµατος ουκ εν τιµη τινι προς πλησµονην της σαρκος.
3
v.4 οταν ο χριστος ϕανερωθη
η ωη υµων ηµων , , τοτε και υµεις συν αυτω ϕανερωθησεσθε εν δοξη.
v.5 νεκρωσατε ουν τα
µελη υµων , , τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυµιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις
εστιν ειδωλολατρια ειδωλολατρεια , , .
v.6 δι α ερχεται η οργη του ϑεου [επι επι , , τους
υιους της απειθειας] απειθειας , , .
v.7 εν οις και υµεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν τουτοις
αυτοις , , .
v.11 οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιος περιτοµη και ακροβυστια αρβαρος σκυθης
δουλος ελευθερος αλλα [τα] τα , , παντα και εν πασιν χριστος.
v.12 ενδυσασθε ουν ως εκλεκτοι
του ϑεου αγιοι και ηγαπηµενοι σπλαγχνα οικτιρµου , οικτιρµων , χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην
πραυτητα πραοτητα , , µακροθυµιαν.
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3:13–4:3

χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πρᾳότητα µακροθυµίαν. ἀνεχόµενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ µοµφήν καθὼς καὶ
ὁ χριστὸς ἐχαρίσατο ὑµῖν οὕτως καὶ ὑµεῖς. ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν
ἀγάπην ἥτις ἐστιν σύνδεσµος τῆς τελειότητος. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ϑεοῦ
ραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώµατι καὶ
εὐχάριστοι γίνεσθε. ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑµῖν πλουσίως ἐν
πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις
καὶ ᾠδαῖς πνευµατικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµῶν τῷ κυρίῳ.
καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ πάντα ἐν ὀνόµατι κυρίου ἰησοῦ
εὐχαριστοῦντες τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ δι’ αὐτοῦ. αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε
τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν
κατὰ πάντα τοῦτο γὰρ ἐστιν εὐάρεστόν τῷ κυρίῳ. οἱ πατέρες µὴ ἐρεθίετε τὰ τέκνα ὑµῶν ἵνα µὴ ἀθυµῶσιν. οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα
τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις µὴ ἐν ὀφθαλµοδουλείαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι
ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας ϕοβούµενοι τὸν ϑεόν. καὶ πᾶν ὃ τι ἐὰν ποιῆτε
ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις. εἰδότες ὅτι ἀπὸ
κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονοµίας τῷ γὰρ κυρίῳ
χριστῷ δουλεύετε. ὁ δὲ ἀδικῶν κοµιεῖται ὃ ἠδίκησεν καὶ οὐκ ἔστιν
προσωποληψία.
οἱ κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε εἰδότες
ὅτι καὶ ὑµεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανοῖς. τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε
γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. προσευχόµενοι ἅµα καὶ περὶ
ἡµῶν ἵνα ὁ ϑεὸς ἀνοίξῃ ἡµῖν ϑύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ µυστήριον
v.13 ανεχοµενοι αλληλων και χαριζοµενοι εαυτοις εαν τις προς τινα εχη µοµφην καθως και ο κυριος
χριστος , , εχαρισατο υµιν ουτως και υµεις.
v.14 επι πασιν δε τουτοις την αγαπην ο ητις , ,
εστιν συνδεσµος της τελειοτητος.
v.15 και η ειρηνη του χριστου ϑεου , , ραβευετω εν ταις
καρδιαις υµων εις ην και εκληθητε εν ενι σωµατι και ευχαριστοι γινεσθε.
v.16 ο λογος του χριστου
ενοικειτω εν υµιν πλουσιως εν παση σοφια διδασκοντες και νουθετουντες εαυτους ψαλµοις και , ,
υµνοις και , , ωδαις πνευµατικαις εν [τη] χαριτι αδοντες εν ταις τη , , καρδιαις καρδια , ,
υµων τω ϑεω κυριω , , .
v.17 και παν ο τι εαν αν , , ποιητε εν λογω η εν εργω παντα εν ονοµατι
κυριου ιησου ευχαριστουντες τω ϑεω και , , πατρι δι αυτου.
v.18 αι γυναικες υποτασσεσθε τοις
ιδιοις , , ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω.
v.20 τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν κατα παντα
τουτο γαρ εστιν , , ευαρεστον εστιν εν , τω , κυριω.
v.22 οι δουλοι υπακουετε κατα παντα
τοις κατα σαρκα κυριοις µη εν οφθαλµοδουλια οφθαλµοδουλειαις , , ως ανθρωπαρεσκοι αλλ εν
απλοτητι καρδιας ϕοβουµενοι τον κυριον ϑεον , , .
v.23 και , , παν , , ο τι , , εαν ποιητε
εκ ψυχης εργαζεσθε ως τω κυριω και ουκ ανθρωποις.
v.24 ειδοτες οτι απο κυριου αποληµψεσθε
ληψεσθε αποληψεσθε , την ανταποδοσιν της κληρονοµιας τω γαρ , , κυριω χριστω δουλευετε.
v.25 ο γαρ δε , , αδικων κοµισεται κοµιειται , , ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωποληµψια
προσωποληψια , , .
4
v.1 οι κυριοι το δικαιον και την ισοτητα τοις δουλοις παρεχεσθε ειδοτες
οτι και υµεις εχετε κυριον εν ουρανω ουρανοις , , .
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τοῦ χριστοῦ δι’ ὃ καὶ δέδεµαι. ἵνα ϕανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ µε λαλῆσαι.
ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόµενοι. ὁ
λόγος ὑµῶν πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυµένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑµᾶς
ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. τὰ κατ’ ἐµὲ πάντα γνωρίσει ὑµῖν τυχικὸς ὁ
ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ. ὃν
ἔπεµψα πρὸς ὑµᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑµῶν καὶ παρακαλέσῃ
τὰς καρδίας ὑµῶν. σὺν ὀνησίµῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς ἐστιν
ἐξ ὑµῶν πάντα ὑµῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε. ἀσπάζεται ὑµᾶς ἀρίσταρχος
ὁ συναιχµάλωτός µου καὶ µᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς αρναβᾶ περὶ οὗ ἐλάβετε
ἐντολάς ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑµᾶς δέξασθε αὐτόν. καὶ ἰησοῦς ὁ λεγόµενος
ἰοῦστος οἱ ὄντες ἐκ περιτοµῆς οὗτοι µόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν ασιλείαν
τοῦ ϑεοῦ οἵτινες ἐγενήθησάν µοι παρηγορία. ἀσπάζεται ὑµᾶς ἐπαφρᾶς
ὁ ἐξ ὑµῶν δοῦλος χριστοῦ πάντοτε ἀγωνιζόµενος ὑπὲρ ὑµῶν ἐν ταῖς
προσευχαῖς ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πεπληρωµένοι ἐν παντὶ ϑελήµατι τοῦ
ϑεοῦ. µαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει ῆλον πολὺν ὑπὲρ ὑµῶν καὶ τῶν
ἐν λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν ἱεραπόλει. ἀσπάζεται ὑµᾶς λουκᾶς ὁ ἰατρὸς
ὁ ἀγαπητὸς καὶ δηµᾶς. ἀσπάσασθε τοὺς ἐν λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ
νύµφαν καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν. καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’
ὑµῖν ἡ ἐπιστολή ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ
καὶ τὴν ἐκ λαοδικείας ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀναγνῶτε. καὶ εἴπατε ἀρχίππῳ
λέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ ἵνα αὐτὴν πληροῖς. ὁ
ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ παύλου µνηµονεύετέ µου τῶν δεσµῶν ἡ χάρις
µεθ’ ὑµῶν ἀµήν πρός κολασσαεῖς ἐγράφη ἀπό ῥώµης διά τυχικοῦ καί
ὀνησίµου.

v.8 ον επεµψα προς υµας εις αυτο τουτο ινα γνωτε γνω , , τα περι ηµων υµων , , και παρακαλεση τας καρδιας υµων.
v.9 συν ονησιµω τω πιστω και αγαπητω αδελφω ος εστιν εξ υµων παντα
υµιν γνωρισουσιν γνωριουσιν , , τα ωδε.
v.12 ασπαζεται υµας επαφρας ο εξ υµων δουλος χριστου [ιησου] παντοτε αγωνιζοµενος υπερ υµων εν ταις προσευχαις ινα σταθητε στητε , , τελειοι και
πεπληροφορηµενοι πεπληρωµενοι , , εν παντι ϑεληµατι του ϑεου.
v.13 µαρτυρω γαρ αυτω οτι
εχει ηλον , , πολυν πονον υπερ υµων και των εν λαοδικεια και των εν ιεραπολει. v.15 ασπασασθε
v.16 και
τους εν λαοδικεια αδελφους και νυµφαν και την κατ οικον αυτης αυτου , , εκκλησιαν.
οταν αναγνωσθη παρ υµιν η επιστολη ποιησατε ινα και εν τη λαοδικαιων λαοδικεων , , εκκλησια
αναγνωσθη και την εκ λαοδικειας ινα και υµεις αναγνωτε.
v.18 ο ασπασµος τη εµη χειρι παυλου
µνηµονευετε µου των δεσµων η χαρις µεθ υµων αµην , , .
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παῦλος καὶ σιλουανὸς καὶ τιµόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ ϑεσσαλονικέων ἐν
ϑεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ ἰησοῦ χριστῷ χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. εὐχαριστοῦµεν τῷ ϑεῷ πάντοτε
περὶ πάντων ὑµῶν µνείαν ὑµῶν ποιούµενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡµῶν.
ἀδιαλείπτως µνηµονεύοντες ὑµῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑποµονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ
χριστοῦ ἔµπροσθεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡµῶν. εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπηµένοι ὑπὸ ϑεοῦ τὴν ἐκλογὴν ὑµῶν. ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡµῶν οὐκ
ἐγενήθη εἰς ὑµᾶς ἐν λόγῳ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάµει καὶ ἐν πνεύµατι
ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθηµεν ἐν ὑµῖν
δι’ ὑµᾶς. καὶ ὑµεῖς µιµηταὶ ἡµῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου δεξάµενοι
τὸν λόγον ἐν ϑλίψει πολλῇ µετὰ χαρᾶς πνεύµατος ἁγίου. ὥστε γενέσθαι ὑµᾶς τύπους πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ µακεδονίᾳ καὶ τῇ ἀχαΐᾳ.
ἀφ’ ὑµῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ µόνον ἐν τῇ µακεδονίᾳ
καὶ ἀχαΐᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑµῶν ἡ πρὸς τὸν ϑεὸν ἐξελήλυθεν ὥστε µὴ χρείαν ἡµᾶς ἔχειν λαλεῖν τι. αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡµῶν
ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔχοµεν πρὸς ὑµᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε
πρὸς τὸν ϑεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν ϑεῷ ῶντι καὶ ἀληθινῷ. καὶ
ἀναµένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ἰησοῦν
τὸν ῥυόµενον ἡµᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχοµένης.
αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοί τὴν εἴσοδον ἡµῶν τὴν πρὸς ὑµᾶς ὅτι οὐ
κενὴ γέγονεν.
ἀλλὰ καὶ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε
1
v.1 παυλος και σιλουανος και τιµοθεος τη εκκλησια ϑεσσαλονικεων εν ϑεω πατρι και κυριω
ιησου χριστω χαρις υµιν και ειρηνη απο , , ϑεου , , πατρος , , ηµων , , και , , κυριου , ,
ιησου , , χριστου , , .
v.2 ευχαριστουµεν τω ϑεω παντοτε περι παντων υµων µνειαν υµων , ,
ποιουµενοι επι των προσευχων ηµων.
v.4 ειδοτες αδελφοι ηγαπηµενοι υπο [του] ϑεου την εκλογην
υµων.
v.5 οτι το ευαγγελιον ηµων ουκ εγενηθη εις υµας εν λογω µονον αλλα και εν δυναµει και εν
πνευµατι αγιω και [εν] εν , , πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθηµεν [εν] εν , , υµιν δι
υµας.
v.7 ωστε γενεσθαι υµας τυπον τυπους , , πασιν τοις πιστευουσιν εν τη µακεδονια και εν
τη αχαια.
v.8 αφ υµων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου µονον εν τη µακεδονια και [εν εν τη]
τη αχαια αλλ αλλα , , και , , εν παντι τοπω η πιστις υµων η προς τον ϑεον εξεληλυθεν ωστε µη
v.9 αυτοι γαρ περι ηµων απαγγελλουσιν οποιαν εισοδον
χρειαν ηµας , , εχειν ηµας λαλειν τι.
εσχοµεν , , εχοµεν προς υµας και πως επεστρεψατε προς τον ϑεον απο των ειδωλων δουλευειν ϑεω
ωντι και αληθινω.
v.10 και αναµενειν τον υιον αυτου εκ των ουρανων ον ηγειρεν εκ [των] των
νεκρων ιησουν τον υοµενον ηµας εκ απο , , της οργης της ερχοµενης.
2
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ἐν ϕιλίπποις ἐπαρρησιασάµεθα ἐν τῷ ϑεῷ ἡµῶν λαλῆσαι πρὸς ὑµᾶς τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. ἡ γὰρ παράκλησις ἡµῶν οὐκ ἐκ
πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐτὲ ἐν δόλῳ. ἀλλὰ καθὼς δεδοκιµάσµεθα
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦµεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ τῷ ϑεῷ τῷ δοκιµάζοντι τὰς καρδίας ἡµῶν. οὔτε
γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθηµεν καθὼς οἴδατε οὔτε ἐν προφάσει
πλεονεξίας ϑεὸς µάρτυς. οὔτε ητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφ’
ὑµῶν οὔτε ἀπ’ ἄλλων δυνάµενοι ἕν άρει εἶναι ὥς χριστοῦ ἀπόστολοι.
ἀλ᾽λ ἐγενήθηµεν ἤπιοι ἐν µέσῳ ὑµῶν ὡς ἂν τροφὸς ϑάλπῃ τὰ ἑαυτῆς
τέκνα. οὕτως ἱµειρόµενοι ὑµῶν εὐδοκοῦµεν µεταδοῦναι ὑµῖν οὐ µόνον
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ ἡµῖν
γεγένησθε. µνηµονεύετε γάρ ἀδελφοί τὸν κόπον ἡµῶν καὶ τὸν µόχθον
νυκτὸς γάρ καὶ ἡµέρας ἐργαζόµενοι πρὸς τὸ µὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑµῶν
ἐκηρύξαµεν εἰς ὑµᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ. ὑµεῖς µάρτυρες καὶ ὁ
ϑεός ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀµέµπτως ὑµῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήϑηµεν. καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑµῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
παρακαλοῦντες ὑµᾶς καί παραµυθούµενοι καί µαρτυρούµενοι. εἰς τὸ
περιπατῆσαι ὑµᾶς ἀξίως τοῦ ϑεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑµᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ
ασιλείαν καὶ δόξαν. διὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς εὐχαριστοῦµεν τῷ ϑεῷ ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡµῶν τοῦ ϑεοῦ ἐδέξασθε οὐ
λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον ϑεοῦ ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑµῖν τοῖς πιστεύουσιν. ὑµεῖς γὰρ µιµηταὶ ἐγενήθητε ἀδελφοί τῶν
ἐκκλησιῶν τοῦ ϑεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ ἰουδαίᾳ ἐν χριστῷ ἰησοῦ ὅτι ταὐτὰ
ἐπάθετε καὶ ὑµεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συµφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν
ἰουδαίων. τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων ἰησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους
v.2 αλλα και , προπαθοντες και υβρισθεντες καθως οιδατε εν ϕιλιπποις επαρρησιασαµεθα εν τω ϑεω
ηµων λαλησαι προς υµας το ευαγγελιον του ϑεου εν πολλω αγωνι.
v.3 η γαρ παρακλησις ηµων
ουκ εκ πλανης ουδε εξ ακαθαρσιας ουδε ουτε , , εν δολω.
v.4 αλλα καθως δεδοκιµασµεθα
υπο του ϑεου πιστευθηναι το ευαγγελιον ουτως λαλουµεν ουχ ως ανθρωποις αρεσκοντες αλλα τω , ,
ϑεω τω δοκιµαζοντι τας καρδιας ηµων.
v.6 ουτε ητουντες εξ ανθρωπων δοξαν ουτε αφ υµων ουτε
απο απ , , αλλων.
v.8 ουτως οµειροµενοι , ιµειροµενοι , υµων ευδοκουµεν µεταδουναι
υµιν ου µονον το ευαγγελιον του ϑεου αλλα και τας εαυτων ψυχας διοτι αγαπητοι ηµιν εγενηθητε
γεγενησθε , , .
v.9 µνηµονευετε γαρ αδελφοι τον κοπον ηµων και τον µοχθον νυκτος γαρ , ,
και ηµερας εργαζοµενοι προς το µη επιβαρησαι τινα υµων εκηρυξαµεν εις υµας το ευαγγελιον του
ϑεου.
v.12 και µαρτυροµενοι , µαρτυρουµενοι , εις το περιπατειν περιπατησαι , , υµας
αξιως του ϑεου του καλουντος υµας εις την εαυτου ασιλειαν και δοξαν.
v.13 και δια τουτο και
ηµεις ευχαριστουµεν τω ϑεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ηµων του ϑεου εδεξασθε
ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον ϑεου ος και ενεργειται εν υµιν τοις πιστευουσιν.
v.14 υµεις γαρ µιµηται εγενηθητε αδελφοι των εκκλησιων του ϑεου των ουσων εν τη ιουδαια εν χριστω
ιησου οτι τα , αυτα , ταυτα , επαθετε και υµεις υπο των ιδιων συµφυλετων καθως και αυτοι υπο
των ιουδαιων.
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προφήτας καὶ ὑµᾶς ἐκδιωξάντων καὶ ϑεῷ µὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνϑρώποις ἐναντίων. κωλυόντων ἡµᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν
εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁµαρτίας πάντοτε ἔφθασεν δὲ ἐπ’ αὐτοὺς
ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. ἡµεῖς δέ ἀδελφοί ἀπορφανισθέντες ἀφ’ ὑµῶν πρὸς
καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ περισσοτέρως ἐσπουδάσαµεν τὸ πρόσωπον ὑµῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυµίᾳ. διό ἠθελήσαµεν ἐλθεῖν πρὸς
ὑµᾶς ἐγὼ µὲν παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς καὶ ἐνέκοψεν ἡµᾶς ὁ σατανᾶς.
τίς γὰρ ἡµῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως ἢ οὐχὶ καὶ ὑµεῖς ἔµπροσθεν τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ. ὑµεῖς
γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡµῶν καὶ ἡ χαρά.
διὸ µηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαµεν καταλειφθῆναι ἐν ἀθήναις µόνοι.
καὶ ἐπέµψαµεν τιµόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡµῶν καὶ διάκονον τοῦ ϑεοῦ
καὶ συνεργὸν ἡµῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ εἰς τὸ στηρίξαι ὑµᾶς
καὶ παρακαλέσαι ὑµᾶς περὶ τῆς πίστεως ὑµῶν. τῷ µηδένα σαίνεσθαι ἐν
ταῖς ϑλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείµεθα. καὶ γὰρ
ὅτε πρὸς ὑµᾶς ἦµεν προελέγοµεν ὑµῖν ὅτι µέλλοµεν ϑλίβεσθαι καθὼς
καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. διὰ τοῦτο κἀγὼ µηκέτι στέγων ἔπεµψα εἰς τὸ
γνῶναι τὴν πίστιν ὑµῶν µήπως ἐπείρασεν ὑµᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡµῶν. ἄρτι δὲ ἐλθόντος τιµοθέου πρὸς ἡµᾶς ἀφ’
ὑµῶν καὶ εὐαγγελισαµένου ἡµῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑµῶν καὶ ὅτι
ἔχετε µνείαν ἡµῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡµᾶς ἰδεῖν καθάπερ
καὶ ἡµεῖς ὑµᾶς. διὰ τοῦτο παρεκλήθηµεν ἀδελφοί ἐφ’ ὑµῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ
ϑλίψει καὶ ἀνάγκῃ ἡµῶν διὰ τῆς ὑµῶν πίστεως. ὅτι νῦν ῶµεν ἐὰν ὑµεῖς
στήκητε ἐν κυρίῳ. τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάµεθα τῷ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑµῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίροµεν δι’ ὑµᾶς ἔµπροσθεν τοῦ
ϑεοῦ ἡµῶν. νυκτὸς καὶ ἡµέρας ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ δεόµενοι εἰς τὸ ἰδεῖν
ὑµῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήµατα τῆς πίστεως ὑµῶν.
αὐτὸς δὲ ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ ἡµῶν καὶ ὁ κύριος ἡµῶν ἰησοῦς χριστός καv.15 των και τον κυριον αποκτειναντων ιησουν και τους ιδιους , , προφητας και ηµας , , υµας
εκδιωξαντων και ϑεω µη αρεσκοντων και πασιν ανθρωποις εναντιων.
v.18 διοτι διο , , ηθελησαµεν ελθειν προς υµας εγω µεν παυλος και απαξ και δις και ενεκοψεν ηµας ο σατανας.
v.19 τις
γαρ ηµων ελπις η χαρα η στεφανος καυχησεως η ουχι και υµεις εµπροσθεν του κυριου ηµων ιησου χριστου , εν τη αυτου παρουσια.
3
v.2 και επεµψαµεν τιµοθεον τον αδελφον ηµων και
συνεργον διακονον , , του ϑεου και , , συνεργον , , ηµων , , εν τω ευαγγελιω του χριστου
εις το στηριξαι υµας και παρακαλεσαι υπερ υµας , , περι , , της πιστεως υµων.
v.3 το ,
τω , µηδενα σαινεσθαι εν ταις ϑλιψεσιν ταυταις αυτοι γαρ οιδατε οτι εις τουτο κειµεθα.
v.5 δια
τουτο καγω µηκετι στεγων επεµψα εις το γνωναι την πιστιν υµων µη πως µηπως , , επειρασεν
υµας ο πειραζων και εις κενον γενηται ο κοπος ηµων.
v.7 δια τουτο παρεκληθηµεν αδελφοι εφ υµιν
επι παση τη ϑλιψει , , και , , αναγκη και ϑλιψει ηµων δια της υµων πιστεως.
v.8 οτι νυν
ωµεν εαν υµεις στηκετε , στηκητε , εν κυριω.












































































































3:11–4:15

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΩΤΗ

411

τευθύναι τὴν ὁδὸν ἡµῶν πρὸς ὑµᾶς. ὑµᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ
περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας καθάπερ καὶ ἡµεῖς
εἰς ὑµᾶς. εἰς τὸ στηρίξαι ὑµῶν τὰς καρδίας ἀµέµπτους ἐν ἁγιωσύνῃ
ἔµπροσθεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡµῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡµῶν
ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ.
τὸ λοιπὸν οὖν ἀδελφοί ἐρωτῶµεν ὑµᾶς καὶ παρακαλοῦµεν ἐν κυρίῳ
ἰησοῦ καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡµῶν τὸ πῶς δεῖ ὑµᾶς περιπατεῖν καὶ
ἀρέσκειν ϑεῷ ἵνα περισσεύητε µᾶλλον. οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας
ἐδώκαµεν ὑµῖν διὰ τοῦ κυρίου ἰησοῦ. τοῦτο γάρ ἐστιν ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ
ὁ ἁγιασµὸς ὑµῶν ἀπέχεσθαι ὑµᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας. εἰδέναι ἕκαστον
ὑµῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασµῷ καὶ τιµῇ. µὴ ἐν πάθει
ἐπιθυµίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ µὴ εἰδότα τὸν ϑεόν. τὸ µὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγµατι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι ἔκδικος ὁ
κύριος περὶ πάντων τούτων καθὼς καὶ προείπαµεν ὑµῖν καὶ διεµαρτυάµεθα. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡµᾶς ὁ ϑεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ’ ἐν ἁγιασµῷ.
τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν ϑεὸν τὸν καὶ δόντα
τὸ πνεῦµα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ἡµᾶς. περὶ δὲ τῆς ϕιλαδελφίας οὐ χρείαν
ἔχετε γράφειν ὑµῖν αὐτοὶ γὰρ ὑµεῖς ϑεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ
µακεδονίᾳ παρακαλοῦµεν δὲ ὑµᾶς ἀδελφοί περισσεύειν µᾶλλον. καὶ
ϕιλοτιµεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις
χερσὶν ὑµῶν καθὼς ὑµῖν παρηγγείλαµεν. ἵνα περιπατῆτε εὐσχηµόνως
πρὸς τοὺς ἔξω καὶ µηδενὸς χρείαν ἔχητε. οὐ ϑέλω δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν
ἀδελφοί περὶ τῶν κεκοιµηµένων ἵνα µὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ
µὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύοµεν ὅτι ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη
οὕτως καὶ ὁ ϑεὸς τοὺς κοιµηθέντας διὰ τοῦ ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. τοῦτο
γὰρ ὑµῖν λέγοµεν ἐν λόγῳ κυρίου ὅτι ἡµεῖς οἱ ῶντες οἱ περιλειπόµενοι
v.11 αυτος δε ο ϑεος και πατηρ ηµων και ο κυριος ηµων ιησους χριστος , , κατευθυναι την οδον
ηµων προς υµας.
v.13 εις το στηριξαι υµων τας καρδιας αµεµπτους εν αγιωσυνη εµπροσθεν του
ϑεου και πατρος ηµων εν τη παρουσια του κυριου ηµων ιησου χριστου , , µετα παντων των αγιων
αυτου [αµην] .
4
v.1 [το] το , λοιπον ουν αδελφοι ερωτωµεν υµας και παρακαλουµεν εν
κυριω ιησου ινα καθως παρελαβετε παρ ηµων το πως δει υµας περιπατειν και αρεσκειν ϑεω καθως
και περιπατειτε ινα περισσευητε µαλλον.
v.6 το µη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγµατι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος ο , , κυριος περι παντων τουτων καθως και προειποµεν
προειπαµεν , , υµιν και διεµαρτυραµεθα.
v.8 τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα
τον ϑεον τον [και] και , , διδοντα δοντα , , το πνευµα αυτου το αγιον εις υµας , ηµας , .
v.10 και γαρ ποιειτε αυτο εις παντας τους αδελφους [τους] τους , , εν ολη τη µακεδονια παρακαλουµεν δε υµας αδελφοι περισσευειν µαλλον.
v.11 και ϕιλοτιµεισθαι ησυχαζειν και πρασσειν
v.13 ου
τα ιδια και εργαζεσθαι ταις [ιδιαις] ιδιαις , , χερσιν υµων καθως υµιν παρηγγειλαµεν.
ϑελοµεν , ϑελω , δε υµας αγνοειν αδελφοι περι των κοιµωµενων κεκοιµηµενων , , ινα µη λυπησθε καθως και οι λοιποι οι µη εχοντες ελπιδα.
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εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ µὴ ϕθάσωµεν τοὺς κοιµηθέντας. ὅτι
αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσµατι ἐν ϕωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι ϑεοῦ
καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ ἐν χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον.
ἔπειτα ἡµεῖς οἱ ῶντες οἱ περιλειπόµενοι ἅµα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόµεθα
ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα καὶ οὕτως πάντοτε σὺν
κυρίῳ ἐσόµεθα. ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.
περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν ἀδελφοί οὐ χρείαν ἔχετε ὑµῖν
γράφεσθαι. αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡµέρα κυρίου ὡς κλέπτης
ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν γὰρ λέγωσιν εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια τότε
αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ καὶ οὐ µὴ ἐκφύγωσιν. ὑµεῖς δέ ἀδελφοί οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει ἵνα ἡ
ἡµέρα ὑµᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ. πάντες ὑµεῖς υἱοὶ ϕωτός ἐστε καὶ
υἱοὶ ἡµέρας οὐκ ἐσµὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. ἄρα οὖν µὴ καθεύδωµεν
ὡς καὶ οἱ λοιποί ἀλλὰ γρηγορῶµεν καὶ νήφωµεν. οἱ γὰρ καθεύδοντες
νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ οἱ µεθυσκόµενοι νυκτὸς µεθύουσιν. ἡµεῖς δὲ
ἡµέρας ὄντες νήφωµεν ἐνδυσάµενοι ϑώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ
περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας. ὅτι οὐκ ἔθετο ἡµᾶς ὁ ϑεὸς εἰς ὀργὴν ἀλ᾽λ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ.
τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡµῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶµεν εἴτε καθεύδωµεν ἅµα
σὺν αὐτῷ ήσωµεν. διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδοµεῖτε εἷς τὸν
ἕνα καθὼς καὶ ποιεῖτε. ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς ἀδελφοί εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑµῖν καὶ προϊσταµένους ὑµῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας
ὑµᾶς. καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερ ἐκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον
αὐτῶν εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. παρακαλοῦµεν δὲ ὑµᾶς ἀδελφοί νουϑετεῖτε τοὺς ἀτάκτους παραµυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους ἀντέχεσθε τῶν
ἀσθενῶν µακροθυµεῖτε πρὸς πάντας. ὁρᾶτε µή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ
τινι ἀποδῷ ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς
πάντας. πάντοτε χαίρετε. ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε. ἐν παντὶ εὐχαιστεῖτε τοῦτο γὰρ ϑέληµα ϑεοῦ ἐν χριστῷ ἰησοῦ εἰς ὑµᾶς. τὸ πνεῦµα
µὴ σβέννυτε. προφητείας µὴ ἐξουθενεῖτε. πάντα δοκιµάζετε τὸ καλὸν
5
v.2 αυτοι γαρ ακριβως οιδατε οτι η , , ηµερα κυριου ως κλεπτης εν νυκτι ουτως ερχεται.
v.3 οταν γαρ , , λεγωσιν ειρηνη και ασφαλεια τοτε αιφνιδιος αυτοις εφισταται ολεθρος ωσπερ η
ωδιν τη εν γαστρι εχουση και ου µη εκφυγωσιν.
v.5 παντες γαρ υµεις υιοι ϕωτος εστε και υιοι
ηµερας ουκ εσµεν νυκτος ουδε σκοτους.
v.6 αρα ουν µη καθευδωµεν ως και , , οι λοιποι αλλα
γρηγορωµεν και νηφωµεν.
v.9 οτι ουκ εθετο ηµας ο ϑεος εις οργην αλλα αλλ , , εις περιποιησιν σωτηριας δια του κυριου ηµων ιησου χριστου.
v.13 και ηγεισθαι αυτους υπερεκπερισσου
υπερ , , εκπερισσου , , εν αγαπη δια το εργον αυτων ειρηνευετε εν εαυτοις.
v.15 ορατε µη τις
κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε [και] και , , εις αλληλους και εις
παντας.
v.21 παντα δε , δοκιµαζετε το καλον κατεχετε.
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κατέχετε. ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. αὐτὸς δὲ ὁ ϑεὸς τῆς
εἰρήνης ἁγιάσαι ὑµᾶς ὁλοτελεῖς καὶ ὁλόκληρον ὑµῶν τὸ πνεῦµα καὶ ἡ
ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα ἀµέµπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ
χριστοῦ τηρηθείη. πιστὸς ὁ καλῶν ὑµᾶς ὃς καὶ ποιήσει. ἀδελφοί προσεύχεσθε περὶ ἡµῶν. ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν ϕιλήµατι
ἁγίῳ. ὀρκίζω ὑµᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς
ἁγίοις ἀδελφοῖς. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µεθ’ ὑµῶν
ἀµήν πρός ϑεσσαλονικείς πρώτη ἐγράφη ἀπό ἀθηνῶν.

v.25 αδελφοι προσευχεσθε [και] περι ηµων.
γνωσθηναι την επιστολην πασιν τοις αγιοις , ,
χριστου µεθ υµων αµην , , .















v.27 ενορκιζω ορκιζω , , υµας τον κυριον ανααδελφοις.
v.28 η χαρις του κυριου ηµων ιησου
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παῦλος καὶ σιλουανὸς καὶ τιµόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ ϑεσσαλονικέων ἐν
ϑεῷ πατρὶ ἡµῶν καὶ κυρίῳ ἰησοῦ χριστῷ. χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ
ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. εὐχαριστεῖν ὀφείλοµεν
τῷ ϑεῷ πάντοτε περὶ ὑµῶν ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν ἐστιν ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ
πίστις ὑµῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑµῶν εἰς ἀλλήλους. ὥστε ἡµᾶς αὐτοὺς ἐν ὑµῖν καυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ
ϑεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑποµονῆς ὑµῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγµοῖς ὑµῶν
καὶ ταῖς ϑλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε. ἔνδειγµα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ ϑεοῦ
εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑµᾶς τῆς ασιλείας τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ ἡς καὶ πάσχετε.
εἴπερ δίκαιον παρὰ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς ϑλίβουσιν ὑµᾶς ϑλῖψιν. καὶ
ὑµῖν τοῖς ϑλιβοµένοις ἄνεσιν µεθ’ ἡµῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου
ἰησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ µετ’ ἀγγέλων δυνάµεως αὐτοῦ. ἐν πυρὶ ϕλογός
διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς µὴ εἰδόσιν ϑεὸν καὶ τοῖς µὴ ὑπακούουσιν τῷ
εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεϑρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος
αὐτοῦ. ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ ϑαυµασθῆναι
ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ὅτι ἐπιστεύθη τὸ µαρτύριον ἡµῶν ἐφ’ ὑµᾶς
ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ. εἰς ὃ καὶ προσευχόµεθα πάντοτε περὶ ὑµῶν ἵνα
ὑµᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ ϑεὸς ἡµῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν
ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάµει. ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνοµα
τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἐν ὑµῖν καὶ ὑµεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν
χάριν τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.
ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡµῶν
ἰησοῦ χριστοῦ καὶ ἡµῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν.
εἰς τὸ µὴ ταχέως
1
v.2 χαρις υµιν και ειρηνη απο ϑεου πατρος [ηµων] ηµων , , και κυριου ιησου χριστου.
v.4 ωστε ηµας , , αυτους ηµας εν υµιν εγκαυχασθαι καυχασθαι , , εν ταις εκκλησιαις του ϑεου
υπερ της υποµονης υµων και πιστεως εν πασιν τοις διωγµοις υµων και ταις ϑλιψεσιν αις ανεχεσθε.
v.8 εν πυρι ϕλογος διδοντος εκδικησιν τοις µη ειδοσιν ϑεον και τοις µη υπακουουσιν τω ευαγγελιω του
κυριου ηµων ιησου [χριστου] χριστου , .
v.10 οταν ελθη ενδοξασθηναι εν τοις αγιοις αυτου και
ϑαυµασθηναι εν πασιν τοις πιστευσασιν , πιστευουσιν , οτι επιστευθη το µαρτυριον ηµων εφ υµας
εν τη ηµερα εκεινη.
v.12 οπως ενδοξασθη το ονοµα του κυριου ηµων ιησου [χριστου] χριστου ,
εν υµιν και υµεις εν αυτω κατα την χαριν του ϑεου ηµων και κυριου ιησου χριστου.
2
v.2 εις
το µη ταχεως σαλευθηναι υµας απο του νοος µηδε µητε , , ϑροεισθαι µητε δια πνευµατος µητε δια
λογου µητε δι επιστολης ως δι ηµων ως οτι ενεστηκεν η ηµερα του κυριου χριστου , , .
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σαλευθῆναι ὑµᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς µήτε ϑροεῖσθαι µήτε διὰ πνεύµατος
µήτε διὰ λόγου µητὲ δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡµῶν ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡµέρα
τοῦ χριστοῦ. µή τις ὑµᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ µηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν µὴ
ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁµαρτίας
ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας. ὁ ἀντικείµενος καὶ ὑπεραιρόµενος ἐπὶ πάντα
λεγόµενον ϑεὸν ἢ σέβασµα ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ ὡς ϑεὸν
καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν ϑεός. οὐ µνηµονεύετε ὅτι ἔτι
ὢν πρὸς ὑµᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑµῖν. καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ
ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη
ἐνεργεῖται τῆς ἀνοµίας µόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ µέσου γένηται.
καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνοµος ὃν ὁ κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύµατι
τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ.
οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ
σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους. καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν
τοῖς ἀπολλυµένοις ἀνθ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς
τὸ σωθῆναι αὐτούς. καὶ διὰ τοῦτο πέµψει αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ἐνέργειαν
πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει. ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ µὴ
πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλ᾽λ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ. ἡµεῖς δὲ
ὀφείλοµεν εὐχαριστεῖν τῷ ϑεῷ πάντοτε περὶ ὑµῶν ἀδελφοὶ ἠγαπηµένοι
ὑπὸ κυρίου ὅτι εἵλετο ὑµᾶς ὁ ϑεὸς ἀ᾽π αρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασµῷ
πνεύµατος καὶ πίστει ἀληθείας. εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑµᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου
ἡµῶν εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ἄρα οὖν
ἀδελφοί στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ
λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡµῶν. αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡµῶν ἰησοῦς χριστὸς
καὶ ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ ἡµῶν ὁ ἀγαπήσας ἡµᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν
αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι. παρακαλέσαι ὑµῶν τὰς καρδίας

v.3 µη τις υµας εξαπατηση κατα µηδενα τροπον οτι εαν µη ελθη η αποστασια πρωτον και αποκαλυφθη
ο ανθρωπος της ανοµιας αµαρτιας , , ο υιος της απωλειας.
v.4 ο αντικειµενος και υπεραιροµενος επι παν το παντα , , λεγοµενον ϑεον η σεβασµα ωστε αυτον εις τον ναον του ϑεου ως , ,
ϑεον , , καθισαι αποδεικνυντα εαυτον οτι εστιν ϑεος.
v.8 και τοτε αποκαλυφθησεται ο ανοµος ον
ο κυριος [ιησους] ανελει αναλωσει , , τω πνευµατι του στοµατος αυτου και καταργησει τη επιφανεια της παρουσιας αυτου.
v.10 και εν παση απατη της , , αδικιας εν , , τοις απολλυµενοις
ανθ ων την αγαπην της αληθειας ουκ εδεξαντο εις το σωθηναι αυτους.
v.11 και δια τουτο πεµπει
πεµψει , , αυτοις ο ϑεος ενεργειαν πλανης εις το πιστευσαι αυτους τω ψευδει.
v.12 ινα κριθωσιν
παντες οι µη πιστευσαντες τη αληθεια αλλα αλλ , , ευδοκησαντες εν , , τη αδικια.
v.13 ηµεις
δε οφειλοµεν ευχαριστειν τω ϑεω παντοτε περι υµων αδελφοι ηγαπηµενοι υπο κυριου οτι ειλατο
ειλετο , , υµας ο ϑεος απαρχην απ , , αρχης , , εις σωτηριαν εν αγιασµω πνευµατος και πιστει
αληθειας.
v.14 εις ο [και] εκαλεσεν υµας δια του ευαγγελιου ηµων εις περιποιησιν δοξης του
κυριου ηµων ιησου χριστου.
v.16 αυτος δε ο κυριος ηµων ιησους χριστος και [ο] ο , , ϑεος ο
, ,
και
πατηρ ηµων ο αγαπησας ηµας και δους παρακλησιν αιωνιαν και ελπιδα αγαθην εν χαριτι.
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Η ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

2:17–3:18

καὶ στηρίξαι ὑµᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαθῷ.
τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί περὶ ἡµῶν ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου
τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑµᾶς. καὶ ἵνα ῥυσθῶµεν ἀπὸ τῶν
ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. πιστὸς δέ ἐστιν
ὁ κύριος ὃς στηρίξει ὑµᾶς καὶ ϕυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. πεποίθαµεν
δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ’ ὑµᾶς ὅτι ἃ παραγγέλλοµεν ὑµῖν καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε.
ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑµῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ καὶ
εἰς ὑποµονὴν τοῦ χριστοῦ. παραγγέλλοµεν δὲ ὑµῖν ἀδελφοί ἐν ὀνόµατι
τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ στέλλεσθαι ὑµᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ
ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ µὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβεν παρ’
ἡµῶν. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ µιµεῖσθαι ἡµᾶς ὅτι οὐκ ἠτακτήσαµεν
ἐν ὑµῖν. οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγοµεν παρά τινος ἀλλ’ ἐν κόπῳ καὶ µόχθῳ νύκτα καὶ ἡµέραν ἐργαζόµενοι πρὸς τὸ µὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑµῶν.
οὐχ ὅτι οὐκ ἔχοµεν ἐξουσίαν ἀλλ’ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶµεν ὑµῖν εἰς τὸ
µιµεῖσθαι ἡµᾶς. καὶ γὰρ ὅτε ἦµεν πρὸς ὑµᾶς τοῦτο παρηγγέλλοµεν
ὑµῖν ὅτι εἴ τις οὐ ϑέλει ἐργάζεσθαι µηδὲ ἐσθιέτω. ἀκούοµεν γάρ τινας
περιπατοῦντας ἐν ὑµῖν ἀτάκτως µηδὲν ἐργαζοµένους ἀλλὰ περιεργαζοµένους. τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλοµεν καὶ παρακαλοῦµεν διὰ τοῦ
κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστου ἵνα µετὰ ἡσυχίας ἐργαζόµενοι τὸν ἑαυτῶν
ἄρτον ἐσθίωσιν. ὑµεῖς δέ ἀδελφοί µὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. εἰ
δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡµῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον σηµειοῦσθε
καὶ µὴ συναναµίγνυσθε αὐτῷ ἵνα ἐντραπῇ. καὶ µὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε
ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑµῖν
τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ ὁ κύριος µετὰ πάντων ὑµῶν. ὁ
ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ παύλου ὅ ἐστιν σηµεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως
γράφω. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ πάντων ὑµῶν
ἀµήν πρός ϑεσσαλονικείς δευτέρᾳ ἐγράφη ἀπό ἀθηνῶν.
v.17 παρακαλεσαι υµων τας καρδιας και στηριξαι υµας , , εν παντι λογω , , και , , εργω και
λογω αγαθω.
3
v.4 πεποιθαµεν δε εν κυριω εφ υµας οτι α παραγγελλοµεν [και] υµιν , ,
και , , ποιειτε και ποιησετε. v.5 ο δε κυριος κατευθυναι υµων τας καρδιας εις την αγαπην του ϑεου
και εις την , , υποµονην του χριστου.
v.6 παραγγελλοµεν δε υµιν αδελφοι εν ονοµατι του κυριου
[ηµων] ηµων , , ιησου χριστου στελλεσθαι υµας απο παντος αδελφου ατακτως περιπατουντος και µη
κατα την παραδοσιν ην παρελαβοσαν παρελαβον παρελαβεν , παρ ηµων. v.8 ουδε δωρεαν αρτον
εφαγοµεν παρα τινος αλλ εν κοπω και µοχθω νυκτος νυκτα , , και ηµερας ηµεραν , , εργαζοµενοι προς το µη επιβαρησαι τινα υµων.
v.12 τοις δε τοιουτοις παραγγελλοµεν και παρακαλουµεν
εν κυριω δια , , του , , κυριου , , ηµων , , ιησου χριστω χριστου , , ινα µετα ησυχιας
εργαζοµενοι τον εαυτων αρτον εσθιωσιν.
v.13 υµεις δε αδελφοι µη εγκακησητε εκκακησητε , ,
καλοποιουντες.
v.14 ει δε τις ουχ υπακουει τω λογω ηµων δια της επιστολης τουτον σηµειουσθε
και , , µη συναναµιγνυσθαι συναναµιγνυσθε , , αυτω ινα εντραπη.
v.18 η χαρις του κυριου
ηµων ιησου χριστου µετα παντων υµων αµην , , .










































































































































Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ
παῦλος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ κατ’ ἐπιταγὴν ϑεοῦ σωτῆρος ἡµῶν
καὶ κυριόυ ἰησοῦ χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡµῶν. τιµοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ
ἐν πίστει χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ χριστοῦ ἰησοῦ
τοῦ κυρίου ἡµῶν. καθὼς παρεκάλεσά σε προσµεῖναι ἐν ἐφέσῳ ποευόµενος εἰς µακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς τισὶν µὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν.
µηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις αἵτινες ητήσεις
παρέχουσιν µᾶλλον ἢ οἰκονοµίαν ϑεοῦ τὴν ἐν πίστει. τὸ δὲ τέλος τῆς
παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαϑῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου. ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν
εἰς µαταιολογίαν. ϑέλοντες εἶναι νοµοδιδάσκαλοι µὴ νοοῦντες µήτε
ἃ λέγουσιν µήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. οἴδαµεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ
νόµος ἐάν τις αὐτῷ νοµίµως χρῆται. εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόµος οὐ
κεῖται ἀνόµοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις ἀσεβέσιν καὶ ἁµαρτωλοῖς ἀνοσίοις καὶ εβήλοις πατραλῴαις καὶ µητραλω΄ιαις ἀνδροφόνοις. πόρνοις
ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ
ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ
µακαρίου ϑεοῦ ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναµώσαντί
µε χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο ϑέµενος εἰς διακονίαν. τὸν πρότερον ὄντα λάσφηµον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν ἀλ᾽λ
ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ. ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις
τοῦ κυρίου ἡµῶν µετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ. πιστὸς
ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι χριστὸς ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον ἁµαρτωλοὺς σῶσαι ὧν πρῶτός εἰµι ἐγώ. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην
1
v.1 παυλος αποστολος ιησου , , χριστου ιησου κατ επιταγην ϑεου σωτηρος ηµων και
κυριου , , ιησου , , χριστου ιησου της ελπιδος ηµων.
v.2 τιµοθεω γνησιω τεκνω εν πιστει
χαρις ελεος ειρηνη απο ϑεου πατρος ηµων , , και χριστου , , ιησου χριστου του κυριου ηµων.
v.4 µηδε προσεχειν µυθοις και γενεαλογιαις απεραντοις αιτινες εκζητησεις ητησεις , , παρεχουσιν µαλλον η οικοδοµιαν οικονοµιαν , , ϑεου την εν πιστει.
v.9 ειδως τουτο οτι δικαιω νοµος
ου κειται ανοµοις δε και ανυποτακτοις ασεβεσι ασεβεσιν , , και αµαρτωλοις ανοσιοις και εβηλοις
πατρολωαις , πατραλωαις , και µητρολωαις , µητραλωαις , ανδροφονοις.
v.12 και , , χαιν εχω τω ενδυναµωσαντι µε χριστω ιησου τω κυριω ηµων οτι πιστον µε ηγησατο ϑεµενος εις διακονιαν.
v.13 το τον , , προτερον οντα λασφηµον και διωκτην και υβριστην αλλα , αλλ , ηλεηθην οτι
αγνοων εποιησα εν απιστια.
v.16 αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εµοι πρωτω ενδειξηται ιησους , ,
χριστος ιησους την απασαν πασαν , , µακροθυµιαν προς υποτυπωσιν των µελλοντων πιστευειν επ
αυτω εις ωην αιωνιον.
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Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

1:17–3:2

ἵνα ἐν ἐµοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ἰησοῦς χριστὸς τὴν πᾶσαν µακροθυµίαν
πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν µελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ωὴν αἰώνιον.
τῷ δὲ ασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ µόνῳ σοφῶ ϑεῷ τιµὴ καὶ
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν. ταύτην τὴν παραγγελίαν παατίθεµαί σοι τέκνον τιµόθεε κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας
ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν. ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν
συνείδησιν ἥν τινες ἀπωσάµενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν. ὧν ἐστιν
ὑµέναιος καὶ ἀλέξανδρος οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν µὴ
λασφηµεῖν.
παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχάς ἐντεύξεις εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων. ὑπὲρ ασιλέων καὶ πάντων
τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον ίον διάγωµεν ἐν πάσῃ
εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι.
τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον
τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ϑεοῦ. ὃς πάντας ἀνθρώπους ϑέλει σωθῆναι καὶ
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. εἷς γὰρ ϑεός εἷς καὶ µεσίτης ϑεοῦ καὶ
ἀνθρώπων ἄνθρωπος χριστὸς ἰησοῦς. ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ
πάντων τὸ µαρτύριον καιροῖς ἰδίοις. εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω ἐν χριστῷ οὐ ψεύδοµαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει
καὶ ἀληθείᾳ. ούλοµαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισµοῦ. ὡσαύτως
καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσµίῳ µετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης
κοσµεῖν ἑαυτάς µὴ ἐν πλέγµασιν ἢ χρυ΄σῳ ἢ µαργαρίταις ἢ ἱµατισµῷ
πολυτελεῖ. ἀλλ’ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλοµέναις ϑεοσέβειαν δι’ ἔργων ἀγαθῶν. γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ µανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. γυναικὶ
δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.
ἀδὰµ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα εὕα. καὶ ἀδὰµ οὐκ ἠπατήθη ἡ δὲ γυνὴ
ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν. σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας
ἐὰν µείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασµῷ µετὰ σωφροσύνης.
πιστὸς ὁ λόγος εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυµεῖ.
δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι µιᾶς γυναικὸς ἄνδρα νηφάv.17 τω δε ασιλει των αιωνων αφθαρτω αορατω µονω σοφω , , ϑεω τιµη και δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην.
2
v.3 τουτο γαρ , , καλον και αποδεκτον ενωπιον του σωτηρος ηµων
ϑεου.
v.7 εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος αληθειαν λεγω εν , , χριστω , , ου ψευδοµαι διδασκαλος εθνων εν πιστει και αληθεια.
v.9 ωσαυτως [και] και , , τας , , γυναικας
εν καταστολη κοσµιω µετα αιδους και σωφροσυνης κοσµειν εαυτας µη εν πλεγµασιν και η , ,
χρυσιω χρυσω , , η µαργαριταις η ιµατισµω πολυτελει.
v.12 γυναικι , , δε , , διδασκειν
δε γυναικι ουκ επιτρεπω ουδε αυθεντειν ανδρος αλλ ειναι εν ησυχια.
v.14 και αδαµ ουκ ηπατηθη
η δε γυνη εξαπατηθεισα απατηθεισα , , εν παραβασει γεγονεν.
3
v.2 δει ουν τον επισκοπον
ανεπιληµπτον ανεπιληπτον , , ειναι µιας γυναικος ανδρα νηφαλιον , νηφαλεον , σωφρονα κοσµιον ϕιλοξενον διδακτικον.
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λεον σώφρονα κόσµιον ϕιλόξενον διδακτικόν. µὴ πάροινον µὴ πλήκτην
µὴ αἰσχροκερδῆ ἀλ᾽λ ἐπιεικῆ ἄµαχον ἀφιλάργυρον. τοῦ ἰδίου οἴκου
καλῶς προϊστάµενον τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ µετὰ πάσης σεµνότητος. εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν πῶς ἐκκλησίας
ϑεοῦ ἐπιµελήσεται. µὴ νεόφυτον ἵνα µὴ τυφωθεὶς εἰς κρίµα ἐµπέσῃ
τοῦ διαβόλου. δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ µαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν
ἵνα µὴ εἰς ὀνειδισµὸν ἐµπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. διακόνους
ὡσαύτως σεµνούς µὴ διλόγους µὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας µὴ αἰσχροκερδεῖς. ἔχοντας τὸ µυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ
οὗτοι δὲ δοκιµαζέσθωσαν πρῶτον εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες.
γυναῖκας ὡσαύτως σεµνάς µὴ διαβόλους νηφαλέους πιστὰς ἐν πᾶσιν.
διάκονοι ἔστωσαν µιᾶς γυναικὸς ἄνδρες τέκνων καλῶς προϊστάµενοι
καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες αθµὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν χριστῷ ἰησοῦ.
ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον. ἐὰν δὲ ραδύνω ἵνα
εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ ϑεοῦ ἀναστρέφεσθαι ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία ϑεοῦ
ῶντος στῦλος καὶ ἑδραίωµα τῆς ἀληθείας. καὶ ὁµολογουµένως µέγα
ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας µυστήριον ϑεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη
ἐν πνεύµατι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν κόσµῳ
ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.
τὸ δὲ πνεῦµα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες
τῆς πίστεως προσέχοντες πνεύµασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιµονίων.
ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων κεκαυτηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν. κωλυόντων γαµεῖν ἀπέχεσθαι ρωµάτων ἃ ὁ ϑεὸς ἔκτισεν εἰς
µετάληψιν µετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσιν τὴν ἀλήθειαν.
ὅτι πᾶν κτίσµα ϑεοῦ καλόν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον µετὰ εὐχαριστίας λαµανόµενον. ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου ϑεοῦ καὶ ἐντεύξεως. ταῦτα ὑποτιϑέµενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος ἰησοῦ χριστοῦ ἐντρεφόµενος
v.3 µη παροινον µη πληκτην αλλα µη , ,
αισχροκερδη , ,
αλλ , ,
επιεικη αµαχον
αφιλαργυρον.
v.7 δει δε αυτον , , και µαρτυριαν καλην εχειν απο των εξωθεν ινα µη εις
ονειδισµον εµπεση και παγιδα του διαβολου.
v.11 γυναικας ωσαυτως σεµνας µη διαβολους
νηφαλιους , νηφαλεους , πιστας εν πασιν.
v.14 ταυτα σοι γραφω ελπιζων ελθειν προς σε
εν ταχει ταχιον , , .
v.16 και οµολογουµενως µεγα εστιν το της ευσεβειας µυστηριον ος
ϑεος , , εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευµατι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσµω ανεληµφθη ανεληφθη , , εν δοξη.
4
v.2 εν υποκρισει ψευδολογων
κεκαυστηριασµενων κεκαυτηριασµενων , , την ιδιαν συνειδησιν.
v.3 κωλυοντων γαµειν απεχεσθαι ρωµατων α ο ϑεος εκτισεν εις µεταληµψιν µεταληψιν , , µετα ευχαριστιας τοις πιστοις και
επεγνωκοσι επεγνωκοσιν , , την αληθειαν.
v.6 ταυτα υποτιθεµενος τοις αδελφοις καλος εση
διακονος ιησου , , χριστου ιησου εντρεφοµενος τοις λογοις της πιστεως και της καλης διδασκαλιας
η παρηκολουθηκας.
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τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας.
τοὺς δὲ εβήλους καὶ γραώδεις µύθους παραιτοῦ γύµναζε δὲ σεαυτὸν
πρὸς εὐσέβειαν. ἡ γὰρ σωµατικὴ γυµνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιµος
ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιµός ἐστιν ἐπαγγελίαν ἔχουσα ωῆς τῆς
νῦν καὶ τῆς µελλούσης. πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. εἰς
τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶµεν καὶ ὀνειδιζόµεθα ὅτι ἠλπίκαµεν ἐπὶ ϑεῷ ῶντι
ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων µάλιστα πιστῶν. παράγγελλε ταῦτα
καὶ δίδασκε. µηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω ἀλλὰ τύπος γίνου
τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ ἐν πνεύµατι ἐν πίστει ἐν
ἁγνείᾳ. ἕως ἔρχοµαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει τῇ παρακλήσει τῇ διδασκαλίᾳ. µὴ ἀµέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσµατος ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας
µετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ταῦτα µελέτα ἐν τούτοις
ἴσθι ἵνα σου ἡ προκοπὴ ϕανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν. ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ ἐπίµενε αὐτοῖς τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς
ἀκούοντάς σου.
πρεσβυτέρῳ µὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα νεωτέρους ὡς
ἀδελφούς. πρεσβυτέρας ὡς µητέρας νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ
ἁγνείᾳ. χήρας τίµα τὰς ὄντως χήρας. εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα
ἔχει µανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀµοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις τοῦτο γάρ ἐστιν καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον
τοῦ ϑεοῦ. ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ µεµονωµένη ἤλπικεν ἐπὶ τόν ϑεὸν καὶ
προσµένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡµέρας. ἡ
δὲ σπαταλῶσα ῶσα τέθνηκεν. καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀνεπίληπτοι
ὦσιν. εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ µάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ τὴν πίστιν
ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. χήρα καταλεγέσθω µὴ ἔλαττον ἐτῶν
ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή. ἐν ἔργοις καλοῖς µαρτυρουµένη
εἰ ἐτεκνοτρόφησεν εἰ ἐξενοδόχησεν εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν εἰ ϑλιβοµένοις ἐπήρκεσεν εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. νεωτέρας δὲ χήας παραιτοῦ ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ χριστοῦ γαµεῖν ϑέλουσιν.
ἔχουσαι κρίµα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. ἅµα δὲ καὶ ἀργαὶ µανv.10 εις τουτο γαρ και , , κοπιωµεν και αγωνιζοµεθα ονειδιζοµεθα , , οτι ηλπικαµεν επι ϑεω
ωντι ος εστιν σωτηρ παντων ανθρωπων µαλιστα πιστων.
v.12 µηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω
αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πνευµατι , , εν , , πιστει εν
αγνεια.
v.15 ταυτα µελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη ϕανερα η εν , , πασιν.
5
v.4 ει
δε τις χηρα τεκνα η εκγονα εχει µανθανετωσαν πρωτον τον ιδιον οικον ευσεβειν και αµοιβας αποδιδοναι
v.5 η δε οντως χηρα
τοις προγονοις τουτο γαρ εστιν καλον , και , αποδεκτον ενωπιον του ϑεου.
και µεµονωµενη ηλπικεν επι τον , , ϑεον και προσµενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος
και ηµερας.
v.7 και ταυτα παραγγελλε ινα ανεπιληµπτοι ανεπιληπτοι , , ωσιν.
v.8 ει δε τις
των ιδιων και µαλιστα των , , οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων.
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ϑάνουσιν περιερχόµεναι τὰς οἰκίας οὐ µόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ ϕλύαροι
καὶ περίεργοι λαλοῦσαι τὰ µὴ δέοντα. ούλοµαι οὖν νεωτέρας γαµεῖν
τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν µηδεµίαν ἀφορµὴν διδόναι τῷ ἀντικειµένῳ
λοιδορίας χάριν. ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. εἴ τις
πιστὸς ἡ πιστὴ ἔχει χήρας ἐπαρκείτω αὐταῖς καὶ µὴ αρείσθω ἢ ἐκκλησία ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι
διπλῆς τιµῆς ἀξιούσθωσαν µάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. λέγει γὰρ ἡ γραφή οῦν ἀλοῶντα οὐ ϕιµώσεις καί ἄξιος ὁ ἐργάτης
τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ. κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν µὴ παραδέχου ἐκτὸς
εἰ µὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν µαρτύρων. τοὺς ἁµαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων
ἔλεγχε ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ ϕόβον ἔχωσιν. διαµαρτύροµαι ἐνώπιον τοῦ
ϑεοῦ καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα
ϕυλάξῃς χωρὶς προκρίµατος µηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. χεῖρας ταχέως µηδενὶ ἐπιτίθει µηδὲ κοινώνει ἁµαρτίαις ἀλλοτρίαις σεαυτὸν ἁγνὸν
τήρει. µηκέτι ὑδροπότει ἀλ᾽λ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόµαχον σου καὶ
τὰς πυκνάς σοῦ ἀσθενείας. τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁµαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν
προάγουσαι εἰς κρίσιν τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. ὡσαύτως καὶ τὰ
καλὰ ἔργα πρόδηλα ἐστίν καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύναται.
ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ υγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιµῆς ἀξίους
ἡγείσθωσαν ἵνα µὴ τὸ ὄνοµα τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία λασφηµῆται.
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας µὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ µᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς
εὐεργεσίας ἀντιλαµβανόµενοι ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. εἴ τις ἑτεοδιδασκαλεῖ καὶ µὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου
ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ καὶ τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ. τετύφωται µηδὲν ἐπιστάµενος ἀλλὰ νοσῶν περὶ ητήσεις καὶ λογοµαχίας ἐξ ὧν γίνεται
ϕθόνος ἔρις λασφηµίαι ὑπόνοιαι πονηραί. παραδιατριβαὶ διεφθαρµένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερηµένων τῆς ἀληθείας νοµιζόντων
πορισµὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. ἔστιν δὲ
πορισµὸς µέγας ἡ εὐσέβεια µετὰ αὐταρκείας. οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαv.16 ει τις πιστος , , η , , πιστη εχει χηρας επαρκειτω αυταις και µη αρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση.
v.21 διαµαρτυροµαι ενωπιον του ϑεου και κυριου , ,
ιησου , , χριστου ιησου και των εκλεκτων αγγελων ινα ταυτα ϕυλαξης χωρις προκριµατος µηδεν ποιων κατα προσκλησιν προσκλισιν , , .
v.23 µηκετι υδροποτει αλλα αλλ , , οινω ολιγω
χρω δια τον στοµαχον σου , , και τας πυκνας σου ασθενειας.
v.25 ωσαυτως και τα καλα , ,
, ,
εργα τα καλα προδηλα εστιν
και τα αλλως εχοντα κρυβηναι ου δυνανται , δυναται , .
6
,
v.5 διαπαρατριβαι
παραδιατριβαι , διεφθαρµενων ανθρωπων τον νουν και απεστερηµενων της
αληθειας νοµιζοντων πορισµον ειναι την ευσεβειαν αφιστασο , , απο , , των , , τοιουτων , , .
v.7 ουδεν γαρ εισηνεγκαµεν εις τον κοσµον δηλον , , οτι ουδε εξενεγκειν τι δυναµεθα.
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µεν εἰς τὸν κόσµον δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεθα. ἔχοντες δὲ
διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα τούτοις ἀρκεσθησόµεθα. οἱ δὲ ουλόµενοι
πλουτεῖν ἐµπίπτουσιν εἰς πειρασµὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυµίας πολλὰς
ἀνοήτους καὶ λαβεράς αἵτινες υθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον
καὶ ἀπώλειαν. ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ ϕιλαργυρία ἡς τινες
ὀρεγόµενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν
ὀδύναις πολλαῖς. σὺ δέ ὦ ἄνθρωπε τοῦ ϑεοῦ ταῦτα ϕεῦγε δίωκε δὲ
δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην ὑποµονήν πρᾳότητα. ἀγωνίζου
τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ωῆς εἰς ἣν καὶ
ἐκλήθης καὶ ὡµολόγησας τὴν καλὴν ὁµολογίαν ἐνώπιον πολλῶν µαρτύρων. παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ τοῦ ωοποιοῦντος τὰ πάντα
καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπὶ ποντίου πιλάτου τὴν καλὴν
ὁµολογίαν. τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίληπτον µέχρι τῆς
ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ
µακάριος καὶ µόνος δυνάστης ὁ ασιλεὺς τῶν ασιλευόντων καὶ κύριος
τῶν κυριευόντων. ὁ µόνος ἔχων ἀθανασίαν ϕῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον ὃν
εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται ᾧ τιµὴ καὶ κράτος αἰώνιον
ἀµήν. τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε µὴ ὑψηλοφρονεῖν µηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ’ ἐν τῷ ϑεῷ τῷ ῶντι τῷ παρέχοντι
ἡµῖν πλουσίως πάντα εἰς ἀπόλαυσιν. ἀγαθοεργεῖν πλουτεῖν ἐν ἔργοις
καλοῖς εὐµεταδότους εἶναι κοινωνικούς. ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς ϑεµέλιον καλὸν εἰς τὸ µέλλον ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνιόυ ωῆς. ὦ τιµόθεε
τὴν παρακαταθήκην ϕύλαξον ἐκτρεπόµενος τὰς εβήλους κενοφωνίας
καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύµου γνώσεως. ἥν τινες ἐπαγγελλόµενοι πεὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν ἡ χάρις µετὰ σοῦ ἀµήν πρός τιµόθεον πρώτη
ἐγράφη ἀπό λαοδικείας ἥτις ἐστίν µητρόπολις ϕρυγίας τῆς πακατιανῆς.

v.11 συ δε ω ανθρωπε του , , ϑεου ταυτα ϕευγε διωκε δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πιστιν αγαπην
υποµονην πραυπαθιαν πραοτητα , , .
v.12 αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως επιλαβου της
αιωνιου ωης εις ην και , εκληθης και ωµολογησας την καλην οµολογιαν ενωπιον πολλων µαρτυρων.
v.13 παραγγελλω [σοι] σοι , , ενωπιον του ϑεου του ωογονουντος ωοποιουντος , , τα παντα
και χριστου ιησου του µαρτυρησαντος επι ποντιου πιλατου την καλην οµολογιαν.
v.14 τηρησαι σε
την εντολην ασπιλον ανεπιληµπτον ανεπιληπτον , , µεχρι της επιφανειας του κυριου ηµων ιησου
χριστου.
v.17 τοις πλουσιοις εν τω νυν αιωνι παραγγελλε µη υψηλοφρονειν µηδε ηλπικεναι επι
πλουτου αδηλοτητι αλλ επι εν , , τω , , ϑεω τω , , ωντι , , τω παρεχοντι ηµιν πλουσιως ,
παντα πλουσιως , εις απολαυσιν. v.19 αποθησαυριζοντας εαυτοις ϑεµελιον καλον εις το µελλον ινα
επιλαβωνται της οντως αιωνιου , , ωης.
v.20 ω τιµοθεε την παραθηκην , παρακαταθηκην ,
ϕυλαξον εκτρεποµενος τας εβηλους κενοφωνιας και αντιθεσεις της ψευδωνυµου γνωσεως.
v.21 ην
τινες επαγγελλοµενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις µεθ υµων µετα , , σου , , αµην , , .


















































































































Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
παῦλος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ διὰ ϑελήµατος ϑεοῦ κατ’ ἐπαγγελίαν ωῆς τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ. τιµοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ χάρις ἔλεος
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. χάριν
ἔχω τῷ ϑεῷ ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν µου νυκτὸς καὶ ἡµέρας.
ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν µεµνηµένος σου τῶν δακρύων ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ.
ὑπόµνησιν λαµβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν
πρῶτον ἐν τῇ µάµµῃ σου λωΐδι καὶ τῇ µητρί σου ἐυνείκῃ πέπεισµαι δὲ
ὅτι καὶ ἐν σοί. δι’ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα
τοῦ ϑεοῦ ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου. οὐ γὰρ
ἔδωκεν ἡµῖν ὁ ϑεὸς πνεῦµα δειλίας ἀλλὰ δυνάµεως καὶ ἀγάπης καὶ σωϕρονισµοῦ. µὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ µαρτύριον τοῦ κυρίου ἡµῶν µηδὲ
ἐµὲ τὸν δέσµιον αὐτοῦ ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναµιν ϑεοῦ. τοῦ σώσαντος ἡµᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ
τὰ ἔργα ἡµῶν ἀλλὰ κα᾽τ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡµῖν ἐν
χριστῷ ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων. ϕανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ καταργήσαντος µὲν τὸν ϑάνατον
ϕωτίσαντος δὲ ωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου. εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ
κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα
πάσχω ἀλλ’ οὐκ ἐπαισχύνοµαι οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα καὶ πέπεισµαι
ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην µου ϕυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡµέραν.
ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ’ ἐµοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ
ἀγάπῃ τῇ ἐν χριστῷ ἰησοῦ. τὴν καλὴν παρακαταθήκην ϕύλαξον διὰ
πνεύµατος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡµῖν. οἶδας τοῦτο ὅτι ἀπεστρά1
v.1 παυλος αποστολος ιησου , , χριστου ιησου δια ϑεληµατος ϑεου κατ επαγγελιαν ωης της
εν χριστω ιησου.
v.5 υποµνησιν λαβων λαµβανων , , της εν σοι ανυποκριτου πιστεως ητις ενωκησεν πρωτον εν τη µαµµη σου λωιδι και τη µητρι σου ευνικη , , ευνεικη πεπεισµαι δε οτι και εν σοι.
v.9 του σωσαντος ηµας και καλεσαντος κλησει αγια ου κατα τα εργα ηµων αλλα κατα κατ , , ιδιαν
προθεσιν και χαριν την δοθεισαν ηµιν εν χριστω ιησου προ χρονων αιωνιων.
v.10 ϕανερωθεισαν δε
νυν δια της επιφανειας του σωτηρος ηµων ιησου , , χριστου ιησου καταργησαντος µεν τον ϑανατον
ϕωτισαντος δε ωην και αφθαρσιαν δια του ευαγγελιου.
v.11 εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος
v.14 την καλην παραθηκην , παρακαταθηκην , ϕυλαξον δια πνευκαι διδασκαλος εθνων , , .
µατος αγιου του ενοικουντος εν ηµιν.
v.15 οιδας τουτο οτι απεστραφησαν µε παντες οι εν τη ασια
ων εστιν ϕυγελος , ϕυγελλος , και ερµογενης.
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Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

1:15–2:18

ϕησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ ἀσίᾳ ὧν ἐστιν ϕύγελλος καὶ ἑρµογένης. δῴη
ἔλεος ὁ κύριος τῷ ὀνησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξεν καὶ τὴν
ἅλυσίν µου οὐκ ἐπῆσχύνθη. ἀλλὰ γενόµενος ἐν ῥώµῃ σπουδαιότερον
ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν. δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ καὶ ὅσα ἐν ἐφέσῳ διηκόνησεν έλτιον σὺ γινώσκεις.
σὺ οὖν τέκνον µου ἐνδυναµοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν χριστῷ ἰησοῦ. καὶ
ἃ ἤκουσας παρ’ ἐµοῦ διὰ πολλῶν µαρτύρων ταῦτα παράθου πιστοῖς
ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ἰησοῦ χριστοῦ. οὐδεὶς στρατευόµενος
ἐµπλέκεται ταῖς τοῦ ίου πραγµατείαις ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις οὐ στεφανοῦται ἐὰν µὴ νοµίµως ἀθλήσῃ.
τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν µεταλαµβάνειν. νόει α
λέγω δῴη γάρ σοι ὃ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. µνηµόνευε ἰησοῦν χριστὸν ἐγηγερµένον ἐκ νεκρῶν ἐκ σπέρµατος δαβίδ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
µου. ἐν ᾧ κακοπαθῶ µέχρι δεσµῶν ὡς κακοῦργος ἀλ᾽λ ὁ λόγος τοῦ
ϑεοῦ οὐ δέδεται. διὰ τοῦτο πάντα ὑποµένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς ἵνα
καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ µετὰ δόξης αἰωνίου.
πιστὸς ὁ λόγος εἰ γὰρ συναπεθάνοµεν καὶ συζήσοµεν. εἰ ὑποµένοµεν
καὶ συµβασιλεύσοµεν εἰ ἀρνούµεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡµᾶς. εἰ ἀπιστοῦµεν ἐκεῖνος πιστὸς µένει ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται. ταῦτα
ὑποµίµνῃσκε διαµαρτυρόµενος ἐνώπιον τοῦ κυρίοῦ µὴ λογοµαχεῖν εἰς
οὐδὲν χρήσιµον ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. σπούδασον σεαυτὸν
δόκιµον παραστῆσαι τῷ ϑεῷ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον ὀρθοτοµοῦντα τὸν
λόγον τῆς ἀληθείας. τὰς δὲ εβήλους κενοφωνίας περιΐστασο ἐπὶ πλεῖον
γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας. καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νοµὴν
ἕξει ὧν ἐστιν ὑµέναιος καὶ ϕίλητος. οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων
πίστιν. ὁ µέντοι στερεὸς ϑεµέλιος τοῦ ϑεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν σφραγῖδα
v.16 δωη ελεος ο κυριος τω ονησιφορου οικω οτι πολλακις µε ανεψυξεν και την αλυσιν µου ουκ
επαισχυνθη , επησχυνθη , .
v.17 αλλα γενοµενος εν ωµη σπουδαιως σπουδαιοτερον , ,
εζητησεν µε και ευρεν.
2
v.3 συγκακοπαθησον συ , , ουν , , κακοπαθησον , , ως καλος στρατιωτης ιησου , , χριστου ιησου .
v.7 νοει ο α , , λεγω δωσει δωη , , γαρ σοι
ο κυριος συνεσιν εν πασιν.
v.8 µνηµονευε ιησουν χριστον εγηγερµενον εκ νεκρων εκ σπερµατος
δαυιδ , δαβιδ , κατα το ευαγγελιον µου.
v.9 εν ω κακοπαθω µεχρι δεσµων ως κακουργος αλλα
αλλ , , ο λογος του ϑεου ου δεδεται.
v.12 ει υποµενοµεν και συµβασιλευσοµεν ει αρνησοµεθα
αρνουµεθα , , κακεινος αρνησεται ηµας.
v.13 ει απιστουµεν εκεινος πιστος µενει αρνησασθαι
γαρ εαυτον ου δυναται. v.14 ταυτα υποµιµνησκε διαµαρτυροµενος ενωπιον του ϑεου κυριου , ,
µη λογοµαχειν επ εις , , ουδεν χρησιµον επι καταστροφη των ακουοντων.
v.18 οιτινες περι την
αληθειαν ηστοχησαν λεγοντες [την] την , , αναστασιν ηδη γεγονεναι και ανατρεπουσιν την τινων
πιστιν.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
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ταύτην ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ καί ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς
ὁ ὀνοµάζων τὸ ὄνοµα χρισ΄του. ἐν µεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν µόνον
σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα καὶ ἃ µὲν εἰς
τιµὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιµίαν. ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων ἔσται
σκεῦος εἰς τιµήν ἡγιασµένον καὶ εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ εἰς πᾶν ἔργον
ἀγαθὸν ἡτοιµασµένον. τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυµίας ϕεῦγε δίωκε δὲ
δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην µετὰ τῶν ἐπικαλουµένων τὸν κύιον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. τὰς δὲ µωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ητήσεις
παραιτοῦ εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν µάχας. δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ µάχεσθαι ἀλ᾽λ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας διδακτικόν ἀνεξίκακον. ἐν πρᾶότητι
παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεµένους µήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ ϑεὸς µετάνοιαν
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας. καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος
ἐζωγρηµένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου ϑέληµα.
τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡµέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί.
ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι ϕίλαυτοι ϕιλάργυροι ἀλαζόνες ὑπερήφανοι
λάσφηµοι γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀχάριστοι ἀνόσιοι. ἄστοργοι ἄσπονδοι
διάβολοι ἀκρατεῖς ἀνήµεροι ἀφιλάγαθοι. προδόται προπετεῖς τετυφωµένοι ϕιλήδονοι µᾶλλον ἢ ϕιλόθεοι. ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας τὴν
δὲ δύναµιν αὐτῆς ἠρνηµένοι καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ τούτων γάρ
εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχµαλωτεύοντες τὰ γυναικάρια
σεσωρευµένα ἁµαρτίαις ἀγόµενα ἐπιθυµίαις ποικίλαις. πάντοτε µανϑάνοντα καὶ µηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάµενα. ὃν
τρόπον δὲ ἰάννης καὶ ἰαµβρῆς ἀντέστησαν µωϋσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι ἀνϑίστανται τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωποι κατεφθαρµένοι τὸν νοῦν ἀδόκιµοι περὶ
τὴν πίστιν. ἀλλ’ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος
ἔσται πᾶσιν ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. σὺ δὲ παρηκολούθηκάς µου τῇ
διδασκαλίᾳ τῇ ἀγωγῇ τῇ προθέσει τῇ πίστει τῇ µακροθυµίᾳ τῇ ἀγάπῃ
τῇ ὑποµονῇ. τοῖς διωγµοῖς τοῖς παθήµασιν οἷά µοι ἐγένετο ἐν ἀντιοχείᾳ ἐν ἰκονίῳ ἐν λύστροις οἵους διωγµοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ πάντων µε
ἐρρύσατο ὁ κύριος. καὶ πάντες δὲ οἱ ϑέλοντες εὐσεβῶς ῆν ἐν χριστῷ
v.19 ο µεντοι στερεος ϑεµελιος του ϑεου εστηκεν εχων την σφραγιδα ταυτην εγνω κυριος τους οντας
αυτου και αποστητω απο αδικιας πας ο ονοµαζων το ονοµα κυριου , χριστου , .
v.21 εαν ουν
τις εκκαθαρη εαυτον απο τουτων εσται σκευος εις τιµην ηγιασµενον και , , ευχρηστον τω δεσποτη
εις παν εργον αγαθον ητοιµασµενον.
v.24 δουλον δε κυριου ου δει µαχεσθαι αλλα αλλ , ,
ηπιον ειναι προς παντας διδακτικον ανεξικακον.
v.25 εν πραυτητι πραοτητι , , παιδευοντα
, ,
τους αντιδιατιθεµενους µηποτε δωη δω
αυτοις ο ϑεος µετανοιαν εις επιγνωσιν αληθειας.
3
v.6 εκ τουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντες εις τας οικιας και αιχµαλωτιζοντες αιχµαλωτευοντες , , τα ,
γυναικαρια σεσωρευµενα αµαρτιαις αγοµενα επιθυµιαις ποικιλαις.
v.10 συ δε παρηκολουθησας
παρηκολουθηκας , , µου τη διδασκαλια τη αγωγη τη προθεσει τη πιστει τη µακροθυµια τη αγαπη
τη υποµονη.
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Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

3:13–4:13

ἰησοῦ διωχθήσονται. πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν
ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ πλανώµενοι. σὺ δὲ µένε ἐν οἷς ἔµαθες
καὶ ἐπιστώθης εἰδὼς παρὰ τίνος ἔµαθες. καὶ ὅτι ἀπὸ ρέφους τὰ ἱεὰ γράµµατα οἶδας τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως
τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ. πᾶσα γραφὴ ϑεόπνευστος καὶ ὠφέλιµος πρὸς
διδασκαλίαν πρὸς ἔλεγχον πρὸς ἐπανόρθωσιν πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ. ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ ϑεοῦ ἄνθρωπος πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
ἐξηρτισµένος.
διαµαρτύροµαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ µέλλοντος κρίνειν ῶντας καὶ νεκρούς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν
αὐτοῦ καὶ τὴν ασιλείαν αὐτοῦ. κήρυξον τὸν λόγον ἐπίστηθι εὐκαίως ἀκαίρως ἔλεγξον ἐπιτίµησον παρακάλεσον ἐν πάσῃ µακροθυµίᾳ
καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ
ἀνέξονται ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυµίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν
διδασκάλους κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν. καὶ ἀπὸ µὲν τῆς ἀληθείας τὴν
ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους ἐκτραπήσονται. σὺ δὲ νῆφε
ἐν πᾶσιν κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ τὴν διακονίαν σου
πληροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐµῆς ἀναλύσεώς ἐφέστηκεν. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισµαι τὸν δρόµον τετέλεκα
τὴν πίστιν τετήρηκα. λοιπὸν ἀπόκειταί µοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει µοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ ὁ δίκαιος κριτής οὐ
µόνον δὲ ἐµοὶ ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως. δηµᾶς γάρ µε ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς ϑεσσαλονίκην κρήσκης εἰς γαλατίαν
τίτος εἰς δαλµατίαν. λουκᾶς ἐστιν µόνος µετ’ ἐµοῦ µᾶρκον ἀναλαβὼν
ἄγε µετὰ σεαυτοῦ ἔστιν γάρ µοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. τυχικὸν δὲ
ἀπέστειλα εἰς ἔφεσον. τὸν ϕαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν τρῳάδι παρὰ κάρv.14 συ δε µενε εν οις εµαθες και επιστωθης ειδως παρα τινων τινος , , εµαθες.
v.15 και οτι
απο ρεφους [τα] τα , , ιερα γραµµατα οιδας τα δυναµενα σε σοφισαι εις σωτηριαν δια πιστεως της
εν χριστω ιησου.
v.16 πασα γραφη ϑεοπνευστος και ωφελιµος προς διδασκαλιαν προς ελεγµον
ελεγχον , , προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη.
4
v.1 διαµαρτυροµαι ουν , ,
εγω , , ενωπιον του ϑεου και του , , κυριου , , ιησου , , χριστου ιησου του µελλοντος κρινειν
ωντας και νεκρους και κατα , , την επιφανειαν αυτου και την ασιλειαν αυτου.
v.3 εσται
γαρ καιρος οτε της υγιαινουσης διδασκαλιας ουκ ανεξονται αλλα κατα τας επιθυµιας , , τας , ,
ιδιας επιθυµιας εαυτοις επισωρευσουσιν διδασκαλους κνηθοµενοι την ακοην.
v.6 εγω γαρ ηδη
σπενδοµαι και ο καιρος της εµης , , αναλυσεως µου εφεστηκεν.
v.7 τον αγωνα , , τον , ,
καλον αγωνα ηγωνισµαι τον δροµον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα.
v.8 λοιπον αποκειται µοι ο
της δικαιοσυνης στεφανος ον αποδωσει µοι ο κυριος εν εκεινη τη ηµερα ο δικαιος κριτης ου µονον δε
v.13 τον
εµοι αλλα και πασι πασιν , , τοις ηγαπηκοσι ηγαπηκοσιν , , την επιφανειαν αυτου.
ϕελονην , Αφαιλονην ον απελιπον εν τρωαδι παρα καρπω ερχοµενος ϕερε και τα ιβλια µαλιστα
τας µεµβρανας.
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πῳ ἐρχόµενος ϕέρε καὶ τὰ ιβλία µάλιστα τὰς µεµβράνας. ἀλέξανδρος
ὁ χαλκεὺς πολλά µοι κακὰ ἐνεδείξατο ἀποδῴη αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ
ἔργα αὐτοῦ. ὃν καὶ σὺ ϕυλάσσου λίαν γὰρ ἀνθέστηκεν τοῖς ἡµετέροις
λόγοις. ἐν τῇ πρώτῃ µου ἀπολογίᾳ οὐδείς µοι συµπαρεγένετο ἀλλὰ
πάντες µε ἐγκατέλιπον µὴ αὐτοῖς λογισθείη. ὁ δὲ κύριός µοι παρέστη
καὶ ἐνεδυνάµωσέν µε ἵνα δι’ ἐµοῦ τὸ κήρυγµα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόµατος λέοντος. καὶ ῥύσεταί µε
ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν ασιλείαν αὐτοῦ
τὴν ἐπουράνιον ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν. ἄσπασαι
πρίσκαν καὶ ἀκύλαν καὶ τὸν ὀνησιφόρου οἶκον. ἔραστος ἔµεινεν ἐν
κορίνθῳ τρόφιµον δὲ ἀπέλιπον ἐν µιλήτῳ ἀσθενοῦντα. σπούδασον πρὸ
χειµῶνος ἐλθεῖν ἀσπάζεταί σε εὔβουλος καὶ πούδης καὶ λίνος καὶ κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ὁ κύριος ἰησοῦς χριστὸς µετὰ τοῦ πνεύµατός σου ἡ χάρις µεθ’ ὑµῶν ἀµήν πρός τιµόθεον δευτέρᾳ τῆς ἐφεσίων
ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα ἐγράφη ἀπό ῥώµης ὅτε
ἐκ δευτέρου παρέστη παῦλος τῷ καίσαρί νέρωνι.

v.14 αλεξανδρος ο χαλκευς πολλα µοι κακα ενεδειξατο αποδωσει αποδωη , , αυτω ο κυριος κατα
τα εργα αυτου.
v.15 ον και συ ϕυλασσου λιαν γαρ αντεστη ανθεστηκεν , , τοις ηµετεροις λογοις.
v.16 εν τη πρωτη µου απολογια ουδεις µοι παρεγενετο συµπαρεγενετο , , αλλα παντες µε εγκατελιπον µη αυτοις λογισθειη.
v.17 ο δε κυριος µοι παρεστη και ενεδυναµωσεν µε ινα δι εµου
το κηρυγµα πληροφορηθη και ακουσωσιν ακουση , , παντα τα εθνη και ερρυσθην εκ στοµατος
λεοντος.
v.18 και , , υσεται µε ο κυριος απο παντος εργου πονηρου και σωσει εις την ασιλειαν αυτου την επουρανιον ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην.
v.22 ο κυριος ιησους , ,
, ,
, ,
χριστος
µετα του πνευµατος σου η χαρις µεθ υµων αµην
.
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2, 2


παῦλος δοῦλος ϑεοῦ ἀπόστολος δὲ ἰησοῦ χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν ϑεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν.
ἐπ’ ἐλπίδι
ωῆς αἰωνίου ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς ϑεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων.
ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγµατι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ϑεοῦ.
τίτῳ γνησίῳ
τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ κυίου ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν. τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν
κρήτῃ ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην. εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος µιᾶς γυναικὸς
ἀνήρ τέκνα ἔχων πιστά µὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ
γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς ϑεοῦ οἰκονόµον µὴ αὐθάδη µὴ
ὀργίλον µὴ πάροινον µὴ πλήκτην µὴ αἰσχροκερδῆ. ἀλλὰ ϕιλόξενον
ϕιλάγαθον σώφρονα δίκαιον ὅσιον ἐγκρατῆ. ἀντεχόµενον τοῦ κατὰ τὴν
διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. εἰσὶν γὰρ πολλοὶ
καὶ ἀνυπότακτοι µαταιολόγοι καὶ ϕρεναπάται µάλιστα οἱ ἐκ περιτοµῆς.
οὓς δεῖ ἐπιστοµίζειν οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ
µὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται κακὰ ϑηρία γαστέρες ἀργαί. ἡ µαρτυρία αὕτη
ἐστὶν ἀληθής δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόµως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν
τῇ πίστει. µὴ προσέχοντες ἰουδαϊκοῖς µύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων
ἀποστρεφοµένων τὴν ἀλήθειαν. πάντα µὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς
δὲ µεµιασµένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ µεµίανται αὐτῶν
καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. ϑεὸν ὁµολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ ἔργοις
ἀρνοῦνται δελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
ἀδόκιµοι.
σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ.
πρεσβύτας νη1
v.4 τιτω γνησιω τεκνω κατα κοινην πιστιν χαρις και ελεος , , ειρηνη απο ϑεου πατρος
και κυριου , , ιησου , , χριστου ιησου του σωτηρος ηµων.
v.5 τουτου χαριν απελιπον
κατελιπον , , σε εν κρητη ινα τα λειποντα επιδιορθωση και καταστησης κατα πολιν πρεσβυτερους ως
εγω σοι διεταξαµην.
v.10 εισιν γαρ πολλοι [και] και , , ανυποτακτοι µαταιολογοι και ϕρεναπαται
µαλιστα οι εκ της περιτοµης.
v.15 παντα µεν , , καθαρα τοις καθαροις τοις δε µεµιαµµενοις
, ,
µεµιασµενοις
και απιστοις ουδεν καθαρον αλλα µεµιανται αυτων και ο νους και η συνειδησις.
2
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ϕαλίους εἶναι σεµνούς σώφρονας ὑγιαίνοντας τῇ πίστει τῇ ἀγάπῃ τῇ
ὑποµονῇ. πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήµατι ἱεροπρεπεῖς µὴ διαόλους µὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας καλοδιδασκάλους. ἵνα σωφρονίωσιν τὰς νέας ϕιλάνδρους εἶναι ϕιλοτέκνους. σώφρονας ἁγνάς οἰκουούς ἀγαθάς ὑποτασσοµένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα µὴ ὁ λόγος τοῦ
ϑεοῦ λασφηµῆται. τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν.
περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόµενος τύπον καλῶν ἔργων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ
ἀδιἀφθορίαν σεµνότητα ἀφθαρσιαν. λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον ἵνα ὁ
ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ µηδὲν ἔχων περὶ ὑµῶν λέγειν ϕαῦλον. δούλους
ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι µὴ ἀντιλέγοντας. µὴ νοσφιζοµένους ἀλλὰ πίστιν πᾶσαν ἐνδεικνυµένους ἀγαθήν ἵνα
τὴν διδασκαλίαν τοῦ σωτῆρος ὑµῶν ϑεοῦ κοσµῶσιν ἐν πᾶσιν. ἐπεφάνη
γὰρ ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις. παιδεύουσα ἡµᾶς
ἵνα ἀρνησάµενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσµικὰς ἐπιθυµίας σωφρόνως
καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ήσωµεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι. προσδεχόµενοι τὴν
µακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ µεγάλου ϑεοῦ καὶ σωτῆος ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν ἵνα λυτρώσηται
ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀνοµίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον ηλωτὴν καλῶν ἔργων. ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε µετὰ πάσης
ἐπιταγῆς µηδείς σου περιφρονείτω.
ὑποµίµνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίµους εἶναι. µηδένα λασφηµεῖν ἀµάχους
εἶναι ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυµένους πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. ἦµεν γάρ ποτε καὶ ἡµεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς πλανώµενοι δουλεύοντες ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις ἐν κακίᾳ καὶ ϕθόνῳ διάγοντες στυγητοί µισοῦντες ἀλλήλους. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ ϕιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ϑεοῦ. οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ

v.2 πρεσβυτας νηφαλεους νηφαλιους , , ειναι σεµνους σωφρονας υγιαινοντας τη πιστει τη αγαπη
τη υποµονη.
v.5 σωφρονας αγνας οικουργους οικουρους , , αγαθας υποτασσοµενας τοις ιδιοις
ανδρασιν ινα µη ο λογος του ϑεου λασφηµηται.
v.7 περι παντα σεαυτον παρεχοµενος τυπον καλων
εργων εν τη διδασκαλια αφθοριαν αδιαφθοριαν , , σεµνοτητα αφθαρσιαν , , .
v.8 λογον υγιη
ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη µηδεν εχων περι , , ηµων υµων , λεγειν περι ηµων
ϕαυλον.
v.10 µη νοσφιζοµενους αλλα πιστιν , , πασαν πιστιν ενδεικνυµενους αγαθην ινα την
διδασκαλιαν την του σωτηρος ηµων , , υµων ϑεου κοσµωσιν εν πασιν.
v.11 επεφανη γαρ η
χαρις του ϑεου η , , σωτηριος πασιν ανθρωποις.
3
v.1 υποµιµνησκε αυτους αρχαις και , ,
εξουσιαις υποτασσεσθαι πειθαρχειν προς παν εργον αγαθον ετοιµους ειναι.
v.2 µηδενα λασφηµειν
αµαχους ειναι επιεικεις πασαν ενδεικνυµενους πραυτητα πραοτητα , , προς παντας ανθρωπους.
v.5 ουκ εξ εργων των εν δικαιοσυνη α ων , , εποιησαµεν ηµεις αλλα κατα το τον , , αυτου
ελεος ελεον , , εσωσεν ηµας δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινωσεως πνευµατος αγιου.
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ὧν ἐποιήσαµεν ἡµεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύµατος ἁγίου. οὗ ἐξέχεεν ἐφ’
ἡµᾶς πλουσίως διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν. ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόµοι γενώµεθα κατ’ ἐλπίδα ωῆς αἰωνίου.
πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων ούλοµαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα ϕροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ ϑεῷ ταῦτά ἐστιν
τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιµα τοῖς ἀνθρώποις. µωρὰς δὲ ητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ µάχας νοµικὰς περιΐστασο εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ
µάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ. εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. ὅταν πέµψω ἀρτεµᾶν πρὸς σὲ ἢ τυχικόν σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε
εἰς νικόπολιν ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειµάσαι. ηνᾶν τὸν νοµικὸν καὶ
ἀπολλῶ σπουδαίως πρόπεµψον ἵνα µηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. µανθανέτωσαν
δὲ καὶ οἱ ἡµέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας
ἵνα µὴ ὦσιν ἄκαρποι. ἀσπάζονταί σε οἱ µετ’ ἐµοῦ πάντες ἄσπασαι τοὺς
ϕιλοῦντας ἡµᾶς ἐν πίστει ἡ χάρις µετὰ πάντων ὑµῶν ἀµήν πρός τίτον
τῆς κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα ἐγράφη ἀπό
νικοπόλεως τῆς µακεδονίας.

v.7 ινα δικαιωθεντες τη εκεινου χαριτι κληρονοµοι γενηθωµεν γενωµεθα , , κατ ελπιδα ωης
αιωνιου.
v.8 πιστος ο λογος και περι τουτων ουλοµαι σε διαβεβαιουσθαι ινα ϕροντιζωσιν καλων
εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες τω , ϑεω ταυτα εστιν τα , , καλα και ωφελιµα τοις ανθρωποις.
v.13 ηναν τον νοµικον και απολλων απολλω , , σπουδαιως προπεµψον ινα µηδεν αυτοις λειπη.
v.15 ασπαζονται σε οι µετ εµου παντες ασπασαι τους ϕιλουντας ηµας εν πιστει η χαρις µετα παντων
υµων αµην , , .
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παῦλος δέσµιος χριστοῦ ἰησοῦ καὶ τιµόθεος ὁ ἀδελφὸς ϕιλήµονι τῷ
ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡµῶν.
καὶ ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ καὶ ἀρχίππῳ
τῷ συστρατιώτῃ ἡµῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ. χάρις ὑµῖν καὶ
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ. εὐχαριστῶ
τῷ ϑεῷ µου πάντοτε µνείαν σου ποιούµενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου.
ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους. ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου
ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑµῖν εἰς χριστόν
ἰησοῦν. χάριν γὰρ ἔχοµεν πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου
ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ ἀδελφέ. διό πολλὴν
ἐν χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον. διὰ τὴν ἀγάπην
µᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσµιος ἰησοῦ χριστοῦ. παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐµοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα
ἐν τοῖς δεσµοῖς µου ὀνήσιµον. τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ σοὶ καὶ
ἐµοὶ εὔχρηστον. ὃν ἀνέπεµψά συ δὲ αὐτόν τοῦτ῎ ἔστιν τὰ ἐµὰ σπλάγχνα
πρὸσλαβοῦ. ὃν ἐγὼ ἐβουλόµην πρὸς ἐµαυτὸν κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ
διακονῇ µοι ἐν τοῖς δεσµοῖς τοῦ εὐαγγελίου. χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώµης
οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα µὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ
κατὰ ἑκούσιον. τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον
αὐτὸν ἀπέχῃς. οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ’ ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν
µάλιστα ἐµοί πόσῳ δὲ µᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. εἰ οὖν ἐµέ
ἔχεις κοινωνόν προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐµέ. εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει
τοῦτο ἐµοὶ ἐλλόγει. ἐγὼ παῦλος ἔγραψα τῇ ἐµῇ χειρί ἐγὼ ἀποτίσω ἵνα
µὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν µοι προσοφείλεις. ναί ἀδελφέ ἐγώ σου
1
v.2 και απφια τη αδελφη αγαπητη , , και αρχιππω τω συστρατιωτη ηµων και τη κατ οικον σου εκκλησια.
v.6 οπως η κοινωνια της πιστεως σου ενεργης γενηται εν επιγνωσει παντος
αγαθου του εν ηµιν , υµιν , εις χριστον ιησουν , , .
v.7 χαραν , χαριν , γαρ εχοµεν , ,
πολλην εσχον και παρακλησιν επι τη αγαπη σου οτι τα σπλαγχνα των αγιων αναπεπαυται δια σου
αδελφε.
v.9 δια την αγαπην µαλλον παρακαλω τοιουτος ων ως παυλος πρεσβυτης νυνι δε και δεσµιος
ιησου , , χριστου ιησου .
v.10 παρακαλω σε περι του εµου τεκνου ον εγεννησα εν τοις δεσµοις
µου , , ονησιµον.
v.11 τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε [και] σοι και εµοι ευχρηστον.
v.13 ον
εγω εβουλοµην προς εµαυτον κατεχειν ινα υπερ σου διακονη , , µοι διακονη εν τοις δεσµοις του
ευαγγελιου.
v.17 ει ουν µε , εµε , εχεις κοινωνον προσλαβου αυτον ως εµε.
v.18 ει δε τι
ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εµοι ελογγα ελλογει , , .
v.20 ναι αδελφε εγω σου οναιµην εν κυριω
αναπαυσον µου τα σπλαγχνα εν χριστω κυριω , , .
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Η ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

1:21–25

ὀναίµην ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσόν µου τὰ σπλάγχνα ἐν κυρίῳ. πεποιθὼς
τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω ποιήσεις. ἅµα
δὲ καὶ ἑτοίµαζέ µοι ξενίαν ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑµῶν χαισθήσοµαι ὑµῖν. ἀσπάζονταί σε ἐπαφρᾶς ὁ συναιχµάλωτός µου ἐν
χριστῷ ἰησοῦ. µᾶρκος ἀρίσταρχος δηµᾶς λουκᾶς οἱ συνεργοί µου. ἡ
χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν ἀµήν
πρός ϕιλήµονα ἐγράφη ἀπό ῥώµης διά ὀνησίµου οἰκέτου.

v.21 πεποιθως τη υπακοη σου εγραψα σοι ειδως οτι και υπερ α ο , , λεγω ποιησεις.
v.23 ασπαζεται ασπαζονται , , σε επαφρας ο συναιχµαλωτος µου εν χριστω ιησου.
v.25 η χαρις
του κυριου ηµων , , ιησου χριστου µετα του πνευµατος υµων αµην , , .




























Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ
πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ ϑεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν
τοῖς προφήταις. ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡµῖν ἐν υἱῷ
ὃν ἔθηκεν κληρονόµον πάντων δι’ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν. ὃς ὢν
ἀπαύγασµα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ϕέρων τε τὰ
πάντα τῷ ῥήµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ δι’ εαυτοῦ καθαρισµὸν ποιησάµενος τῶν ἁµαρτιῶν ηµῶν ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς µεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς.
τοσούτῳ κρείττων γενόµενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ’ αὐτοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνοµα. τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων υἱός µου
εἶ σύ ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε καὶ πάλιν ἐγὼ ἔσοµαι αὐτῷ εἰς πατέρα
καὶ αὐτὸς ἔσται µοι εἰς υἱόν. ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον
εἰς τὴν οἰκουµένην λέγει καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι
ϑεοῦ. καὶ πρὸς µὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
πνεύµατα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς ϕλόγα. πρὸς δὲ τὸν υἱόν
ὁ ϑρόνος σου ὁ ϑεός εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάδος τῆς ασιλείας σου. ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐµίσησας ἀνοµίαν
διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ ϑεός ὁ ϑεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς
µετόχους σου. καί σὺ κατ’ ἀρχάς κύριε τὴν γῆν ἐθεµελίωσας καὶ ἔργα
τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί. αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαµένεις
καὶ πάντες ὡς ἱµάτιον παλαιωθήσονται. καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις
αὐτούς καὶ ἀλλαγήσονται σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕως
ἂν ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. οὐχὶ πάντες εἰσὶν
λειτουργικὰ πνεύµατα εἰς διακονίαν ἀποστελλόµενα διὰ τοὺς µέλλοντας
κληρονοµεῖν σωτηρίαν.
διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡµᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσιν µήποτε
1
v.1 πολυµερως και πολυτροπως παλαι ο ϑεος λαλησας τοις πατρασιν εν τοις προφηταις επ
εσχατου , εσχατων , των ηµερων τουτων ελαλησεν ηµιν εν υιω.
v.2 ον εθηκεν κληρονοµον παντων δι ου και εποιησεν τους αιωνας εποιησεν , , .
v.3 ος ων απαυγασµα της δοξης και χαρακτηρ
της υποστασεως αυτου ϕερων τε τα παντα τω ηµατι της δυναµεως αυτου δι , , εαυτου , , καθαισµον ποιησαµενος , , των αµαρτιων ποιησαµενος ηµων , , εκαθισεν εν δεξια της µεγαλωσυνης
εν υψηλοις.
v.8 προς δε τον υιον ο ϑρονος σου ο ϑεος εις τον αιωνα του αιωνος και αβδος , ,
, ,
ευθυτητος
η αβδος της ευθυτητος αβδος της ασιλειας σου.
v.12 και ωσει περιβολαιον
ελιξεις αυτους ως ιµατιον και αλλαγησονται συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν.
2
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2:1–18

παραρρυῶµεν. εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο έβαιος
καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον µισθαποδοσίαν. πῶς
ἡµεῖς ἐκφευξόµεθα τηλικαύτης ἀµελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡµᾶς ἐβεαιώθη. συνεπιµαρτυροῦντος τοῦ ϑεοῦ σηµείοις τε καὶ τέρασιν καὶ
ποικίλαις δυνάµεσιν καὶ πνεύµατος ἁγίου µερισµοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ
ϑέλησιν. οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουµένην τὴν µέλλουσαν
περὶ ἡς λαλοῦµεν. διεµαρτύρατο δέ πού τις λέγων τί ἐστιν ἄνθρωπος
ὅτι µιµνῄσκῃ αὐτοῦ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν. ἠλάττωσας
αὐτὸν ραχύ τι παρ’ ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιµῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν καὶ
κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου. πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν
αὐτῷ ἀνυπότακτον νῦν δὲ οὔπω ὁρῶµεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγµένα.
τὸν δὲ ραχύ τι παρ’ ἀγγέλους ἠλαττωµένον λέποµεν ἰησοῦν διὰ τὸ
πάθηµα τοῦ ϑανάτου δόξῃ καὶ τιµῇ ἐστεφανωµένον ὅπως χάριτι ϑεοῦ
ὑπὲρ παντὸς γεύσηται ϑανάτου. ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ δι’ ὃν τὰ πάντα
καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν
τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθηµάτων τελειῶσαι. ὁ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ
οἱ ἁγιαζόµενοι ἐξ ἑνὸς πάντες δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς
αὐτοὺς καλεῖν. λέγων ἀπαγγελῶ τὸ ὄνοµά σου τοῖς ἀδελφοῖς µου ἐν
µέσῳ ἐκκλησίας ὑµνήσω σε. καὶ πάλιν ἐγὼ ἔσοµαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ
καὶ πάλιν ἰδού ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ µοι ἔδωκεν ὁ ϑεός. ἐπεὶ οὖν τὰ
παιδία κεκοινώνηκεν σαρκός καὶ αἵµατος καὶ αὐτὸς παραπλησίως µετέσχεν τῶν αὐτῶν ἵνα διὰ τοῦ ϑανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα
τοῦ ϑανάτου τοῦτ῎ ἔστιν τὸν διάβολον. καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι ϕόῳ ϑανάτου διὰ παντὸς τοῦ ῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. οὐ γὰρ δήπου
ἀγγέλων ἐπιλαµβάνεται ἀλλὰ σπέρµατος ἀβραὰµ ἐπιλαµβάνεται. ὅθεν
ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁµοιωθῆναι ἵνα ἐλεήµων γένηται καὶ
πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν ϑεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁµαρτίας τοῦ
λαοῦ. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζοµένοις
οηθῆσαι.
v.1 δια τουτο δει περισσοτερως ηµας , , προσεχειν ηµας τοις ακουσθεισιν µηποτε παραρυωµεν
παραρρυωµεν , , .
v.7 ηλαττωσας αυτον ραχυ τι παρ αγγελους δοξη και τιµη εστεφανωσας αυτον
και , κατεστησας , αυτον , επι , τα , εργα , των , χειρων , σου , .
v.8 παντα υπεταξας
υποκατω των ποδων αυτου εν γαρ , , τω γαρ υποταξαι [αυτω] αυτω , , τα παντα ουδεν αφηκεν
αυτω ανυποτακτον νυν δε ουπω ορωµεν αυτω τα παντα υποτεταγµενα.
v.14 επει ουν τα παιδια
κεκοινωνηκεν σαρκος , , και , , αιµατος και σαρκος και αυτος παραπλησιως µετεσχεν των
αυτων ινα δια του ϑανατου καταργηση τον το κρατος εχοντα του ϑανατου τουτ , εστιν , τουτεστιν ,
τον διαβολον.
3
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ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου µέτοχοι κατανοήσατε τὸν
ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁµολογίας ἡµῶν χριστὸν ἰησοῦν. πιστὸν
ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ µωσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. πλείονος
γὰρ δόξης οὗτος παρὰ µωσῆν ἠξίωται καθ’ ὅσον πλείονα τιµὴν ἔχει τοῦ
οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν. πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος
ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας ϑεός. καὶ µωσῆς µὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
αὐτοῦ ὡς ϑεράπων εἰς µαρτύριον τῶν λαληθησοµένων. χριστὸς δὲ ὡς
υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ οὗ οἶκός ἐσµεν ἡµεῖς ἐάνπερ τὴν παρρησίαν
καὶ τὸ καύχηµα τῆς ἐλπίδος µέχρι τέλους εβαίαν κατάσχωµεν. διό
καθὼς λέγει τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον σήµερον ἐὰν τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε. µὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑµῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασµῷ κατὰ
τὴν ἡµέραν τοῦ πειρασµοῦ ἐν τῇ ἐρήµῳ. οὗ ἐπείρασαν µε οἱ πατέρες
ὑµῶν ἐδοκιµασάν µε καὶ εἶδον τὰ ἔργα µου τεσσαράκοντα ἔτη. διὸ
προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπον ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ
δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς µου. ὡς ὤµοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου. λέπετε ἀδελφοί µήποτε ἔσται ἔν
τινι ὑµῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ ϑεοῦ ῶντος.
ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ’ ἑκάστην ἡµέραν ἄχρις οὗ τὸ σήµερον
καλεῖται ἵνα µὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑµῶν ἀπάτῃ τῆς ἁµαρτίας. µέτοχοι
γὰρ γεγόναµεν τοῦ χριστοῦ ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως µέχρι
τέλους εβαίαν κατάσχωµεν. ἐν τῷ λέγεσθαι σήµερον ἐὰν τῆς ϕωνῆς
αὐτοῦ ἀκούσητε µὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑµῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασµῷ. τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν ἀλλ’ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες
ἐξ αἰγύπτου διὰ µωσέως. τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσαράκοντα ἔτη οὐχὶ
τοῖς ἁµαρτήσασιν ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήµῳ. τίσιν δὲ ὤµοσεν µὴ
v.1 οθεν αδελφοι αγιοι κλησεως επουρανιου µετοχοι κατανοησατε τον αποστολον και αρχιερεα της
οµολογιας ηµων χριστον , ιησουν χριστον .
v.2 πιστον οντα τω ποιησαντι αυτον ως και µωυσης ,
,
, ,
µωσης
εν [ολω] ολω
τω οικω αυτου.
v.3 πλειονος γαρ δοξης , , ουτος δοξης παρα
,
,
µωυσην
µωσην
ηξιωται καθ οσον πλειονα τιµην εχει του οικου ο κατασκευασας αυτον. v.4 πας
γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε τα , , παντα κατασκευασας ϑεος.
v.5 και µωυσης ,
µωσης , µεν πιστος εν ολω τω οικω αυτου ως ϑεραπων εις µαρτυριον των λαληθησοµενων.
v.6 χριστος δε ως υιος επι τον οικον αυτου ου οικος εσµεν ηµεις ἑανπερ῎ εανπερ , , την παρρησιαν και το
καυχηµα της ελπιδος µεχρι , , τελους , , εβαιαν , , κατασχωµεν.
v.9 ου επειρασαν µε , ,
οι πατερες υµων εν εδοκιµασαν , , δοκιµασια µε , , και ειδον τα εργα µου τεσσερακοντα
τεσσαρακοντα , , ετη.
v.10 διο προσωχθισα τη γενεα ταυτη εκεινη , , και ειπον αει πλανωνται
τη καρδια αυτοι δε ουκ εγνωσαν τας οδους µου.
v.13 αλλα παρακαλειτε εαυτους καθ εκαστην
ηµεραν αχρις ου το σηµερον καλειται ινα µη σκληρυνθη τις , , εξ υµων τις απατη της αµαρτιας.
v.14 µετοχοι γαρ γεγοναµεν , , του χριστου γεγοναµεν εανπερ την αρχην της υποστασεως µεχρι τελους εβαιαν κατασχωµεν.
v.16 τινες γαρ ακουσαντες παρεπικραναν αλλ ου παντες οι εξελθοντες εξ
αιγυπτου δια µωυσεως , µωσεως , . v.17 τισιν δε προσωχθισεν τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , ,
ετη ουχι τοις αµαρτησασιν ων τα κωλα επεσεν εν τη ερηµω.
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19

εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ µὴ τοῖς ἀπειθήσασιν. καὶ
λέποµεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν.

4

ϕοβηθῶµεν οὖν µήποτε καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν
κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑµῶν ὑστερηκέναι. καὶ γάρ ἐσµεν εὐηγγελισµένοι καθάπερ κἀκεῖνοι ἀλλ’ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς
ἐκείνους µὴ συγκεκραµένος τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. εἰσερχόµεθα
γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν ὡς ὤµοσα ἐν
τῇ ὀργῇ µου εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου καίτοι τῶν ἔργων
ἀπὸ καταβολῆς κόσµου γενηθέντων. εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόµης
οὕτως καὶ κατέπαυσεν ὁ ϑεὸς ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ ἑβδόµῃ ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ. καὶ ἐν τούτῳ πάλιν εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν
µου. ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν καὶ οἱ πρότερον
εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι’ ἀπείθειαν. πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡµέραν
σήµερον ἐν δαβὶδ λέγων µετὰ τοσοῦτον χρόνον καθὼς εἴρηται σήµερον
ἐὰν τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε µὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑµῶν. εἰ
γὰρ αὐτοὺς ἰησοῦς κατέπαυσεν οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει µετὰ ταῦτα
ἡµέρας. ἄρα ἀπολείπεται σαββατισµὸς τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ. ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων
αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ ϑεός. σπουδάσωµεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς
ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν ἵνα µὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγµατι πέσῃ τῆς
ἀπειθείας. ῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τοµώτερος ὑπὲρ
πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον καὶ διϊκνούµενος ἄχρι µερισµοῦ ψυχῆς τε
καὶ πνεύµατος ἁρµῶν τὲ καὶ µυελῶν καὶ κριτικὸς ἐνθυµήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας. καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ πάντα δὲ
γυµνὰ καὶ τετραχηλισµένα τοῖς ὀφθαλµοῖς αὐτοῦ πρὸς ὃν ἡµῖν ὁ λόγος. ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς ἰησοῦν
τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας. οὐ γὰρ ἔχοµεν ἀρχιερέα
µὴ δυνάµενον συµπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡµῶν πεπειραµένον δὲ κατὰ
πάντα καθ’ ὁµοιότητα χωρὶς ἁµαρτίας. προσερχώµεθα οὖν µετὰ παρ-

2

3





4

5
6
7


8

9, 10

11

12


13

14
15

16




4
v.2 και γαρ εσµεν ευηγγελισµενοι καθαπερ κακεινοι αλλ ουκ ωφελησεν ο λογος της ακοης εκεινους µη συγκεκερασµενους συγκεκραµενους συγκεκραµενος , τη πιστει τοις ακουσασιν. v.3 εισερχοµεθα γαρ εις [την] την , , καταπαυσιν οι πιστευσαντες καθως ειρηκεν ως ωµοσα εν τη οργη
µου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν µου καιτοι των εργων απο καταβολης κοσµου γενηθεντων.
v.7 παλιν τινα οριζει ηµεραν σηµερον εν δαυιδ , δαβιδ , λεγων µετα τοσουτον χρονον καθως
προειρηται ειρηται , , σηµερον εαν της ϕωνης αυτου ακουσητε µη σκληρυνητε τας καρδιας υµων.
v.12 ων γαρ ο λογος του ϑεου και ενεργης και τοµωτερος υπερ πασαν µαχαιραν διστοµον και διικνουµενος αχρι µερισµου ψυχης τε , , και πνευµατος αρµων τε και µυελων και κριτικος ενθυµησεων και
εννοιων καρδιας.
v.15 ου γαρ εχοµεν αρχιερεα µη δυναµενον συµπαθησαι ταις ασθενειαις ηµων
πεπειρασµενον , πεπειραµενον , δε κατα παντα καθ οµοιοτητα χωρις αµαρτιας.
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ησίας τῷ ϑρόνῳ τῆς χάριτος ἵνα λάβωµεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωµεν εἰς
εὔκαιρον οήθειαν.
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαµβανόµενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καϑίσταται τὰ πρὸς τὸν ϑεόν ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ ϑυσίας ὑπὲρ ἁµαρτιῶν. µετριοπαθεῖν δυνάµενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωµένοις ἐπεὶ καὶ
αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν.
καὶ διὰ ταὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ
λαοῦ οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁµαρτιῶν. καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαµβάνει τὴν τιµήν ἀλλὰ ὁ καλούµενος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ καθάπερ
καὶ ὁ ἀαρών. οὕτως καὶ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι
ἀρχιερέα ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν υἱός µου εἶ σύ ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε. καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ
τὴν τάξιν µελχισέδεκ. ὃς ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις
τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάµενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ ϑανάτου µετὰ
κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς
εὐλαβείας. καίπερ ὢν υἱὸς ἔµαθεν ἀφ’ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν. καὶ
τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου. προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν µελχισέδεκ. περὶ οὗ πολὺς ἡµῖν ὁ λόγος καὶ δυσερµήνευτος λέγειν ἐπεὶ
νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ
τὸν χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑµᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς
ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ ϑεοῦ καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ
οὐ στερεᾶς τροφῆς. πᾶς γὰρ ὁ µετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος γάρ ἐστιν. τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή τῶν διὰ
τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυµνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε
καὶ κακοῦ.
διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα ϕερώµεθα µὴ πάλιν ϑεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων
καὶ πίστεως ἐπὶ ϑεόν. απτισµῶν διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε χειρῶν ἀναστάσεώς τε νεκρῶν καὶ κρίµατος αἰωνίου.
καὶ τοῦτο ποιήσοµεν ἐάνπερ
ἐπιτρέπῃ ὁ ϑεός. ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ ϕωτισθέντας γευσαµένους τε
v.16 προσερχωµεθα ουν µετα παρρησιας τω ϑρονω της χαριτος ινα λαβωµεν ελεος ελεον , , και
χαριν ευρωµεν εις ευκαιρον οηθειαν.
5
v.3 και δι δια , , αυτην ταυτην , , οφειλει καθως
περι του λαου ουτως και περι αυτου εαυτου , , προσφερειν περι υπερ , , αµαρτιων.
v.4 και
ουχ εαυτω τις λαµβανει την τιµην αλλα ο , καλουµενος υπο του ϑεου καθωσπερ καθαπερ , , και
ο , ααρων.
v.9 και τελειωθεις εγενετο πασιν τοις υπακουουσιν αυτω πασιν , , αιτιος σωτηριας
αιωνιου.
v.12 και γαρ οφειλοντες ειναι διδασκαλοι δια τον χρονον παλιν χρειαν εχετε του διδασκειν
υµας τινα τα στοιχεια της αρχης των λογιων του ϑεου και γεγονατε χρειαν εχοντες γαλακτος [και]
και , , ου στερεας τροφης.
6
v.3 και τουτο ποιησωµεν ποιησοµεν , , εανπερ επιτρεπη ο
ϑεος.
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τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ µετόχους γενηθέντας πνεύµατος ἁγίου.
καὶ καλὸν γευσαµένους ϑεοῦ ῥῆµα δυνάµεις τε µέλλοντος αἰῶνος. καὶ
παραπεσόντας πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς µετάνοιαν ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ παραδειγµατίζοντας.
γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα
τὸν ἐπ’ αὐτῆς πολλάκις ἐρχόµενον ὑετόν καὶ τίκτουσα οτάνην εὔθετον
ἐκείνοις δι’ οὓς καὶ γεωργεῖται µεταλαµβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ.
ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιµος καὶ κατάρας ἐγγύς ἡς
τὸ τέλος εἰς καῦσιν. πεπείσµεθα δὲ περὶ ὑµῶν ἀγαπητοί τὰ κρείττονα
καὶ ἐχόµενα σωτηρίας εἰ καὶ οὕτως λαλοῦµεν. οὐ γὰρ ἄδικος ὁ ϑεὸς
ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑµῶν καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης ἡς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες.
ἐπιθυµοῦµεν δὲ ἕκαστον ὑµῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς
τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους. ἵνα µὴ νωθροὶ γένησθε µιµηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ µακροθυµίας κληρονοµούντων τὰς ἐπαγγελίας. τῷ γὰρ ἀβραὰµ ἐπαγγειλάµενος ὁ ϑεός ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχεν
µείζονος ὀµόσαι ὤµοσεν καθ’ ἑαυτοῦ. λέγων ἦ µὴν εὐλογῶν εὐλογήσω
σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. καὶ οὕτως µακροθυµήσας ἐπέτυχεν
τῆς ἐπαγγελίας. ἄνθρωποι µεν γὰρ κατὰ τοῦ µείζονος ὀµνύουσιν καὶ
πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς εβαίωσιν ὁ ὅρκος. ἐν ᾧ περισσότερον ουλόµενος ὁ ϑεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόµοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ
ἀµετάθετον τῆς ουλῆς αὐτοῦ ἐµεσίτευσεν ὅρκῳ. ἵνα διὰ δύο πραγµάτων ἀµεταθέτων ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι ϑεόν ἰσχυρὰν παράκλησιν
ἔχωµεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης ἐλπίδος. ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχοµεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ εβαίαν καὶ εἰσερχοµένην εἰς τὸ
ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος. ὅπου πρόδροµος ὑπὲρ ἡµῶν εἰσῆλθεν
ἰησοῦς κατὰ τὴν τάξιν µελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόµενος εἰς τὸν αἰῶνα.
οὗτος γὰρ ὁ µελχισέδεκ ασιλεὺς σαλήµ ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου ὁ συναντήσας ἀβραὰµ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν ασιλέων
καὶ εὐλογήσας αὐτόν. ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐµέρισεν ἀβραάµ
πρῶτον µὲν ἑρµηνευόµενος ασιλεὺς δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ καὶ ασιv.7 γη γαρ η πιουσα τον επ αυτης πολλακις , , ερχοµενον πολλακις υετον και τικτουσα οτανην
ευθετον εκεινοις δι ους και γεωργειται µεταλαµβανει ευλογιας απο του ϑεου.
v.9 πεπεισµεθα δε περι
υµων αγαπητοι τα κρεισσονα , κρειττονα , και εχοµενα σωτηριας ει και ουτως λαλουµεν.
v.10 ου
γαρ αδικος ο ϑεος επιλαθεσθαι του εργου υµων και του , , κοπου , , της αγαπης ης ενδειξασθε
ενεδειξασθε , , εις το ονοµα αυτου διακονησαντες τοις αγιοις και διακονουντες.
v.14 λεγων ει
η , , µην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε.
v.16 ανθρωποι µεν , , γαρ κατα
του µειζονος οµνυουσιν και πασης αυτοις αντιλογιας περας εις εβαιωσιν ο ορκος.
v.18 ινα δια
δυο πραγµατων αµεταθετων εν οις αδυνατον ψευσασθαι [τον] ϑεον ισχυραν παρακλησιν εχωµεν οι
καταφυγοντες κρατησαι της προκειµενης ελπιδος.
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λεὺς σαλήµ ὅ ἐστιν ασιλεὺς εἰρήνης. ἀπάτωρ ἀµήτωρ ἀγενεαλόγητος
µήτε ἀρχὴν ἡµερῶν µήτε ωῆς τέλος ἔχων ἀφωµοιωµένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ
ϑεοῦ µένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.
ϑεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος ᾧ καὶ
δεκάτην ἀβραὰµ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. καὶ οἱ µὲν
ἐκ τῶν υἱῶν λευὶ τὴν ἱερατείαν λαµβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόµον τοῦτ῎ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καίπερ
ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος ἀβραάµ. ὁ δὲ µὴ γενεαλογούµενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν τὸν ἀβραάµ καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν.
χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.
καὶ ὧδε µὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαµβάνουσιν ἐκεῖ δὲ
µαρτυρούµενος ὅτι ῇ. καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ ἀβραὰµ καὶ λευὶ ὁ δεκάτας λαµβάνων δεδεκάτωται. ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε
συνήντησεν αὐτῷ ὁ µελχισέδεκ. εἰ µὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς λευιτικῆς
ἱερωσύνης ἦν ὁ λαὸς γὰρ ἐπ’ αὐτῇ νενοµοθέτητο τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν
τάξιν µελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ἀαρὼν
λέγεσθαι. µετατιθεµένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόµου µετάθεσις γίνεται. ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα ϕυλῆς ἑτέρας µετέσχηκεν ἀφ’
ἡς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ ϑυσιαστηρίῳ. πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ἰούδα
ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡµῶν εἰς ἣν ϕυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσυνής µωσῆς
ἐλάλησεν. καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν εἰ κατὰ τὴν ὁµοιότητα µελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος. ὃς οὐ κατὰ νόµον ἐντολῆς
σαρκίκης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναµιν ωῆς ἀκαταλύτου. µαρτυρεῖ γὰρ
ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν µελχισέδεκ. ἀθέτησις µὲν
γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές.
οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόµος ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος δι’ ἡς
ἐγγίζοµεν τῷ ϑεῷ. καὶ καθ’ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωµοσίας. οἵ µέν γάρ

7
v.4 ϑεωρειτε δε πηλικος ουτος ω [και] και , , δεκατην αβρααµ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο
πατριαρχης.
v.5 και οι µεν εκ των υιων λευι την ιερατειαν λαµβανοντες εντολην εχουσιν αποδεκατουν τον λαον κατα τον νοµον τουτ , εστιν , τουτεστιν , τους αδελφους αυτων καιπερ εξεληλυθοτας
εκ της οσφυος αβρααµ.
v.6 ο δε µη γενεαλογουµενος εξ αυτων δεδεκατωκεν τον , , αβρααµ και
τον εχοντα τας επαγγελιας ευλογηκεν.
v.9 και ως επος ειπειν δι δια , , αβρααµ και λευι ο
δεκατας λαµβανων δεδεκατωται.
v.10 ετι γαρ εν τη οσφυι του πατρος ην οτε συνηντησεν αυτω
ο , , µελχισεδεκ.
v.11 ει µεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτης
αυτη , , νενοµοθετηται νενοµοθετητο , , τις ετι χρεια κατα την ταξιν µελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι.
v.14 προδηλον γαρ οτι εξ ιουδα ανατεταλκεν
ο κυριος ηµων εις ην ϕυλην ουδεν , , περι ιερεων ιερωσυνης , , ουδεν µωυσης , µωσης ,
ελαλησεν.
v.16 ος ου κατα νοµον εντολης σαρκινης σαρκικης , , γεγονεν αλλα κατα δυναµιν
ωης ακαταλυτου.
v.17 µαρτυρειται µαρτυρει , , γαρ οτι συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν µελχισεδεκ.
v.21 ο δε µετα ορκωµοσιας δια του λεγοντος προς αυτον ωµοσεν κυριος και ου
µεταµεληθησεται συ ιερευς εις τον αιωνα κατα , , την , , ταξιν , , µελχισεδεκ , , .
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χωρίς ὁρκωµοσίας εἰσιν ἱερεῖς γεγονότες ὁ δὲ µετὰ ὁρκωµοσίας διὰ τοῦ
λέγοντος πρὸς αὐτόν ὤµοσεν κύριος καὶ οὐ µεταµεληθήσεται σὺ ἱερεὺς
εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν µελχισεδέκ. κατὰ τοσοῦτον κρείττονος
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ἰησοῦς. καὶ οἱ µὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες
ἱερεῖς διὰ τὸ ϑανάτῳ κωλύεσθαι παραµένειν. ὁ δὲ διὰ τὸ µένειν αὐτὸν
εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην. ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ
παντελὲς δύναται τοὺς προσερχοµένους δι’ αὐτοῦ τῷ ϑεῷ πάντοτε ῶν
εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. τοιοῦτος γὰρ ἡµῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς
ὅσιος ἄκακος ἀµίαντος κεχωρισµένος ἀπὸ τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόµενος. ὃς οὐκ ἔχει καθ’ ἡµέραν ἀνάγκην ὥσπερ
οἱ ἀρχιερεῖς πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁµαρτιῶν ϑυσίας ἀναφέρειν ἔπειτα
τῶν τοῦ λαοῦ τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. ὁ νόµος
γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν ὁ λόγος δὲ τῆς
ὁρκωµοσίας τῆς µετὰ τὸν νόµον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωµένον.
κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγοµένοις τοιοῦτον ἔχοµεν ἀρχιερέα ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑρόνου τῆς µεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς. τῶν ἁγίων
λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος καὶ οὐκ
ἄνθρωπος. πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ ϑυσίας
καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. εἰ µὲν
γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς οὐδ ἂν ἦν ἱερεύς ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων
κατὰ τὸν νόµον τὰ δῶρα. οἵτινες ὑποδείγµατι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν
ἐπουρανίων καθὼς κεχρηµάτισται µωσῆς µέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν
ὅρα γάρ ϕησίν ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ
ὄρει. νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχεν λειτουργίας ὅσῳ καὶ κρείττονός
ἐστιν διαθήκης µεσίτης ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενοµοθέτηται.
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄµεµπτος οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.
µεµφόµενος γὰρ αὐτοῖς λέγει ἰδού ἡµέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ
συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ἰούδα διαθήκην καινήν. οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡµέρᾳ
v.22 κατα τοσουτο [και] τοσουτον , , κρειττονος διαθηκης γεγονεν εγγυος ιησους.
v.26 τοιουτος γαρ ηµιν και επρεπεν αρχιερευς οσιος ακακος αµιαντος κεχωρισµενος απο των αµαρτωλων και
υψηλοτερος των ουρανων γενοµενος.
8
v.2 των αγιων λειτουργος και της σκηνης της αληθινης ην
επηξεν ο κυριος και , , ουκ ανθρωπος.
v.4 ει µεν ουν γαρ , , ην επι γης ουδ αν ην ιερευς οντων των ιερεων , , των , , προσφεροντων κατα τον , , νοµον τα δωρα.
v.5 οιτινες υποδειγµατι
και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηµατισται µωυσης , µωσης , µελλων επιτελειν
την σκηνην ορα γαρ ϕησιν ποιησεις , ποιησης , παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει.
v.6 ᾿νυνι῎ νυνι , , δε διαφορωτερας τετυχεν , τετευχεν , λειτουργιας οσω και κρειττονος εστιν
διαθηκης µεσιτης ητις επι κρειττοσιν επαγγελιαις νενοµοθετηται.
v.8 µεµφοµενος γαρ αυτους
αυτοις , , λεγει ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και συντελεσω επι τον οικον ισραηλ και επι τον
οικον ιουδα διαθηκην καινην.
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ἐπιλαβοµένου µου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς αἰγύπτου
ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέµειναν ἐν τῇ διαθήκῃ µου κἀγὼ ἠµέλησα αὐτῶν λέγει
κύριος. ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσοµαι τῷ οἴκῳ ἰσραὴλ µετὰ τὰς
ἡµέρας ἐκείνας λέγει κύριος διδοὺς νόµους µου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν
καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς καὶ ἔσοµαι αὐτοῖς εἰς ϑεὸν καὶ
αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰς λαόν. καὶ οὐ µὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πλησίον
αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων γνῶθι τὸν κύριον ὅτι πάντες εἰδήσουσίν µε ἀπὸ µικροῦ αὐτῶν ἕως µεγάλου αὐτῶν. ὅτι ἵλεως
ἔσοµαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνοµιῶν
αὐτῶν οὐ µὴ µνησθῶ ἔτι. ἐν τῷ λέγειν καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην
τὸ δὲ παλαιούµενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισµοῦ.
εἶχέν µὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνή δικαιώµατα λατρείας τό τε ἅγιον
κοσµικόν. σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ
τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων ἥτις λέγεται ἅγια. µετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ ἡ λεγοµένη ἅγια ἁγίων. χρυσοῦν ἔχουσα
ϑυµιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυµµένην πάντοϑεν χρυσίῳ ἐν ᾗ στάµνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ µάννα καὶ ἡ ῥάβδος ἀαρὼν
ἡ λαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης. ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουιµ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν
κατὰ µέρος. τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασµένων εἰς µὲν τὴν πρώτην
σκηνὴν διαπαντός εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες. εἰς δὲ
τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ µόνος ὁ ἀρχιερεύς οὐ χωρὶς αἵµατος
ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων. τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου µήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων
ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν. ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν
καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα καθ’ ὃν δῶρά τε καὶ ϑυσίαι προσφέρονται µὴ
δυνάµεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα. µόνον ἐπὶ ρώµασιν καὶ πόµασιν καὶ διαφόροις απτισµοῖς καὶ δικαιώµασιν σαρκὸς
µέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείµενα. χριστὸς δὲ παραγενόµενος ἀρv.11 και ου µη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην , πλησιον , αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν µε απο µικρου αυτων , , εως µεγαλου αυτων.
v.12 οτι ιλεως εσοµαι ταις αδικιαις αυτων και των αµαρτιων αυτων και , , των , , ανοµιων , ,
αυτων , , ου µη µνησθω ετι.
9
v.1 ειχε ειχεν , , µεν ουν [και] και , , η πρωτη σκηνη
δικαιωµατα λατρειας το τε αγιον κοσµικον.
v.5 υπερανω δε αυτης χερουβιν χερουβιµ , , δοξης
κατασκιαζοντα το ιλαστηριον περι ων ουκ εστιν νυν λεγειν κατα µερος.
v.6 τουτων δε ουτως κατεσκευασµενων εις µεν την πρωτην σκηνην δια , παντος , διαπαντος , εισιασιν οι ιερεις τας λατρειας
επιτελουντες.
v.9 ητις παραβολη εις τον καιρον τον ενεστηκοτα καθ ην ον , , δωρα τε και ϑυσιαι
προσφερονται µη δυναµεναι κατα συνειδησιν τελειωσαι τον λατρευοντα.
v.10 µονον επι ρωµασιν
και ποµασιν και διαφοροις απτισµοις δικαιωµατα και , , δικαιωµασιν , , σαρκος µεχρι καιρου
διορθωσεως επικειµενα.
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χιερεὺς τῶν µελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς µείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς
οὐ χειροποιήτου τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως. οὐδὲ δι’ αἵµατος
τράγων καὶ µόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵµατος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ
ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράµενος. εἰ γὰρ τὸ αἷµα ταύρων καὶ τράγων
καὶ σποδὸς δαµάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωµένους ἁγιάζει πρὸς τὴν
τῆς σαρκὸς καθαρότητα. πόσῳ µᾶλλον τὸ αἷµα τοῦ χριστοῦ ὃς διὰ
πνεύµατος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄµωµον τῷ ϑεῷ καθαριεῖ τὴν
συνείδησιν ὑµῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν ϑεῷ ῶντι. καὶ
διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς µεσίτης ἐστίν ὅπως ϑανάτου γενοµένου εἰς
ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν
λάβωσιν οἱ κεκληµένοι τῆς αἰωνίου κληρονοµίας. ὅπου γὰρ διαθήκη
ϑάνατον ἀνάγκη ϕέρεσθαι τοῦ διαθεµένου. διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς
εβαία ἐπεὶ µήποτε ἰσχύει ὅτε ῇ ὁ διαθέµενος. ὅθεν οὐδ’ ἡ πρώτη
χωρὶς αἵµατος ἐγκεκαίνισται. λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόµον ὑπὸ µωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ λαβὼν τὸ αἷµα τῶν µόσχων καὶ τράγων
µετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ ιβλίον καὶ
πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν. λέγων τοῦτο τὸ αἷµα τῆς διαθήκης ἡς ἐνετείλατο πρὸς ὑµᾶς ὁ ϑεός. καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς
λειτουργίας τῷ αἵµατι ὁµοίως ἐρράντισεν. καὶ σχεδὸν ἐν αἵµατι πάντα
καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον καὶ χωρὶς αἱµατεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
ἀνάγκη οὖν τὰ µὲν ὑποδείγµατα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίεσθαι αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν ϑυσίαις παρὰ ταύτας. οὐ γὰρ
εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ χριστός ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν ἀλλ’ εἰς
αὐτὸν τὸν οὐρανόν νῦν ἐµφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ ἡµῶν.
οὐδ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς
τὰ ἅγια κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν αἵµατι ἀλλοτρίῳ. ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις

v.11 χριστος δε παραγενοµενος αρχιερευς των γενοµενων µελλοντων , , αγαθων δια της µειζονος
και τελειοτερας σκηνης ου χειροποιητου τουτ , εστιν , τουτεστιν , ου ταυτης της κτισεως. v.13 ει
γαρ το αιµα ταυρων , , και , , τραγων και ταυρων και σποδος δαµαλεως αντιζουσα τους κεκοινωµενους αγιαζει προς την της σαρκος καθαροτητα.
v.14 ποσω µαλλον το αιµα του χριστου ος
δια πνευµατος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αµωµον τω ϑεω καθαριει την συνειδησιν ηµων υµων , ,
απο νεκρων εργων εις το λατρευειν ϑεω ωντι.
v.18 οθεν ουδε ουδ , , η πρωτη χωρις αιµατος
εγκεκαινισται.
v.19 λαληθεισης γαρ πασης εντολης κατα τον νοµον υπο µωυσεως παντι τω λαω
λαβων το αιµα των µοσχων [και των τραγων] και , , τραγων , , µετα υδατος και εριου κοκκινου
και υσσωπου αυτο τε το ιβλιον και παντα τον λαον εραντισεν ερραντισεν , , .
v.21 και την σκηνην δε και παντα τα σκευη της λειτουργιας τω αιµατι οµοιως εραντισεν ερραντισεν , , .
v.24 ου
γαρ εις χειροποιητα αγια , , εισηλθεν αγια ο , , χριστος αντιτυπα των αληθινων αλλ εις αυτον τον
ουρανον νυν εµφανισθηναι τω προσωπω του ϑεου υπερ ηµων.
v.26 επει εδει αυτον πολλακις παθειν
απο καταβολης κοσµου νυνι νυν , , δε απαξ επι συντελεια των αιωνων εις αθετησιν [της] αµαρτιας
δια της ϑυσιας αυτου πεφανερωται.
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παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου νυ῀ν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων
εἰς ἀθέτησιν ἁµαρτίας διὰ τῆς ϑυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. καὶ καθ’
ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν µετὰ δὲ τοῦτο κρίσις.
οὕτως ὁ χριστός ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁµαρτίας
ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁµαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχοµένοις εἰς
σωτηρίαν.
σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόµος τῶν µελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα
τῶν πραγµάτων κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς ϑυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς
τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχοµένους τελειῶσαι. ἐπεὶ
οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόµεναι διὰ τὸ µηδεµίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν
ἁµαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρµένους. ἀλλ’ ἐν αὐταῖς ἀνάµνησις ἁµαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτόν. ἀδύνατον γὰρ αἷµα ταύρων καὶ τράγων
ἀφαιρεῖν ἁµαρτίας. διὸ εἰσερχόµενος εἰς τὸν κόσµον λέγει ϑυσίαν καὶ
προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας σῶµα δὲ κατηρτίσω µοι. ὁλοκαυτώµατα καὶ
περὶ ἁµαρτίας οὐκ εὐδόκησας. τότε εἶπον ἰδού ἥκω ἐν κεφαλίδι ιβλίου
γέγραπται περὶ ἐµοῦ τοῦ ποιῆσαι ὁ ϑεός τὸ ϑέληµά σου. ἀνώτερον λέγων ὅτι ϑυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώµατα καὶ περὶ ἁµαρτίας
οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας αἵτινες κατὰ τόν νόµον προσφέρονται.
τότε εἴρηκεν ἰδού ἥκω τοῦ ποιῆσαι ὁ ϑεός τὸ ϑέληµά σου ἀναιρεῖ τὸ
πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. ἐν ᾧ ϑελήµατι ἡγιασµένοι ἐσµὲν οἱ διὰ
τῆς προσφορᾶς τοῦ σώµατος τοῦ ἰησοῦ χριστοῦ ἐφάπαξ. καὶ πᾶς µὲν
ἱερεὺς ἕστηκεν καθ’ ἡµέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων ϑυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁµαρτίας. αὗτος
δὲ µίαν ὑπὲρ ἁµαρτιῶν προσενέγκας ϑυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν
ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ. τὸ λοιπὸν ἐκδεχόµενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. µιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς
τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζοµένους. µαρτυρεῖ δὲ ἡµῖν καὶ τὸ πνεῦµα τὸ
ἅγιον µετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι. αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσοµαι πρὸς
v.28 ουτως και , ο χριστος απαξ προσενεχθεις εις το πολλων ανενεγκειν αµαρτιας εκ δευτερου χωρις
αµαρτιας οφθησεται τοις αυτον απεκδεχοµενοις εις σωτηριαν.
10
v.1 σκιαν γαρ εχων ο νοµος των
µελλοντων αγαθων ουκ αυτην την εικονα των πραγµατων κατ ενιαυτον ταις αυταις ϑυσιαις ας προσφεουσιν εις το διηνεκες ουδεποτε δυνανται δυναται , , τους προσερχοµενους τελειωσαι.
v.2 επει
ουκ αν επαυσαντο προσφεροµεναι δια το µηδεµιαν εχειν ετι συνειδησιν αµαρτιων τους λατρευοντας
απαξ κεκαθαρισµενους κεκαθαρµενους , , .
v.8 ανωτερον λεγων οτι ϑυσιας ϑυσιαν , , και
προσφορας προσφοραν , , και ολοκαυτωµατα και περι αµαρτιας ουκ ηθελησας ουδε ευδοκησας
αιτινες κατα τον , , νοµον προσφερονται.
v.9 τοτε ειρηκεν ιδου ηκω του ποιησαι ο , , ϑεος , ,
το ϑεληµα σου αναιρει το πρωτον ινα το δευτερον στηση.
v.10 εν ω ϑεληµατι ηγιασµενοι εσµεν οι ,
,
δια της προσφορας του σωµατος του
ιησου χριστου εφαπαξ.
v.12 ουτος αυτος , , δε µιαν
υπερ αµαρτιων προσενεγκας ϑυσιαν εις το διηνεκες εκαθισεν εν δεξια του ϑεου.
v.15 µαρτυρει δε
ηµιν και το πνευµα το αγιον µετα γαρ το ειρηκεναι προειρηκεναι , , .
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αὐτοὺς µετὰ τὰς ἡµέρας ἐκείνας λέγει κύριος διδοὺς νόµους µου ἐπὶ
καρδίας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς. καὶ τῶν
ἁµαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνοµιῶν αὐτῶν οὐ µὴ µνησθῶ ἔτι. ὅπου δὲ
ἄφεσις τούτων οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁµαρτίας. ἔχοντες οὖν ἀδελφοί
παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵµατι ἰησοῦ. ἣν ἐνεκαίνισεν
ἡµῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσµατος τοῦτ῎ ἔστιν τῆς
σαρκὸς αὐτοῦ. καὶ ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ. προσερχώµεθα
µετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισµένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουµένοι τὸ σῶµα ὕδατι καθαρῷ.
κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάµενος. καὶ κατανοῶµεν ἀλλήλους εἰς παροξυσµὸν ἀγάπης καὶ καλῶν
ἔργων. µὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν
ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ µᾶλλον ὅσῳ λέπετε ἐγγίζουσαν τὴν
ἡµέραν. ἑκουσίως γὰρ ἁµαρτανόντων ἡµῶν µετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι περὶ ἁµαρτιῶν ἀπολείπεται ϑυσία. ϕοβερὰ δέ
τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ῆλος ἐσθίειν µέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. ἀθετήσας τις νόµον µωσέως χωρὶς οἰκτιρµῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν
µάρτυσιν ἀποθνῄσκει. πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιµωρίας ὁ
τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷµα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάµενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη καὶ τὸ πνεῦµα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. οἴδαµεν
γὰρ τὸν εἰπόντα ἐµοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ ἀνταποδώσω λέγει κύριος καὶ πάλιν κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ. ϕοβερὸν τὸ ἐµπεσεῖν εἰς χεῖρας ϑεοῦ
ῶντος. ἀναµιµνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡµέρας ἐν αἷς ϕωτισθέντες
πολλὴν ἄθλησιν ὑπεµείνατε παθηµάτων. τοῦτο µὲν ὀνειδισµοῖς τε καὶ
ϑλίψεσιν ϑεατριζόµενοι τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφοµένων
γενηθέντες. καὶ γὰρ τοῖς δεσµοῖς µου συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν
τῶν ὑπαρχόντων ὑµῶν µετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν ἐν
ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ µένουσαν. µὴ ἀποβάλητε
v.16 αυτη η διαθηκη ην διαθησοµαι προς αυτους µετα τας ηµερας εκεινας λεγει κυριος διδους νοµους µου επι καρδιας αυτων και επι την των , , διανοιαν διανοιων , , αυτων επιγραψω αυτους.
v.17 και των αµαρτιων αυτων και των ανοµιων αυτων ου µη µνησθησοµαι µνησθω , , ετι.
v.20 ην
ενεκαινισεν ηµιν οδον προσφατον και ωσαν δια του καταπετασµατος τουτ , εστιν , τουτεστιν , της
σαρκος αυτου.
v.22 προσερχωµεθα µετα αληθινης καρδιας εν πληροφορια πιστεως εραντισµενοι
ερραντισµενοι , , τας καρδιας απο συνειδησεως πονηρας και λελουσµενοι λελουµενοι , , το σωµα
υδατι καθαρω.
v.28 αθετησας τις νοµον µωυσεως , µωσεως , χωρις οικτιρµων επι δυσιν η τρισιν
µαρτυσιν αποθνησκει.
v.30 οιδαµεν γαρ τον ειποντα εµοι εκδικησις εγω ανταποδωσω λεγει , ,
, ,
κυριος
και παλιν κυριος , , κρινει κυριος τον λαον αυτου.
v.34 και γαρ τοις δεσµιοις
, ,
δεσµοις
µου , , συνεπαθησατε και την αρπαγην των υπαρχοντων υµων µετα χαρας προσεδεξασθε γινωσκοντες εχειν εαυτους εν , εαυτοις , , κρειττονα υπαρξιν εν , , ουρανοις , , και
µενουσαν.
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οὖν τὴν παρρησίαν ὑµῶν ἥτις ἔχει µισθαποδοσίαν µεγάλην. ὑποµονῆς
γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ ποιήσαντες κοµίσησθε τὴν
ἐπαγγελίαν. ἔτι γὰρ µικρὸν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχόµενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ.
ὁ δὲ δίκαιός ἐκ πίστεως ήσεται καὶ ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ἡ
ψυχή µου ἐν αὐτῷ. ἡµεῖς δὲ οὐκ ἐσµὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν ἀλλὰ
πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.
ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζοµένων ὑπόστασις πραγµάτων ἔλεγχος οὐ λεποµένων. ἐν ταύτῃ γὰρ ἐµαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. πίστει νοοῦµεν
κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήµατι ϑεοῦ εἰς τὸ µὴ ἐκ ϕαινοµένων τά λεπόµενα γεγονέναι. πίστει πλείονα ϑυσίαν ἅβελ παρὰ κάϊν προσήνεγκεν
τῷ ϑεῷ δι’ ἡς ἐµαρτυρήθη εἶναι δίκαιος µαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις
αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ καὶ δι’ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖται. πίστει ἑνὼχ µετετέθη τοῦ µὴ ἰδεῖν ϑάνατον καὶ οὐχ εὑρίσκετο διότι µετέθηκεν αὐτὸν
ὁ ϑεός πρὸ γὰρ τῆς µεταθέσεως αὐτοῦ µεµαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ
ϑεῷ. χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν
προσερχόµενον τῷ ϑεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν µισθαποδότης γίνεται. πίστει χρηµατισθεὶς νῶε περὶ τῶν µηδέπω λεποµένων
εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι’ ἡς
κατέκρινεν τὸν κόσµον καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόµος. πίστει καλούµενος ἀβραὰµ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν
ἤµελλεν λαµβάνειν εἰς κληρονοµίαν καὶ ἐξῆλθεν µὴ ἐπιστάµενος ποῦ
ἔρχεται. πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν
ἐν σκηναῖς κατοικήσας µετὰ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ τῶν συγκληρονόµων τῆς
ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς. ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς ϑεµελίους ἔχουσαν πόλιν ἡς τεχνίτης καὶ δηµιουργὸς ὁ ϑεός. πίστει καὶ αὐτὴ σάρρα δύναµιν
εἰς καταβολὴν σπέρµατος ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν ἐπεὶ
πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάµενον. διὸ καὶ ἀφ’ ἑνὸς ἐγεννήθησαν καὶ
v.35 µη αποβαλητε ουν την παρρησιαν υµων ητις εχει µισθαποδοσιαν , , µεγαλην µισθαποδοσιαν .
v.37 ετι γαρ µικρον οσον οσον ο ερχοµενος ηξει και ου χρονισει χρονιει , , .
v.38 ο δε δικαιος
µου εκ πιστεως ησεται και εαν υποστειληται ουκ ευδοκει η ψυχη µου εν αυτω.
11
v.3 πιστει νοουµεν κατηρτισθαι τους αιωνας ηµατι ϑεου εις το µη εκ ϕαινοµενων το τα , , λεποµενον
λεποµενα , , γεγονεναι.
v.4 πιστει πλειονα ϑυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν τω ϑεω δι
ης εµαρτυρηθη ειναι δικαιος µαρτυρουντος επι τοις δωροις αυτου του ϑεου και δι αυτης αποθανων ετι λαλει , λαλειται , .
v.5 πιστει ενωχ µετετεθη του µη ιδειν ϑανατον και ουχ ηυρισκετο
ευρισκετο , , διοτι µετεθηκεν αυτον ο ϑεος προ γαρ της µεταθεσεως αυτου , , µεµαρτυρηται
ευαρεστηκεναι ευηρεστηκεναι , , τω ϑεω.
v.8 πιστει καλουµενος αβρααµ υπηκουσεν εξελθειν
εις τον , , τοπον ον ηµελλεν λαµβανειν εις κληρονοµιαν και εξηλθεν µη επισταµενος που ερχεται.
v.9 πιστει παρωκησεν εις [την] την , γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας µετα
ισαακ και ιακωβ των συγκληρονοµων της επαγγελιας της αυτης.
v.11 πιστει και αυτη σαρρα στειρα
δυναµιν εις καταβολην σπερµατος ελαβεν και παρα καιρον ηλικιας ετεκεν , , επει πιστον ηγησατο
τον επαγγειλαµενον.
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11:12–29

ταῦτα νενεκρωµένου καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡσεὶ
ἄµµος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης ἡ ἀναρίθµητος. κατὰ πίστιν ἀπέϑανον οὗτοι πάντες µὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς
ἰδόντες καὶ πεισθέντες καὶ ἀσπασάµενοι καὶ ὁµολογήσαντες ὅτι ξένοι
καὶ παρεπίδηµοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐµφανίουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. καὶ εἰ µὲν ἐκείνης ἐµνηµόνευον ἀφ’ ἡς
ἐξῆλθον εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάµψαι. νυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ῎
ἔστιν ἐπουρανίου διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ϑεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἡτοίµασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν. πίστει προσενήνοχεν ἀβραὰµ
τὸν ἰσαὰκ πειραζόµενος καὶ τὸν µονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας
ἀναδεξάµενος. πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι ἐν ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρµα.
λογισάµενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ ϑεός ὅθεν αὐτὸν καὶ
ἐν παραβολῇ ἐκοµίσατο. πίστει περὶ µελλόντων εὐλόγησεν ἰσαὰκ τὸν
ἰακὼβ καὶ τὸν ἠσαῦ. πίστει ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ἰωσὴφ
εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. πίστει
ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ἰσραὴλ ἐµνηµόνευσεν καὶ περὶ
τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. πίστει µωσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίµηνον
ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον καὶ οὐκ ἐφοήθησαν τὸ διάταγµα τοῦ ασιλέως. πίστει µωσῆς µέγας γενόµενος
ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς ϑυγατρὸς ϕαραώ. µᾶλλον ἑλόµενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁµαρτίας ἀπόλαυσιν.
µείζονα πλοῦτον ἡγησάµενος τῶν ἐν αἰγύπτῳ ϑησαυρῶν τὸν ὀνειδισµὸν
τοῦ χριστοῦ ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν µισθαποδοσίαν. πίστει κατέλιπεν
αἴγυπτον µὴ ϕοβηθεὶς τὸν ϑυµὸν τοῦ ασιλέως τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν
ἐκαρτέρησεν. πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵµατος ἵνα µὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα ϑίγῃ αὐτῶν. πίστει διέβησαν τὴν
ἐρυθρὰν ϑάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς ἡς πεῖραν λαβόντες οἱ αἰγύπτιοι κατεv.12 διο και αφ ενος εγεννηθησαν και ταυτα νενεκρωµενου καθως τα αστρα του ουρανου τω πληθει
και ως , η , ωσει , αµµος η παρα το χειλος της ϑαλασσης η αναριθµητος.
v.13 κατα πιστιν
απεθανον ουτοι παντες µη λαβοντες τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες και πεισθεντες ,
και , ασπασαµενοι και οµολογησαντες οτι ξενοι και παρεπιδηµοι εισιν επι της γης.
v.15 και ει
µεν εκεινης εµνηµονευον αφ ης εξεβησαν εξηλθον , , ειχον αν καιρον ανακαµψαι.
v.16 νυν ,
νυνι , δε κρειττονος ορεγονται τουτ , εστιν , τουτεστιν , επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο ϑεος ϑεος επικαλεισθαι αυτων ητοιµασεν γαρ αυτοις πολιν.
v.20 πιστει και περι µελλοντων
ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ.
v.23 πιστει µωυσης , µωσης , γεννηθεις εκρυβη τριµηνον υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον αστειον το παιδιον και ουκ εφοβηθησαν το διαταγµα του
ασιλεως.
v.24 πιστει µωυσης , µωσης , µεγας γενοµενος ηρνησατο λεγεσθαι υιος ϑυγατρος
ϕαραω.
v.26 µειζονα πλουτον ηγησαµενος των αιγυπτου , εν , αιγυπτω , ϑησαυρων τον ονειδισµον του χριστου απεβλεπεν γαρ εις την µισθαποδοσιαν. v.29 πιστει διεβησαν την ερυθραν ϑαλασσαν
ως δια ξηρας γης ης πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι κατεποθησαν.
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πόθησαν. πίστει τὰ τείχη ἰεριχὼ ἔπεσεν κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡµέρας.
πίστει ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν δεξαµένη τοὺς
κατασκόπους µετ’ εἰρήνης. καὶ τί ἔτι λέγω ἐπιλείψει γὰρ µε διηγούµενον ὁ χρόνος περὶ γεδεών αράκ τε καὶ σαµψών καὶ ἰεφθάε δαβίδ τε καὶ
σαµουὴλ καὶ τῶν προφητῶν. οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο ασιλείας
εἰργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν ἔφραξαν στόµατα λεόντων. ἔσβεσαν δύναµιν πυρός ἔφυγον στόµατα µαχαίρας ἐνεδυναµώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέµῳ παρεµβολὰς ἔκλιναν
ἀλλοτρίων. ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι
δὲ ἐτυµπανίσθησαν οὐ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν ἵνα κρείττονος
ἀναστάσεως τύχωσιν. ἕτεροι δὲ ἐµπαιγµῶν καὶ µαστίγων πεῖραν ἔλαβον
ἔτι δὲ δεσµῶν καὶ ϕυλακῆς. ἐλιθάσθησαν ἐπρίσθησαν ἐπειράσθησαν ἐν
ϕόνῳ µαχαίρας ἀπέθανον περιῆλθον ἐν µηλωταῖς ἐν αἰγείοις δέρµασιν
ὑστερούµενοι ϑλιβόµενοι κακουχούµενοι. ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσµος
ἐν ἐρηµίαις πλανώµενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς
γῆς. καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκοµίσαντο
τὴν ἐπαγγελίαν. τοῦ ϑεοῦ περὶ ἡµῶν κρεῖττόν τι προβλεψαµένου ἵνα
µὴ χωρὶς ἡµῶν τελειωθῶσιν.
τοιγαροῦν καὶ ἡµεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡµῖν νέφος µαρτύρων ὄγκον ἀποθέµενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁµαρτίαν δι’ ὑποµονῆς τρέχωµεν τὸν προκείµενον ἡµῖν ἀγῶνα.
ἀφορῶντες εἰς τὸν
τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ἰησοῦν ὃς ἀντὶ τῆς προκειµένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέµεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ τε τοῦ
ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ εκάθισεν. ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑποµεµενηκότα ὑπὸ τῶν ἁµαρτωλῶν εἰς ἀυτὸν ἀντιλογίαν ἵνα µὴ κάµητε ταῖς
ψυχαῖς ὑµῶν ἐκλυόµενοι. οὔπω µέχρις αἵµατος ἀντικατέστητε πρὸς
τὴν ἁµαρτίαν ἀνταγωνιζόµενοι. καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως ἥτις
ὑµῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται υἱέ µου µὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου µηδὲ
v.30 πιστει τα τειχη ιεριχω επεσαν επεσεν , , κυκλωθεντα επι επτα ηµερας.
v.32 και τι ετι
λεγω επιλειψει γαρ , , µε γαρ διηγουµενον ο χρονος περι γεδεων αρακ τε , , και , , σαµψων και , , ιεφθαε δαυιδ , δαβιδ , τε και σαµουηλ και των προφητων.
v.34 εσβεσαν δυναµιν
πυρος εφυγον στοµατα µαχαιρης µαχαιρας , , εδυναµωθησαν ενεδυναµωθησαν , , απο ασθενειας εγενηθησαν ισχυροι εν πολεµω παρεµβολας εκλιναν αλλοτριων.
v.37 ελιθασθησαν επρισθησαν
επειρασθησαν , , εν ϕονω µαχαιρης µαχαιρας , , απεθανον περιηλθον εν µηλωταις εν αιγειοις
δερµασιν υστερουµενοι ϑλιβοµενοι κακουχουµενοι.
v.38 ων ουκ ην αξιος ο κοσµος επι εν , ,
ερηµιαις πλανωµενοι και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης.
12
v.2 αφορωντες εις
τον της πιστεως αρχηγον και τελειωτην ιησουν ος αντι της προκειµενης αυτω χαρας υπεµεινεν σταυρον
v.3 αναλογιαισχυνης καταφρονησας εν δεξια τε του ϑρονου του ϑεου κεκαθικεν , εκαθισεν , .
σασθε γαρ τον τοιαυτην υποµεµενηκοτα υπο των αµαρτωλων εις εαυτον αυτον , , αντιλογιαν ινα µη
καµητε ταις ψυχαις υµων εκλυοµενοι.
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12:6–23

ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόµενος. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει µαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. εἴ παιδείαν ὑποµένετε ὡς υἱοῖς
ὑµῖν προσφέρεται ὁ ϑεός τίς γὰρ ἐστιν υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ. εἰ δὲ
χωρίς ἐστε παιδείας ἡς µέτοχοι γεγόνασιν πάντες ἄρα νόθοι ἐστε καὶ οὐχ
υἱοί. εἶτα τοὺς µὲν τῆς σαρκὸς ἡµῶν πατέρας εἴχοµεν παιδευτὰς καὶ
ἐνετρεπόµεθα οὐ πολλῷ µᾶλλον ὑποταγησόµεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευµάτων καὶ ήσοµεν. οἱ µὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡµέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς
ἐπαίδευον ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συµφέρον εἰς τὸ µεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ.
πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς µὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης
ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι’ αὐτῆς γεγυµνασµένοις ἀποδίδωσιν
δικαιοσύνης. διὸ τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυµένα γόνατα
ἀνορθώσατε. καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑµῶν ἵνα µὴ τὸ
χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ µᾶλλον. εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων καὶ τὸν
ἁγιασµόν οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον. ἐπισκοποῦντες µή τις
ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ µή τις ῥίζα πικρίας ἄνω ϕύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὰ ταὐτῆς µιανθῶσιν πολλοί. µή τις πόρνος ἢ έβηλος ὡς
ἠσαῦ ὃς ἀντὶ ρώσεως µιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια αὐτοῦ. ἴστε γὰρ ὅτι
καὶ µετέπειτα ϑέλων κληρονοµῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιµάσθη µετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ µετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. οὐ
γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωµένῳ ὄρει καὶ κεκαυµένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ
καὶ σκότῳ καὶ ϑυέλλῃ. καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ ϕωνῇ ῥηµάτων ἡς οἱ
ἀκούσαντες παρῃτήσαντο µὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον. οὐκ ἔφερον
γὰρ τὸ διαστελλόµενον κἂν ϑηρίον ϑίγῃ τοῦ ὄρους λιθοβοληθήσεται ἢ
ολίδι κατατοξευθήσεται. καί οὕτως ϕοβερὸν ἦν τὸ ϕανταζόµενον µωσῆς εἶπεν ἔκφοβός εἰµι καὶ ἔντροµος. ἀλλὰ προσεληλύθατε σιὼν ὄρει
καὶ πόλει ϑεοῦ ῶντος ἰερουσαλὴµ ἐπουρανίῳ καὶ µυριάσιν ἀγγέλων.
πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραµµένων καὶ
v.7 εις , ει , παιδειαν υποµενετε ως υιοις υµιν προσφερεται ο ϑεος τις γαρ εστιν , υιος εστιν ον
ου παιδευει πατηρ.
v.8 ει δε χωρις εστε παιδειας ης µετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι εστε , ,
και ουχ υιοι εστε .
v.9 ειτα τους µεν της σαρκος ηµων πατερας ειχοµεν παιδευτας και ενετρεποµεθα
ου πολυ [δε] πολλω , , µαλλον υποταγησοµεθα τω πατρι των πνευµατων και ησοµεν.
v.13 και
τροχιας ορθας ποιειτε ποιησατε , , τοις ποσιν υµων ινα µη το χωλον εκτραπη ιαθη δε µαλλον.
v.15 επισκοπουντες µη τις υστερων απο της χαριτος του ϑεου µη τις ιζα πικριας ανω ϕυουσα ενοχλη
και δι δια , , αυτης ταυτης , , µιανθωσιν πολλοι.
v.16 µη τις πορνος η εβηλος ως ησαυ
ος αντι ρωσεως µιας απεδετο απεδοτο , , τα πρωτοτοκια εαυτου αυτου , , .
v.18 ου γαρ
προσεληλυθατε ψηλαφωµενω ορει , , και κεκαυµενω πυρι και γνοφω και οφω σκοτω , , και
ϑυελλη.
v.20 ουκ εφερον γαρ το διαστελλοµενον καν ϑηριον ϑιγη του ορους λιθοβοληθησεται η ,
,
ολιδι
κατατοξευθησεται , . v.21 και ουτω ουτως , , ϕοβερον ην το ϕανταζοµενον µωυσης ,
,
µωσης
ειπεν εκφοβος ειµι και εντροµος.
v.23 πανηγυρει και εκκλησια πρωτοτοκων εν , ,
, ,
ουρανοις
απογεγραµµενων εν ουρανοις και κριτη ϑεω παντων και πνευµασι πνευµασιν , ,
δικαιων τετελειωµενων.
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κριτῇ ϑεῷ πάντων καὶ πνεύµασιν δικαίων τετελειωµένων. καὶ διαθήκης
νέας µεσίτῃ ἰησοῦ καὶ αἵµατι ῥαντισµοῦ κρείττονα λαλοῦντι παρὰ τὸν
ἅβελ. λέπετε µὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον τὸν ἐπὶ τῆς γῆς παραιτησάµενοι χρηµατίζοντα πολλῷ µᾶλλον ἡµεῖς
οἱ τὸν ἀπ’ οὐρανῶν ἀποστρεφόµενοι. οὗ ἡ ϕωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε
νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ µόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ
τὸν οὐρανόν. τὸ δέ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευοµένων τὴν µετάθεσιν ὡς
πεποιηµένων ἵνα µείνῃ τὰ µὴ σαλευόµενα. διὸ ασιλείαν ἀσάλευτον
παραλαµβάνοντες ἔχωµεν χάριν δι’ ἡς λατρεύωµεν εὐαρέστως τῷ ϑεῷ
µετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας. καὶ γὰρ ὁ ϑεὸς ἡµῶν πῦρ καταναλίσκον.

24

ἡ ϕιλαδελφία µενέτω. τῆς ϕιλοξενίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. µιµνῄσκεσθε τῶν δεσµίων
ὡς συνδεδεµένοι τῶν κακουχουµένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώµατι.
τίµιος ὁ γάµος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀµίαντος πόρνους δὲ καὶ µοιχοὺς
κρινεῖ ὁ ϑεός. ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος ἀρκούµενοι τοῖς παροῦσιν αὐτὸς
γὰρ εἴρηκεν οὐ µή σε ἀνῶ οὐδ οὐ µή σε ἐγκαταλίπω. ὥστε ϑαρροῦντας
ἡµᾶς λέγειν κύριος ἐµοὶ οηθός καὶ οὐ ϕοβηθήσοµαι τί ποιήσει µοι
ἄνθρωπος. µνηµονεύετε τῶν ἡγουµένων ὑµῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑµῖν
τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς µιµεῖσθε τὴν πίστιν. ἰησοῦς χριστὸς χθὲς καὶ σήµερον ὁ αὐτός καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας. διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις µὴ περιφέρεσθε καλὸν γὰρ
χάριτι εβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν οὐ ρώµασιν ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ
περιπατήσαντες. ἔχοµεν ϑυσιαστήριον ἐξ οὗ ϕαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. ὧν γὰρ εἰσφέρεται ῴων τὸ αἷµα περὶ
ἁµαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως τούτων τὰ σώµατα κατακαίεται
ἔξω τῆς παρεµβολῆς. διὸ καὶ ἰησοῦς ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵµατος

13, 2

v.24 και διαθηκης νεας µεσιτη ιησου και αιµατι αντισµου κρειττον , κρειττονα , λαλουντι παρα
το τον , , αβελ.
v.25 λεπετε µη παραιτησησθε τον λαλουντα ει γαρ εκεινοι ουκ εξεφυγον
εφυγον , , τον , , επι της , γης παραιτησαµενοι τον χρηµατιζοντα πολυ πολλω , , µαλλον
ηµεις οι τον απ ουρανων αποστρεφοµενοι.
v.26 ου η ϕωνη την γην εσαλευσεν τοτε νυν δε επηγγελται λεγων ετι απαξ εγω σεισω σειω , , ου µονον την γην αλλα και τον ουρανον.
v.27 το δε ετι
απαξ δηλοι [την] των σαλευοµενων την , , µεταθεσιν ως πεποιηµενων ινα µεινη τα µη σαλευοµενα.
v.28 διο ασιλειαν ασαλευτον παραλαµβανοντες εχωµεν χαριν δι ης λατρευοµεν λατρευωµεν , ,
ευαρεστως τω ϑεω µετα αιδους , , και , , ευλαβειας και δεους .
13
v.4 τιµιος ο γαµος
εν πασιν και η κοιτη αµιαντος πορνους γαρ δε , , και µοιχους κρινει ο ϑεος.
v.5 αφιλαργυρος
ο τροπος αρκουµενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου µη σε ανω ουδ ου µη σε εγκαταλειπω
εγκαταλιπω , , .
v.6 ωστε ϑαρρουντας ηµας λεγειν κυριος εµοι οηθος [και] και , , ου ϕοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωπος.
v.8 ιησους χριστος εχθες χθες , , και σηµερον ο αυτος και εις
τους αιωνας. v.9 διδαχαις ποικιλαις και ξεναις µη παραφερεσθε , περιφερεσθε , καλον γαρ χαριτι
εβαιουσθαι την καρδιαν ου ρωµασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν οι περιπατουντες περιπατησαντες , , .




































































































































25



26



27



28





29

3

4
5



6





7

8
9





10
11

12

450
13
14
15


16
17

18


19
20

21


22

23


24

25


Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

13:13–25

τὸν λαόν ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. τοίνυν ἐξερχώµεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω
τῆς παρεµβολῆς τὸν ὀνειδισµὸν αὐτοῦ ϕέροντες. οὐ γὰρ ἔχοµεν ὧδε
µένουσαν πόλιν ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν ἐπιζητοῦµεν. δι’ αὐτοῦ οὖν ἀναϕέρωµεν ϑυσίαν αἰνέσεως διαπαντός τῷ ϑεῷ τοῦτ῎ ἔστιν καρπὸν χειλέων
ὁµολογούντων τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ. τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας µὴ
ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ ϑυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ ϑεός. πείθεσθε
τοῖς ἡγουµένοις ὑµῶν καὶ ὑπείκετε αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν
ψυχῶν ὑµῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες ἵνα µετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ
µὴ στενάζοντες ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑµῖν τοῦτο. προσεύχεσθε περὶ ἡµῶν
πεποίθαµεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχοµεν ἐν πᾶσιν καλῶς ϑέλοντες
ἀναστρέφεσθαι. περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον
ἀποκατασταθῶ ὑµῖν. ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν
ποιµένα τῶν προβάτων τὸν µέγαν ἐν αἵµατι διαθήκης αἰωνίου τὸν κύιον ἡµῶν ἰησοῦν. καταρτίσαι ὑµᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι
τὸ ϑέληµα αὐτοῦ ποιῶν ἐν ὑµῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ἰησοῦ
χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν. παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς
ἀδελφοί ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως καὶ γὰρ διὰ ραχέων
ἐπέστειλα ὑµῖν. γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν τιµόθεον ἀπολελυµένον µεθ’
οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψοµαι ὑµᾶς. ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουµένους ὑµῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ἰταλίας.
ἡ χάρις µετὰ πάντων ὑµῶν ἀµήν πρός ἑβραίους ἐγράφη ἀπό τῆς ἰταλίας
διά τιµοθέου.

v.15 δι αυτου [ουν] ουν , , αναφερωµεν ϑυσιαν αινεσεως δια , παντος , διαπαντος , τω ϑεω
τουτ , εστιν , τουτεστιν , καρπον χειλεων οµολογουντων τω ονοµατι αυτου.
v.18 προσευχεσθε
περι ηµων πειθοµεθα πεποιθαµεν , , γαρ οτι καλην συνειδησιν εχοµεν εν πασιν καλως ϑελοντες
αναστρεφεσθαι.
v.21 καταρτισαι υµας εν παντι εργω , , αγαθω εις το ποιησαι το ϑεληµα αυτου
ποιων εν ηµιν υµιν , , το ευαρεστον ενωπιον αυτου δια ιησου χριστου ω η δοξα εις τους αιωνας [των
των , , αιωνων] αιωνων , , αµην.
v.23 γινωσκετε τον αδελφον ηµων τιµοθεον απολελυµενον
µεθ ου εαν ταχιον ερχηται οψοµαι υµας.
v.25 η χαρις µετα παντων υµων αµην , , .
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ἰάκωβος ϑεοῦ καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα ϕυλαῖς
ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί µου ὅταν
πειρασµοῖς περιπέσητε ποικίλοις. γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίµιον ὑµῶν
τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑποµονήν. ἡ δὲ ὑποµονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω
ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι ἐν µηδενὶ λειπόµενοι.
εἰ δέ τις ὑµῶν
λείπεται σοφίας αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος ϑεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ µὴ
ὀνειδίζοντος καὶ δοθήσεται αὐτῷ. αἰτείτω δὲ ἐν πίστει µηδὲν διακρινόµενος ὁ γὰρ διακρινόµενος ἔοικεν κλύδωνι ϑαλάσσης ἀνεµιζοµένῳ καὶ
ῥιπιζοµένῳ. µὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ
τοῦ κυρίου. ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ. ὁ δὲ πλούσιος
ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. ἀνέτειλεν
γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο οὕτως καὶ
ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ µαρανθήσεται. µακάριος ἀνὴρ ὃς
ὑποµένει πειρασµόν ὅτι δόκιµος γενόµενος λήψεταί τὸν στέφανον τῆς
ωῆς ὃν ἐπηγγείλατο ὁ κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. µηδεὶς πειραόµενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ πειράζοµαι ὁ γὰρ ϑεὸς ἀπείραστός
ἐστιν κακῶν πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς
ἰδίας ἐπιθυµίας ἐξελκόµενος καὶ δελεαζόµενος. εἶτα ἡ ἐπιθυµία συλλαβοῦσα τίκτει ἁµαρτίαν ἡ δὲ ἁµαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει ϑάνατον.
µὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώηµα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν ϕώτων παρ’
ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασµα. ουληθεὶς ἀπεκύησεν
ἡµᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ εἶναι ἡµᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισµάτων. ὥστε ἀδελφοί µου ἀγαπητοί ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ
ἀκοῦσαι ραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι ραδὺς εἰς ὀργήν. ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς
1
v.5 ει δε τις υµων λειπεται σοφιας αιτειτω παρα του διδοντος ϑεου πασιν απλως και ουκ
µη , , ονειδιζοντος και δοθησεται αυτω.
v.7 µη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι ληµψεται
ληψεται , , τι παρα του κυριου. v.12 µακαριος ανηρ ος υποµενει πειρασµον οτι δοκιµος γενοµενος
ληµψεται ληψεται , , τον στεφανον της ωης ον επηγγειλατο ο , , κυριος , , τοις αγαπωσιν
αυτον.
v.13 µηδεις πειραζοµενος λεγετω οτι απο του , ϑεου πειραζοµαι ο γαρ ϑεος απειραστος
εστιν κακων πειραζει δε αυτος ουδενα.
v.19 ιστε ωστε , , αδελφοι µου αγαπητοι εστω δε πας
ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι ραδυς εις το λαλησαι ραδυς εις οργην.
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ΙΑΚΩΒΟΥ

1:20–2:7

δικαιοσύνην ϑεοῦ οὐ κατεργάζεται. διὸ ἀποθέµενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν
καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔµφυτον λόγον τὸν δυνάµενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑµῶν. γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ µὴ
µόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόµενοι ἑαυτούς. ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου
ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς
γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ. κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν
καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόµον τέλειον
τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραµείνας οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησµονῆς
γενόµενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου οὗτος µακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ
ἔσται. εἴ τις δοκεῖ ϑρησκὸς εἶναι ἐν ὑµῖν µὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλ᾽λ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ τούτου µάταιος ἡ ϑρησκεία. ϑρησκεία
καθαρὰ καὶ ἀµίαντος παρὰ τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν ἐπισκέπτεσθαι
ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ ϑλίψει αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ
κόσµου.
ἀδελφοί µου µὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου
ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ τῆς δόξης. ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τήν συναγωγὴν
ὑµῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαµπρᾷ εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς
ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι. καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν ϕοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν
λαµπρὰν καὶ εἴπητε αὐτῷ σὺ κάθου ὧδε καλῶς καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε σὺ
στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὧδε ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν µου. καὶ οὐ διεκρίθητε ἐν
ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισµῶν πονηρῶν. ἀκούσατε ἀδελφοί
µου ἀγαπητοί οὐχ ὁ ϑεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τοῦ κόσµου τούτου
πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόµους τῆς ασιλείας ἡς ἐπηγγείλατο
τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ὑµεῖς δὲ ἠτιµάσατε τὸν πτωχόν οὐχ οἱ πλούσιοι
καταδυναστεύουσιν ὑµῶν καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑµᾶς εἰς κριτήρια. οὐκ
αὐτοὶ λασφηµοῦσιν τὸ καλὸν ὄνοµα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ’ ὑµᾶς. εἰ µέντοι
v.20 οργη γαρ ανδρος δικαιοσυνην ϑεου ουκ ου , , εργαζεται κατεργαζεται , , .
v.25 ο δε
παρακυψας εις νοµον τελειον τον της ελευθεριας και παραµεινας ουτος , , ουκ ακροατης επιλησµονης γενοµενος αλλα ποιητης εργου ουτος µακαριος εν τη ποιησει αυτου εσται.
v.26 ει τις δοκει
ϑρησκος ειναι εν , , υµιν , , µη χαλιναγωγων γλωσσαν αυτου αλλα , αλλ , απατων καρδιαν
αυτου τουτου µαταιος η ϑρησκεια.
v.27 ϑρησκεια καθαρα και αµιαντος παρα τω , , ϑεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη ϑλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του
κοσµου.
2
v.1 αδελφοι µου µη εν προσωποληµψιαις προσωποληψιαις , , εχετε την πιστιν
του κυριου ηµων ιησου χριστου της δοξης.
v.2 εαν γαρ εισελθη εις την , , συναγωγην υµων ανηρ
χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαµπρα εισελθη δε και πτωχος εν υπαρα εσθητι.
v.3 και , , επιβλεψητε δε επι τον ϕορουντα την εσθητα την λαµπραν και ειπητε αυτω , , συ καθου ωδε καλως και τω
v.4 και , , ου διεκριθητε
πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου ωδε , , υπο το υποποδιον µου.
εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισµων πονηρων.
v.5 ακουσατε αδελφοι µου αγαπητοι ουχ ο
ϑεος εξελεξατο τους πτωχους τω κοσµω του , , κοσµου , , τουτου , πλουσιους εν πιστει και
κληρονοµους της ασιλειας ης επηγγειλατο τοις αγαπωσιν αυτον.
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νόµον τελεῖτε ασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
ὡς σεαυτόν καλῶς ποιεῖτε. εἰ δὲ προσωποληπτεῖτε ἁµαρτίαν ἐργάζεσθε
ἐλεγχόµενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται. ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον
τηρήσει πταίσει δὲ ἐν ἑνί γέγονεν πάντων ἔνοχος. ὁ γὰρ εἰπών µὴ
µοιχεύσῃς εἶπεν καί µὴ ϕονεύσῃς εἰ δὲ οὐ µοιχεύσεις ϕονεύσεις δέ
γέγονας παραβάτης νόµου. οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ
νόµου ἐλευθερίας µέλλοντες κρίνεσθαι. ἡ γὰρ κρίσις ἀνίλεως τῷ µὴ
ποιήσαντι ἔλεος καὶ κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. τί τὸ ὄφελος ἀδελφοί
µου ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ µὴ ἔχῃ µὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι
αὐτόν. ἐὰν δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυµνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόµενοι
ὦσιν τῆς ἐφηµέρου τροφῆς. εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑµῶν ὑπάγετε ἐν
εἰρήνῃ ϑερµαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε µὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ
σώµατος τί τὸ ὄφελος. οὕτως καὶ ἡ πίστις ἐὰν µὴ ἔργα ἔχῃ νεκρά ἐστιν
καθ’ ἑαυτήν. ἀλλ ἐρεῖ τις σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω δεῖξόν µοι τὴν
πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου κἀγώ δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων µου τὴν πίστιν
µου. σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ ϑεός εἷς ἐστιν καλῶς ποιεῖς καὶ τὰ δαιµόνια
πιστεύουσιν καὶ ϕρίσσουσιν. ϑέλεις δὲ γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ ὅτι ἡ
πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν. ἀβραὰµ ὁ πατὴρ ἡµῶν οὐκ ἐξ
ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον.
λέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις
ἐτελειώθη. καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα ἐπίστευσεν δὲ ἀβραὰµ τῷ
ϑεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην καὶ ϕίλος ϑεοῦ ἐκλήθη. ὁρᾶτε
τοίνυν ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως µόνον.
ὁµοίως δὲ καὶ ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαµένη
τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα. ὥσπερ γὰρ τὸ σῶµα χωρὶς
πνεύµατος νεκρόν ἐστιν οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν.
µὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε ἀδελφοί µου εἰδότες ὅτι µεῖζον κρίµα
v.9 ει δε προσωποληµπτειτε προσωποληπτειτε , , αµαρτιαν εργαζεσθε ελεγχοµενοι υπο του νοµου ως παραβαται.
v.10 οστις γαρ ολον τον νοµον τηρηση τηρησει , , πταιση πταισει , ,
δε εν ενι γεγονεν παντων ενοχος.
v.11 ο γαρ ειπων µη µοιχευσεις µοιχευσης , , ειπεν και µη
ϕονευσεις ϕονευσης , , ει δε ου µοιχευεις µοιχευσεις , , ϕονευεις ϕονευσεις , , δε γεγονας
παραβατης νοµου.
v.13 η γαρ κρισις ανελεος , ανιλεως , τω µη ποιησαντι ελεος και , κατακαυχαται ελεον ελεος , , κρισεως.
v.15 εαν δε , , αδελφος η αδελφη γυµνοι υπαρχωσιν και
λειποµενοι ωσιν , , της εφηµερου τροφης.
v.17 ουτως και η πιστις εαν µη εργα , , εχη εργα
νεκρα εστιν καθ εαυτην.
v.18 αλλ ερει τις συ πιστιν εχεις καγω εργα εχω δειξον µοι την πιστιν
σου χωρις , εκ , των εργων σου , , καγω δειξω , , σοι δειξω εκ των εργων µου την πιστιν
µου , , .
v.19 συ πιστευεις οτι ο , , ϑεος , , εις εστιν ο ϑεος καλως ποιεις και τα δαιµονια
πιστευουσιν και ϕρισσουσιν.
v.20 ϑελεις δε γνωναι ω ανθρωπε κενε οτι η πιστις χωρις των εργων
v.24 ορατε τοινυν , , οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ
αργη νεκρα , , εστιν.
πιστεως µονον.
v.26 ωσπερ γαρ το σωµα χωρις πνευµατος νεκρον εστιν ουτως και η πιστις χωρις
των , , εργων νεκρα εστιν.
3
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3:1–16

ληψόµεθα. πολλὰ γὰρ πταίοµεν ἅπαντες εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει οὗτος τέλειος ἀνήρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶµα. ἰδού τῶν
ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόµατα άλλοµεν πρὸς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡµῖν καὶ ὅλον τὸ σῶµα αὐτῶν µετάγοµεν. ἰδού καὶ τὰ πλοῖα
τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ σκληρῶν ἀνέµων ἐλαυνόµενα µετάγεται ὑπὸ
ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἂν ἡ ὁρµὴ τοῦ εὐθύνοντος ούληται. οὕτως
καὶ ἡ γλῶσσα µικρὸν µέλος ἐστὶν καὶ µεγάλαυχεῖ ἰδού ὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει. καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ ὁ κόσµος τῆς ἀδικίας οὕτως ἡ
γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς µέλεσιν ἡµῶν ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶµα καὶ
ϕλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ ϕλογιζοµένη ὑπὸ τῆς γεέννης.
πᾶσα γὰρ ϕύσις ϑηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαµάεται καὶ δεδάµασται τῇ ϕύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ. τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς
δύναται ἀνθρώπων δαµάσαι ἀκατάσχετον κακόν µεστὴ ἰοῦ ϑανατηφόου. ἐν αὐτῇ εὐλογοῦµεν τὸν ϑεὸν καὶ πατέρα καὶ ἐν αὐτῇ καταρώµεθα
τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ’ ὁµοίωσιν ϑεοῦ γεγονότας. ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα οὐ χρή ἀδελφοί µου ταῦτα οὕτως
γίνεσθαι. µήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς ρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν. µὴ δύναται ἀδελφοί µου συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄµπελος σῦκα
οὕτως οὐδεµια πηγὴ ἁλυκὸν καὶ γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. τίς σοφὸς καὶ
ἐπιστήµων ἐν ὑµῖν δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν
πραΰτητι σοφίας. εἰ δὲ ῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ
ὑµῶν µὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. οὐκ ἔστιν
αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχοµένη ἀλ᾽λ ἐπίγειος ψυχική δαιµονιώδης.
ὅπου γὰρ ῆλος καὶ ἐριθεία ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν ϕαῦλον πρᾶγµα.
ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον µὲν ἁγνή ἐστιν ἔπειτα εἰρηνική ἐπιεικής εὐ-

v.1 µη πολλοι διδασκαλοι γινεσθε αδελφοι µου ειδοτες οτι µειζον κριµα ληµψοµεθα ληψοµεθα , , .
v.3 ει ιδε δε ιδου , των ιππων τους χαλινους εις τα στοµατα αλλοµεν εις προς , , το πειθεσθαι
αυτους ηµιν και ολον το σωµα αυτων µεταγοµεν.
v.4 ιδου και τα πλοια τηλικαυτα οντα και υπο
σκληρων , , ανεµων σκληρων ελαυνοµενα µεταγεται υπο ελαχιστου πηδαλιου οπου αν , , η ορµη
του ευθυνοντος ουλεται ουληται , , .
v.5 ουτως και η γλωσσα µικρον µελος εστιν και µεγαλα
αυχει µεγαλαυχει , , ιδου ηλικον ολιγον , , πυρ ηλικην υλην αναπτει.
v.6 και η γλωσσα
πυρ ο κοσµος της αδικιας ουτως , , η γλωσσα καθισταται εν τοις µελεσιν ηµων η σπιλουσα ολον
το σωµα και ϕλογιζουσα τον τροχον της γενεσεως και ϕλογιζοµενη υπο της γεεννης.
v.8 την δε
γλωσσαν ουδεις δαµασαι δυναται ανθρωπων ακαταστατον δαµασαι , , ακατασχετον , , κακον
µεστη ιου ϑανατηφορου.
v.9 εν αυτη ευλογουµεν τον κυριον ϑεον , , και πατερα και εν αυτη
καταρωµεθα τους ανθρωπους τους καθ οµοιωσιν ϑεου γεγονοτας.
v.12 µη δυναται αδελφοι µου
συκη ελαιας ποιησαι η αµπελος συκα ουτε ουτως , , ουδεµια , , πηγη , , αλυκον και , ,
γλυκυ ποιησαι υδωρ.
v.15 ουκ εστιν αυτη η σοφια ανωθεν κατερχοµενη αλλα αλλ , , επιγειος
ψυχικη δαιµονιωδης.
v.17 η δε ανωθεν σοφια πρωτον µεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης
ευπειθης µεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος και , , ανυποκριτος.
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πειθής µεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος.
καρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.
πόθεν πόλεµοι καὶ µάχαι ἐν ὑµῖν οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν
τῶν στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν. ἐπιθυµεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε
ϕονεύετε καὶ ηλοῦτε καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν µάχεσθε καὶ πολεµεῖτε
οὐκ ἔχετε δὲ διὰ τὸ µὴ αἰτεῖσθαι ὑµᾶς. αἰτεῖτε καὶ οὐ λαµβάνετε διότι
κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑµῶν δαπανήσητε. µοιχοὶ καὶ µοιχαλίδες οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ ϕιλία τοῦ κόσµου ἔχθρα τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ὃς ἂν
οὖν ουληθῇ ϕίλος εἶναι τοῦ κόσµου ἐχθρὸς τοῦ ϑεοῦ καθίσταται. ἢ
δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει πρὸς ϕθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦµα ὃ
κατῴκησεν ἐν ἡµῖν. µείζονα δὲ δίδωσιν χάριν διὸ λέγει ὁ ϑεὸς ὑπεηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ὑποτάγητε οὖν τῷ
ϑεῷ ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ ϕεύξεται ἀφ’ ὑµῶν. ἐγγίσατε τῷ ϑεῷ καὶ
ἐγγιεῖ ὑµῖν καθαρίσατε χεῖρας ἁµαρτωλοί καὶ ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι. ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε ὁ γέλως ὑµῶν εἰς
πένθος µεταστραφήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. ταπεινώθητε ἐνώπιον
τοῦ κυρίου καὶ ὑψώσει ὑµᾶς. µὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ καὶ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόµου καὶ
κρίνει νόµον εἰ δὲ νόµον κρίνεις οὐκ εἶ ποιητὴς νόµου ἀλλὰ κριτής. εἷς
ἐστιν ὁ νοµοθέτης ὁ δυνάµενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι σὺ τίς εἶ ὃς κρίνεις
τὸν ἕτερον. ἄγε νῦν οἱ λέγοντες σήµερον καὶ αὔριον πορευσώµεθα εἰς
τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσωµεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα καὶ ἐµπορευσώµεθα
καὶ κερδήσωµεν. οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον ποία γάρ ἡ ωὴ
ὑµῶν ἀτµὶς γὰρ ἐστιν ἡ πρὸς ὀλίγον ϕαινοµένη ἔπειτα δὲ ἀφανιζοµένη.
v.18 καρπος δε της , , δικαιοσυνης εν ειρηνη σπειρεται τοις ποιουσιν ειρηνην.
4
v.1 ποθεν
πολεµοι και ποθεν µαχαι εν υµιν ουκ εντευθεν εκ των ηδονων υµων των στρατευοµενων εν τοις µελεσιν
υµων.
v.2 επιθυµειτε και ουκ εχετε ϕονευετε και ηλουτε και ου δυνασθε επιτυχειν µαχεσθε και
πολεµειτε ουκ εχετε δε , δια το µη αιτεισθαι υµας.
v.4 µοιχοι , , και , , µοιχαλιδες ουκ οιδατε
οτι η ϕιλια του κοσµου εχθρα του ϑεου εστιν ος εαν αν , , ουν ουληθη ϕιλος ειναι του κοσµου
εχθρος του ϑεου καθισταται.
v.5 η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς ϕθονον επιποθει το πνευµα
ο κατωκισεν κατωκησεν , , εν ηµιν.
v.7 υποταγητε ουν τω ϑεω αντιστητε δε [δε] τω διαβολω
και ϕευξεται αφ υµων.
v.9 ταλαιπωρησατε και πενθησατε και κλαυσατε ο γελως υµων εις πενθος
µετατραπητω µεταστραφητω , , και η χαρα εις κατηφειαν.
v.10 ταπεινωθητε ενωπιον του , ,
κυριου και υψωσει υµας.
v.11 µη καταλαλειτε αλληλων αδελφοι ο καταλαλων αδελφου η και , ,
κρινων τον αδελφον αυτου καταλαλει νοµου και κρινει νοµον ει δε νοµον κρινεις ουκ ει ποιητης νοµου
αλλα κριτης.
v.12 εις εστιν [ο] ο , , νοµοθετης και κριτης ο δυναµενος σωσαι και απολεσαι συ
δε , τις ει ο ος , , κρινων κρινεις , , τον πλησιον ετερον , , .
v.13 αγε νυν οι λεγοντες
σηµερον η , και , αυριον πορευσοµεθα , πορευσωµεθα , εις τηνδε την πολιν και ποιησοµεν ,
ποιησωµεν , εκει ενιαυτον ενα , , και εµπορευσοµεθα , εµπορευσωµεθα , και κερδησοµεν ,
κερδησωµεν , .
v.14 οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια γαρ , , η ωη υµων ατµις γαρ
,
εστε εσται εστιν
η προς ολιγον ϕαινοµενη επειτα δε , , και , αφανιζοµενη.
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4:15–5:14

ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑµᾶς ἐὰν ὁ κύριος ϑελήσῃ καὶ ήσωµεν καὶ ποιήσωµεν
τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑµῶν πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ µὴ ποιοῦντι
ἁµαρτία αὐτῷ ἐστιν.
ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις
ὑµῶν ταῖς ἐπερχοµέναις. ὁ πλοῦτος ὑµῶν σέσηπεν καὶ τὰ ἱµάτια ὑµῶν
σητόβρωτα γέγονεν. ὁ χρυσὸς ὑµῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται καὶ ὁ ἰὸς
αὐτῶν εἰς µαρτύριον ὑµῖν ἔσται καὶ ϕάγεται τὰς σάρκας ὑµῶν ὡς πῦρ
ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡµέραις. ἰδού ὁ µισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀµησάντων τὰς χώρας ὑµῶν ὁ ἀπεστερηµένος ἀφ’ ὑµῶν κράζει καὶ αἱ οαὶ
τῶν ϑερισάντων εἰς τὰ ὦτα κυρίου σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν. ἐτρυφήσατε
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑµῶν ὡς ἐν ἡµέᾳ σφαγῆς. κατεδικάσατε ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται
ὑµῖν. µακροθυµήσατε οὖν ἀδελφοί ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου
ἰδού ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίµιον καρπὸν τῆς γῆς µακροθυµῶν ἐπ’
αὐτῷ ἕως ἂν λάβῃ ὑετὸν πρώϊµον καὶ ὄψιµον. µακροθυµήσατε καὶ
ὑµεῖς στηρίξατε τὰς καρδίας ὑµῶν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν.
µὴ στενάζετε κατ’ ἀλλήλων ἀδελφοί ἵνα µὴ κατακριθῆτε ἰδού κριτὴς πρὸ
τῶν ϑυρῶν ἕστηκεν. ὑπόδειγµα λάβετε τῆς κακοπαθείας ἀδελφοί µου
καὶ τῆς µακροθυµίας τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόµατι κυρίου.
ἰδού µακαρίζοµεν τοὺς ὑποµένοντας τὴν ὑποµονὴν ἰὼβ ἠκούσατε καὶ τὸ
τέλος κυρίου εἴδετε ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρµων.
πρὸ πάντων δέ ἀδελφοί µου µὴ ὀµνύετε µήτε τὸν οὐρανὸν µήτε τὴν γῆν
µήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον ἤτω δὲ ὑµῶν τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ ἵνα µὴ εἴς
ὑπὸκρίσιν πέσητε. κακοπαθεῖ τις ἐν ὑµῖν προσευχέσθω εὐθυµεῖ τις
ψαλλέτω. ἀσθενεῖ τις ἐν ὑµῖν προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς
ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν
v.15 αντι του λεγειν υµας εαν ο κυριος ϑεληση και ησοµεν ,
ησωµεν , και ποιησοµεν ,
,
ποιησωµεν
τουτο η εκεινο.
5
v.5 ετρυφησατε επι της γης και εσπαταλησατε εθρεψατε τας
καρδιας υµων ως , , εν ηµερα σφαγης.
v.7 µακροθυµησατε ουν αδελφοι εως της παρουσιας του
κυριου ιδου ο γεωργος εκδεχεται τον τιµιον καρπον της γης µακροθυµων επ αυτον αυτω , , εως
αν , λαβη προιµον υετον , , πρωιµον , , και οψιµον.
v.9 µη στεναζετε αδελφοι κατ αλληλων αδελφοι , , ινα µη κριθητε , κατακριθητε , ιδου ο , , κριτης προ των ϑυρων εστηκεν.
v.10 υποδειγµα λαβετε της , κακοπαθειας , αδελφοι µου , , της , κακοπαθειας κακοπαθιας
και της µακροθυµιας τους προφητας οι ελαλησαν εν τω ονοµατι κυριου.
v.11 ιδου µακαριζοµεν τους υποµειναντας υποµενοντας , , την υποµονην ιωβ ηκουσατε και το τελος κυριου ιδετε
ειδετε , , οτι πολυσπλαγχνος εστιν ο , , κυριος , , και οικτιρµων.
v.12 προ παντων δε αδελφοι
µου µη οµνυετε µητε τον ουρανον µητε την γην µητε αλλον τινα ορκον ητω δε υµων το ναι ναι και το
v.14 ασθενει τις εν υµιν προσκαλεσαου ου ινα µη υπο , εις , κρισιν , υποκρισιν , πεσητε.
σθω τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν επ αυτον αλειψαντες [αυτον] αυτον , ,
ελαιω εν τω ονοµατι του κυριου.
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τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου. καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάµνοντα
καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος κἂν ἁµαρτίας ᾖ πεποιηκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ.
ἐξοµολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώµατα καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων
ὅπως ἰαθῆτε πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουµένη. ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁµοιοπαθὴς ἡµῖν καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ µὴ ρέξαι καὶ
οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ µῆνας ἕξ. καὶ πάλιν προσηύξατο καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν
αὐτῆς. ἀδελφοί ἐάν τις ἐν ὑµῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν. γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁµαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ
αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ ϑανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁµαρτιῶν.

v.16 εξοµολογεισθε ουν αλληλοις τας τα , , αµαρτιας παραπτωµατα , , και ευχεσθε υπερ
αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουµενη.
v.19 αδελφοι µου εαν τις εν υµιν
πλανηθη απο της αληθειας και επιστρεψη τις αυτον.
v.20 γινωσκετω οτι ο επιστρεψας αµαρτωλον
εκ πλανης οδου αυτου σωσει ψυχην αυτου εκ ϑανατου και καλυψει πληθος αµαρτιων.
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πέτρος ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις διασπορᾶς
πόντου γαλατίας καππαδοκίας ἀσίας καὶ ιθυνίας. κατὰ πρόγνωσιν
ϑεοῦ πατρός ἐν ἁγιασµῷ πνεύµατος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισµὸν αἵµατος ἰησοῦ χριστοῦ χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς
καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος
ἀναγεννήσας ἡµᾶς εἰς ἐλπίδα ῶσαν δι’ ἀναστάσεως ἰησοῦ χριστοῦ ἐκ
νεκρῶν. εἰς κληρονοµίαν ἄφθαρτον καὶ ἀµίαντον καὶ ἀµάραντον τετηηµένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡµᾶς. τοὺς ἐν δυνάµει ϑεοῦ ϕρουρουµένους
διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίµην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. ἐν
ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειασµοῖς. ἵνα τὸ δοκίµιον ὑµῶν τῆς πίστεως πολυ τιµιώτερον χρυσίου
τοῦ ἀπολλυµένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιµαζοµένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ
τιµὴν καὶ δόξαν ἐν ἀποκαλύψει ἰησοῦ χριστοῦ. ὃν οὐκ εἰδότες ἀγαπᾶτε
εἰς ὃν ἄρτι µὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ
δεδοξασµένῃ. κοµιζόµενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑµῶν σωτηρίαν ψυχῶν.
περὶ ἡς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς
ὑµᾶς χάριτος προφητεύσαντες. ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν
ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦµα χριστοῦ προµαρτυρόµενον τὰ εἰς χριστὸν
παθήµατα καὶ τὰς µετὰ ταῦτα δόξας. οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς
ἡµῖν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑµῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαµένων ὑµᾶς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ εἰς ἃ ἐπιθυµοῦσιν
ἄγγελοι παρακύψαι. διὸ ἀναζωσάµενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑµῶν
νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν ϕεροµένην ὑµῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει
1
v.4 εις κληρονοµιαν αφθαρτον και αµιαντον και αµαραντον τετηρηµενην εν ουρανοις εις
υµας , , ηµας .
v.6 εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον [εστιν] εστιν , , λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασµοις.
v.7 ινα το δοκιµιον υµων της πιστεως πολυτιµοτερον πολυ , , τιµιωτερον , ,
χρυσιου του απολλυµενου δια πυρος δε δοκιµαζοµενου ευρεθη εις επαινον και τιµην , , και , ,
εις δοξαν και τιµην εν αποκαλυψει ιησου χριστου.
v.8 ον ουκ ιδοντες , ειδοτες , αγαπατε
εις ον αρτι µη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασµενη.
v.9 κοµιοµενοι το τελος της πιστεως [υµων] υµων , , σωτηριαν ψυχων.
v.10 περι ης σωτηριας εξεζητησαν και εξηραυνησαν εξηρευνησαν , , προφηται οι περι της εις υµας χαριτος προφητευσαντες.
v.11 εραυνωντες ερευνωντες , , εις τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοις πνευµα χριστου προµαρτυροµενον τα εις χριστον παθηµατα και τας µετα ταυτα δοξας.
v.12 οις απεκαλυφθη οτι ουχ
εαυτοις υµιν , ηµιν , δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υµιν δια των ευαγγελισαµενων υµας [εν]
εν , , πνευµατι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυµουσιν αγγελοι παρακυψαι.
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ἰησοῦ χριστοῦ. ὡς τέκνα ὑπακοῆς µὴ συσχηµατιζόµενοι ταῖς πρότερον
ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑµῶν ἐπιθυµίαις. ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς ἅγιον
καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε. διότι γέγραπται ἅγιοι
γένεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰµι. καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν ϕόβῳ τὸν τῆς παροικίας
ὑµῶν χρόνον ἀναστράφητε. εἰδότες ὅτι οὐ ϕθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ
ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς µαταίας ὑµῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου. ἀλλὰ
τιµίῳ αἵµατι ὡς ἀµνοῦ ἀµώµου καὶ ἀσπίλου χριστοῦ. προεγνωσµένου
µὲν πρὸ καταβολῆς κόσµου ϕανερωθέντος δὲ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων
δι’ ὑµᾶς. τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς ϑεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑµῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι
εἰς ϑεόν. τὰς ψυχὰς ὑµῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ
πνεύµατος εἰς ϕιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους
ἀγαπήσατε ἐκτενῶς. ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς ϕθαρτῆς ἀλλὰ
ἀφθάρτου διὰ λόγου ῶντος ϑεοῦ καὶ µένοντος εἰς τὸν αἰῶνα. διότι
πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου ἐξηάνθη ὁ χόρτος καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν. τὸ δὲ ῥῆµα κυρίου µένει
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆµα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑµᾶς.
ἀποθέµενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ
ϕθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς.
ὡς ἀρτιγέννητα ρέφη τὸ λογικὸν
ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε. εἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι
χρηστὸς ὁ κύριος. πρὸς ὃν προσερχόµενοι λίθον ῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων µὲν ἀποδεδοκιµασµένον παρὰ δὲ ϑεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιµον. καὶ αὐτοὶ
ὡς λίθοι ῶντες οἰκοδοµεῖσθε οἶκος πνευµατικὸς ἱεράτευµα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευµατικὰς ϑυσίας εὐπροσδέκτους τῷ ϑεῷ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ.
διὸ καὶ περιέχει ἐν τῇ γραφῇ ἰδού τίθηµι ἐν σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον
v.16 διοτι γεγραπται [οτι] αγιοι εσεσθε γινεσθε γενεσθε , οτι εγω αγιος [ειµι] ειµι , , .
v.17 και ει πατερα επικαλεισθε τον απροσωποληµπτως , απροσωποληπτως , κρινοντα κατα το
εκαστου εργον εν ϕοβω τον της παροικιας υµων χρονον αναστραφητε.
v.20 προεγνωσµενου µεν προ
καταβολης κοσµου ϕανερωθεντος δε επ εσχατου εσχατων , , των χρονων δι υµας.
v.21 τους δι
αυτου πιστους πιστευοντας , , εις ϑεον τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε
την πιστιν υµων και ελπιδα ειναι εις ϑεον.
v.22 τας ψυχας υµων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληϑειας δια , , πνευµατος , , εις ϕιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ [καθαρας] καθαρας , , καρδιας
αλληλους αγαπησατε εκτενως.
v.23 αναγεγεννηµενοι ουκ εκ σπορας ϕθαρτης αλλα αφθαρτου δια
λογου ωντος ϑεου και µενοντος εις , , τον , , αιωνα , , .
v.24 διοτι πασα σαρξ ως χορτος
και πασα δοξα αυτης ανθρωπου , , ως ανθος χορτου εξηρανθη ο χορτος και το ανθος αυτου , ,
εξεπεσεν.
2
v.2 ως αρτιγεννητα ρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε
εις σωτηριαν .
v.3 ει ειπερ , , εγευσασθε οτι χρηστος ο κυριος.
v.5 και αυτοι ως λιθοι ωντες
οικοδοµεισθε οικος πνευµατικος εις ιερατευµα αγιον ανενεγκαι πνευµατικας ϑυσιας ευπροσδεκτους
[τω] τω , , ϑεω δια ιησου χριστου.
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ἐκλεκτὸν ἔντιµον καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ µὴ καταισχυνθῇ. ὑµῖν
οὖν ἡ τιµὴ τοῖς πιστεύουσιν ἀπειθοῦσιν δὲ λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ
οἰκοδοµοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ λίθος προσκόµµατος καὶ πέτρα σκανδάλου οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς
ὃ καὶ ἐτέθησαν. ὑµεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν ασίλειον ἱεράτευµα ἔθνος
ἅγιον λαὸς εἰς περιποίησιν ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους
ὑµᾶς καλέσαντος εἰς τὸ ϑαυµαστὸν αὐτοῦ ϕῶς. οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ
λαὸς ϑεοῦ οἱ οὐκ ἠλεηµένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες. ἀγαπητοί παρακαλῶ
ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήµους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυµιῶν
αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς. τὴν ἀναστροφὴν ὑµῶν ἐν τοῖς
ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑµῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ
τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσιν τὸν ϑεὸν ἐν ἡµέρᾳ ἐπισκοπῆς. ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον εἴτε ασιλεῖ
ὡς ὑπερέχοντι. εἴτε ἡγεµόσιν ὡς δι’ αὐτοῦ πεµποµένοις εἰς ἐκδίκησιν
µὲν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν. ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ ϑέληµα τοῦ
ϑεοῦ ἀγαθοποιοῦντας ϕιµοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν.
ὡς ἐλεύθεροι καὶ µὴ ὡς ἐπικάλυµµα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν
ἀλλ’ ὡς δοῦλοι ϑεοῦ. πάντας τιµήσατε τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε τὸν
ϑεὸν ϕοβεῖσθε τὸν ασιλέα τιµᾶτε. οἱ οἰκέται ὑποτασσόµενοι ἐν παντὶ
ϕόβῳ τοῖς δεσπόταις οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς
σκολιοῖς. τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν ϑεοῦ ὑποφέρει τις λύπας
πάσχων ἀδίκως. ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁµαρτάνοντες καὶ κολαφιζόµενοι
ὑποµενεῖτε ἀλλ’ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑποµενεῖτε τοῦτο χάις παρὰ ϑεῷ. εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε ὅτι καὶ χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ
ἡµῶν ἡµῖν ὑπολιµπάνων ὑπογραµµὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν
αὐτοῦ. ὃς ἁµαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι
αὐτοῦ. ὃς λοιδορούµενος οὐκ ἀντελοιδόρει πάσχων οὐκ ἠπείλει παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως. ὃς τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν
v.6 διοτι , διο , και , περιεχει εν τη , , γραφη ιδου τιθηµι εν σιων λιθον ακρογωνιαιον εκλεκτον
εντιµον και ο πιστευων επ αυτω ου µη καταισχυνθη. v.7 υµιν ουν η τιµη τοις πιστευουσιν απιστουσιν
απειθουσιν , , δε λιθος λιθον , , ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην
γωνιας.
v.12 την αναστροφην υµων εχοντες καλην εν τοις εθνεσιν εχοντες , , καλην , ,
ινα εν ω καταλαλουσιν υµων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευοντες εποπτευσαντες , ,
δοξασωσιν τον ϑεον εν ηµερα επισκοπης.
v.13 υποταγητε ουν , , παση ανθρωπινη κτισει δια τον
κυριον ειτε ασιλει ως υπερεχοντι.
v.14 ειτε ηγεµοσιν ως δι αυτου πεµποµενοις εις εκδικησιν µεν ,
κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων. v.16 ως ελευθεροι και µη ως επικαλυµµα εχοντες της κακιας την
v.17 παντας τιµησατε την αδελφοτητα αγαπησατε
ελευθεριαν αλλ ως δουλοι , , ϑεου δουλοι .
αγαπατε , , τον ϑεον ϕοβεισθε τον ασιλεα τιµατε.
v.21 εις τουτο γαρ εκληθητε οτι και χριστος
επαθεν υπερ υµων ηµων , , υµιν , ηµιν , υπολιµπανων υπογραµµον ινα επακολουθησητε τοις
ιχνεσιν αυτου.
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ἐν τῷ σώµατι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον ἵνα ταῖς ἁµαρτίαις ἀπογενόµενοι τῇ
δικαιοσύνῃ ήσωµεν οὗ τῷ µώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε. ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα
πλανώµενα ἀλ᾽λ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιµένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν
ψυχῶν ὑµῶν.
ὁµοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα καὶ εἴ
τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου
κερδηθήσωνται. ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν ϕόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑµῶν.
ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐµπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱµατίων κόσµος. ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ
ἀφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος καὶ ἡσυχίου πνεύµατος ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ
πολυτελές. οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν
ϑεὸν ἐκόσµουν ἑαυτάς ὑποτασσόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν. ὡς σάρρα
ὑπήκουσεν τῷ ἀβραάµ κύριον αὐτὸν καλοῦσα ἡς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαϑοποιοῦσαι καὶ µὴ ϕοβούµεναι µηδεµίαν πτόησιν. οἱ ἄνδρες ὁµοίως
συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συγκληρονόµοι χάριτος ωῆς εἰς τὸ µὴ ἐκκόπτεσθαι
τὰς προσευχὰς ὑµῶν. τὸ δὲ τέλος πάντες ὁµόφρονες συµπαθεῖς ϕιλάδελφοι εὔσπλαγχνοι ϕιλόφρονες. µὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες εἰδότες ὅτι εἰς
τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονοµήσητε. ὁ γὰρ ϑέλων ωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡµέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ
καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ µὴ λαλῆσαι δόλον. ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ
ποιησάτω ἀγαθόν ητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν. ὅτι οἵ ὀφθαλµοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν πρόσωπον δὲ
v.24 ος τας αµαρτιας ηµων αυτος ανηνεγκεν εν τω σωµατι αυτου επι το ξυλον ινα ταις αµαρτιαις
απογενοµενοι τη δικαιοσυνη ησωµεν ου τω µωλωπι αυτου , , ιαθητε.
v.25 ητε γαρ ως προατα πλανωµενοι πλανωµενα , , αλλα αλλ , , επεστραφητε νυν επι τον ποιµενα και επισκοπον
των ψυχων υµων.
3
v.1 οµοιως [αι] αι , , γυναικες υποτασσοµεναι τοις ιδιοις ανδρασιν ινα
και ει τινες απειθουσιν τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται ,
κερδηθησωνται , .
v.4 αλλ ο κρυπτος της καρδιας ανθρωπος εν τω αφθαρτω του πραεως
πραεος , , και ησυχιου πνευµατος ο εστιν ενωπιον του ϑεου πολυτελες.
v.5 ουτως γαρ ποτε και
αι αγιαι γυναικες αι ελπιζουσαι εις επι , , τον , ϑεον εκοσµουν εαυτας υποτασσοµεναι τοις ιδιοις
ανδρασιν.
v.7 οι ανδρες οµοιως συνοικουντες κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεµοντες τιµην ως και συγκληρονοµοις συγκληρονοµοι , , χαριτος ωης εις το µη εγκοπτεσθαι ,
εκκοπτεσθαι , τας προσευχας υµων.
v.8 το δε τελος παντες οµοφρονες συµπαθεις ϕιλαδελφοι ευσπλαγχνοι ταπεινοφρονες ϕιλοφρονες , , .
v.9 µη αποδιδοντες κακον αντι κακου η λοιδοριαν αντι
λοιδοριας τουναντιον δε ευλογουντες ειδοτες , , οτι εις τουτο εκληθητε ινα ευλογιαν κληρονοµησητε.
v.10 ο γαρ ϑελων ωην αγαπαν και ιδειν ηµερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν αυτου , , απο κακου
και χειλη αυτου , , του µη λαλησαι δολον.
v.11 εκκλινατω δε απο κακου και ποιησατω αγαθον
ητησατω ειρηνην και διωξατω αυτην.
v.12 οτι οι , οφθαλµοι κυριου επι δικαιους και ωτα αυτου
εις δεησιν αυτων προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα.
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ΠΕΤΡΟΥ

3:13–4:4

κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. καὶ τίς ὁ κακώσων ὑµᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ
µιµηταὶ γένησθε. ἀλλ’ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην µακάριοι τὸν
δὲ ϕόβον αὐτῶν µὴ ϕοβηθῆτε µηδὲ ταραχθῆτε. κύριον δὲ τὸν ϑεὸν
ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν ἕτοιµοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ
τῷ αἰτοῦντι ὑµᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑµῖν ἐλπίδος µετά πραΰτητος καί
ϕόβου. συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν ἵνα ἐν ᾧ καταλαλῶσιν ὑµῶν ὡς κακοποιων καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑµῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν χριστῷ
ἀναστροφήν. κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας εἰ ϑέλει τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ
πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. ὅτι καὶ χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁµαρτιῶν ἔπαϑεν δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων ἵνα ἡµᾶς προσαγάγῃ τῷ ϑεῷ ϑανατωθεὶς µὲν
σαρκὶ ῳοποιηθεὶς δὲ τῷ πνεύµατι. ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν ϕυλακῇ πνεύµασιν
πορευθεὶς ἐκήρυξεν. ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἅπαξ ἐξεδέχετο ἡ τοῦ ϑεοῦ
µακροθυµία ἐν ἡµέραις νῶε κατασκευαζοµένης κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγαι
τοῦτ῎ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί διεσώθησαν δι’ ὕδατος. ὃ καὶ ἡµᾶς ἀντίτυπον
νῦν σῴζει άπτισµα οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαϑῆς ἐπερώτηµα εἰς ϑεόν δι’ ἀναστάσεως ἰησοῦ χριστοῦ. ὅς ἐστιν ἐν
δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανόν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ
ἐξουσιῶν καὶ δυνάµεων.
χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡµῶν σαρκὶ καὶ ὑµεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν
ὁπλίσασθε ὅτι ὁ παθὼν ἕν σαρκὶ πέπαυται ἁµαρτίας. εἰς τὸ µηκέτι
ἀνθρώπων ἐπιθυµίαις ἀλλὰ ϑελήµατι ϑεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ ιῶσαι χρόνον. ἀρκετὸς γὰρ ἡµῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ ίου τὸ
ϑέληµα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι πεπορευµένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυµίαις οἰνοφλυγίαις κώµοις πότοις καὶ ἀθεµίτοις εἰδωλολατρείαις. ἐν ᾧ
v.13 και τις ο κακωσων υµας εαν του αγαθου ηλωται µιµηται , , γενησθε.
v.15 κυριον δε τον
χριστον ϑεον , , αγιασατε εν ταις καρδιαις υµων ετοιµοι δε , , αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι υµας λογον περι της εν υµιν ελπιδος αλλα µετα πραυτητος και ϕοβου.
v.16 συνειδησιν εχοντες αγαθην ινα εν ω καταλαλεισθε καταλαλωσιν , , υµων , , ως , , κακοποιων , , καταισχυνϑωσιν οι επηρεαζοντες υµων την αγαθην εν χριστω αναστροφην.
v.17 κρειττον γαρ αγαθοποιουντας
ει ϑελοι , ϑελει , το ϑεληµα του ϑεου πασχειν η κακοποιουντας.
v.18 οτι και χριστος απαξ περι
αµαρτιων επαθεν δικαιος υπερ αδικων ινα υµας , ηµας , προσαγαγη τω ϑεω ϑανατωθεις µεν σαρκι
ωοποιηθεις δε τω , πνευµατι.
v.20 απειθησασιν ποτε οτε απεξεδεχετο , απαξ , εξεδεχετο , η
του ϑεου µακροθυµια εν ηµεραις νωε κατασκευαζοµενης κιβωτου εις ην ολιγοι ολιγαι , , τουτ ,
εστιν , τουτεστιν , οκτω ψυχαι διεσωθησαν δι υδατος.
v.21 ω ο , , και , , ηµας , υµας
αντιτυπον νυν και ηµας σωζει απτισµα ου σαρκος αποθεσις υπου αλλα συνειδησεως αγαθης επεωτηµα εις ϑεον δι αναστασεως ιησου χριστου.
v.22 ος εστιν εν δεξια [του] του , , ϑεου πορευθεις
εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναµεων.
4
v.1 χριστου ουν παθοντος υπερ , , ηµων , , σαρκι και υµεις την αυτην εννοιαν οπλισασθε οτι ο παθων εν , , σαρκι
πεπαυται αµαρτιας.
v.3 αρκετος γαρ υµιν ηµιν , ο παρεληλυθως χρονος του , , ιου , , το
, ,
ουληµα ϑεληµα
των εθνων κατειργασθαι κατεργασασθαι , , πεπορευµενους εν ασελγειαις
επιθυµιαις οινοφλυγιαις κωµοις ποτοις και αθεµιτοις ειδωλολατριαις ειδωλολατρειαις , , .
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ξενίζονται µὴ συντρεχόντων ὑµῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν
λασφηµοῦντες. οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίµως ἔχοντι κρῖναι ῶντας καὶ νεκρούς. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσιν
µὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ῶσιν δὲ κατὰ ϑεὸν πνεύµατι. πάντων δὲ
τὸ τέλος ἤγγικεν σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς. πρὸ
πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι ἀγάπη καλύψει
πλῆθος ἁµαρτιῶν. ϕιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσµῶν. ἕκαστος
καθὼς ἔλαβεν χάρισµα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόµοι ποικίλης χάριτος ϑεοῦ. εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια ϑεοῦ εἴ τις διακονεῖ
ὡς ἐξ ἰσχύος ἡς χορηγεῖ ὁ ϑεός ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ ϑεὸς διὰ ἰησοῦ χριστοῦ ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
ἀµήν. ἀγαπητοί µὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑµῖν πυρώσει πρὸς πειρασµὸν ὑµῖν
γινοµένῃ ὡς ξένου ὑµῖν συµβαίνοντος. ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ
χριστοῦ παθήµασιν χαίρετε ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ
χαρῆτε ἀγαλλιώµενοι. εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόµατι χριστοῦ µακάριοι ὅτι
τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ ϑεοῦ πνεῦµα ἐφ’ ὑµᾶς ἀναπαύεται κατὰ µὲν αὐτοὺς λασφηµεῖται κατὰ δὲ ὑµᾶς δοξάζεται. µὴ γάρ τις ὑµῶν πασχέτω
ὡς ϕονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος. εἰ δὲ ὡς
χριστιανός µὴ αἰσχυνέσθω δοξαζέτω δὲ τὸν ϑεὸν ἐν τῷ µέρει τούτῳ. ὅτι
ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίµα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ εἰ δὲ πρῶτον
ἀφ’ ἡµῶν τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίῳ. καὶ εἰ ὁ
δίκαιος µόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁµαρτωλὸς ποῦ ϕανεῖται. ὥστε καὶ
οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ ὡς πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν
τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.
πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑµῖν παρακαλῶ ὁ συµπρεσβύτερος καὶ µάρτυς

v.6 εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη ινα κριθωσι κριθωσιν , , µεν κατα ανθρωπους σαρκι
ωσι ωσιν , , δε κατα ϑεον πνευµατι.
v.7 παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και
νηψατε εις τας , , προσευχας.
v.8 προ παντων δε , , την εις εαυτους αγαπην εκτενη εχοντες οτι
η αγαπη καλυπτει καλυψει , , πληθος αµαρτιων.
v.9 ϕιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσµου
γογγυσµων , , .
v.11 ει τις λαλει ως λογια ϑεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ως ης , , χορηγει
ο ϑεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο ϑεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας
των αιωνων αµην.
v.14 ει ονειδιζεσθε εν ονοµατι χριστου µακαριοι οτι το της δοξης και το του ϑεου
πνευµα εφ υµας αναπαυεται κατα , , µεν , , αυτους , , λασφηµειται , , κατα , , δε , ,
υµας , , δοξαζεται , , .
v.15 µη γαρ τις υµων πασχετω ως ϕονευς η κλεπτης η κακοποιος η
ως αλλοτριεπισκοπος αλλοτριοεπισκοπος , , .
v.16 ει δε ως χριστιανος µη αισχυνεσθω δοξαζετω
v.17 οτι [ο] ο , , καιρος του αρξασθαι το κριµα
δε τον ϑεον εν τω ονοµατι µερει , , τουτω.
απο του οικου του ϑεου ει δε πρωτον αφ ηµων τι το τελος των απειθουντων τω του ϑεου ευαγγελιω.
v.19 ωστε και οι πασχοντες κατα το ϑεληµα του ϑεου ως , , πιστω κτιστη παρατιθεσθωσαν τας ψυχας
αυτων , εαυτων , εν αγαθοποιια.
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ΠΕΤΡΟΥ

5:1–14

τῶν τοῦ χριστοῦ παθηµάτων ὁ καὶ τῆς µελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης
κοινωνός. ποιµάνατε τὸ ἐν ὑµῖν ποίµνιον τοῦ ϑεοῦ ἐπισκοποῦντες µὴ
ἀναγκαστῶς ἀλ᾽λ ἑκουσίως µηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύµως. µηδ
ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόµενοι τοῦ ποιµνίου.
καὶ ϕανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίµενος κοµιεῖσθε τὸν ἀµαράντινον τῆς δόξης στέφανον. ὁµοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις πάντες δὲ ἀλλήλοις ὑποτασσόµενοι τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκοµβώσασθε ὅτι ὁ ϑεὸς
ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ταπεινώθητε οὖν
ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ ϑεοῦ ἵνα ὑµᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. πᾶσαν
τὴν µέριµναν ὑµῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν ὅτι αὐτῷ µέλει περὶ ὑµῶν.
νήψατε γρηγορήσατε ὅτι ὁ ἀντίδικος ὑµῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόµενος
περιπατεῖ ητῶν τινα καταπίῃ. ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει εἰδότες τὰ
αὐτὰ τῶν παθηµάτων τῇ ἐν κόσµῳ ὑµῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. ὁ
δὲ ϑεὸς πάσης χάριτος ὁ καλέσας ἡµᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν
χριστῷ ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσαι ὑµᾶς στηρίξαι σθενώσαι ϑεµελιώσαι. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
ἀµήν. διὰ σιλουανοῦ ὑµῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζοµαι δι’ ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν καὶ ἐπιµαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ
ϑεοῦ εἰς ἣν ἑστήκατε. ἀσπάζεται ὑµᾶς ἡ ἐν αβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ
µᾶρκος ὁ υἱός µου. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ϕιλήµατι ἀγάπης εἰρήνη
ὑµῖν πᾶσιν τοῖς ἐν χριστῷ ἰησοῦ ἀµὴν.

v.1 πρεσβυτερους ουν τους , , εν υµιν παρακαλω ο συµπρεσβυτερος και µαρτυς των του χριστου
παθηµατων ο και της µελλουσης αποκαλυπτεσθαι δοξης κοινωνος.
v.2 ποιµανατε το εν υµιν ποιµνιον του ϑεου [επισκοπουντες] επισκοπουντες , , µη αναγκαστως αλλα αλλ , , εκουσιως κατα
ϑεον µηδε αισχροκερδως αλλα προθυµως.
v.3 µηδε µηδ , , ως κατακυριευοντες των κληρων
αλλα τυποι γινοµενοι του ποιµνιου. v.5 οµοιως νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροις παντες δε αλληλοις
υποτασσοµενοι , , την ταπεινοφροσυνην εγκοµβωσασθε οτι [ο] ο , , ϑεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν.
v.7 πασαν την µεριµναν υµων επιριψαντες επιρριψαντες , ,
επ αυτον οτι αυτω µελει περι υµων.
v.8 νηψατε γρηγορησατε οτι , ο αντιδικος υµων διαβολος ως
λεων ωρυοµενος περιπατει ητων [τινα] τινα , , καταπιειν καταπιη , , .
v.9 ω αντιστητε στερεοι
τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηµατων τη εν [τω] κοσµω υµων αδελφοτητι επιτελεισθαι.
v.10 ο
δε ϑεος πασης χαριτος ο καλεσας υµας , ηµας , εις την αιωνιον αυτου δοξαν εν χριστω [ιησου]
ιησου , , ολιγον παθοντας αυτος καταρτισει καταρτισαι , , υµας , , στηριξει , στηριξαι ,
σθενωσει , σθενωσαι , ϑεµελιωσει , ϑεµελιωσαι , .
v.11 αυτω η , , δοξα , , και , , το
, ,
, ,
αιωνων
αµην.
v.12 δια σιλουανου υµιν του πιστου αδελφου
κρατος εις τους αιωνας των
ως λογιζοµαι δι ολιγων εγραψα παρακαλων και επιµαρτυρων ταυτην ειναι αληθη χαριν του ϑεου εις
ην στητε εστηκατε , , .
v.14 ασπασασθε αλληλους εν ϕιληµατι αγαπης ειρηνη υµιν πασιν τοις εν
χριστω ιησου , , αµην , , .
























































































































































































ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
συµεὼν πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ τοῖς ἰσότιµον
ἡµῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν καὶ σωτῆρος ἰησοῦ
χριστοῦ. χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ ϑεοῦ καὶ
ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. ὡς πάντα ἡµῖν τῆς ϑείας δυνάµεως αὐτοῦ τὰ
πρὸς ωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡµᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς. δι’ ὧν τὰ µέγιστα ἡµῖν καὶ τίµια
ἐπαγγέλµατα δεδώρηται ἵνα διὰ τούτων γένησθε ϑείας κοινωνοὶ ϕύσεως
ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσµῳ ἐν ἐπιθυµίᾳ ϕθορᾶς. καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ
σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑµῶν τὴν
ἀρετήν ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν. ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν ἐν
δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑποµονήν ἐν δὲ τῇ ὑποµονῇ τὴν εὐσέβειαν. ἐν δὲ
τῇ εὐσεβείᾳ τὴν ϕιλαδελφίαν ἐν δὲ τῇ ϕιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. ταῦτα
γὰρ ὑµῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καϑίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἐπίγνωσιν. ᾧ γὰρ µὴ
πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν µυωπάζων λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισµοῦ
τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁµαρτιῶν. διὸ µᾶλλον ἀδελφοί σπουδάσατε εβαίαν
ὑµῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ µὴ
πταίσητέ ποτε. οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑµῖν ἡ εἴσοδος
εἰς τὴν αἰώνιον ασιλείαν τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος ἰησοῦ χριστοῦ.
διὸ οὐκ ἀµελήσω ὑµᾶς ἀεὶ ὑποµιµνῄσκειν περὶ τούτων καίπερ εἰδότας
καὶ ἐστηριγµένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. δίκαιον δὲ ἡγοῦµαι ἐφ’
ὅσον εἰµὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώµατι διεγείρειν ὑµᾶς ἐν ὑποµνήσει. εἰδὼς
ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµατός µου καθὼς καὶ ὁ κύριος
ἡµῶν ἰησοῦς χριστὸς ἐδήλωσέν µοι. σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν
ὑµᾶς µετὰ τὴν ἐµὴν ἔξοδον τὴν τούτων µνήµην ποιεῖσθαι. οὐ γὰρ σεσοϕισµένοις µύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ κυρίου
1
v.1 σιµων συµεων , , πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιµον ηµιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του ϑεου ηµων και σωτηρος ηµων ιησου χριστου.
v.3 ως παντα ηµιν
της ϑειας δυναµεως αυτου τα προς ωην και ευσεβειαν δεδωρηµενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ηµας ιδια δια , , δοξη δοξης , , και αρετη αρετης , , .
v.4 δι ων τα τιµια , και
, ,
, ,
,
µεγιστα
ηµιν και
µεγιστα τιµια
επαγγελµατα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε ϑειας
κοινωνοι ϕυσεως αποφυγοντες της εν τω κοσµω εν επιθυµια ϕθορας.
v.12 διο µελλησω ουκ , ,
, ,
,
,
αµελησω
υµας
αει υµας
υποµιµνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγµενους εν
τη παρουση αληθεια.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

1:17–2:10

ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ δύναµιν καὶ παρουσίαν ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες
τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος. λαβὼν γὰρ παρὰ ϑεοῦ πατρὸς τιµὴν καὶ
δόξαν ϕωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς µεγαλοπρεποῦς δόξης
οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. καὶ ταύτην
τὴν ϕωνὴν ἡµεῖς ἠκούσαµεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν
τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. καὶ ἔχοµεν εβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ ϕαίνοντι ἐν αὐχµηρῷ τόπῳ ἕως οὗ
ἡµέρα διαυγάσῃ καὶ ϕωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν. τοῦτο
πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ
γίνεται. οὐ γὰρ ϑελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτέ προφητεία ἀλ᾽λ ὑπὸ
πνεύµατος ἁγίου ϕερόµενοι ἐλάλησαν οἱ ἅγιοι ϑεοῦ ἄνθρωποι.
ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ ὡς καὶ ἐν ὑµῖν ἔσονται
ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοάσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούµενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν. καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαις δι’ οὓς ἡ
ὁδὸς τῆς ἀληθείας λασφηµηθήσεται. καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑµᾶς ἐµπορεύσονται οἷς τὸ κρίµα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια
αὐτῶν οὐ νυστάζει. εἰ γὰρ ὁ ϑεὸς ἀγγέλων ἁµαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο
ἀλλὰ σειραῖς όφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τετηρηµένους.
καὶ ἀρχαίου κόσµου οὐκ ἐφείσατο ἀλλ’ ὄγδοον νῶε δικαιοσύνης κήρυκα
ἐφύλαξεν κατακλυσµὸν κόσµῳ ἀσεβῶν ἐπάξας. καὶ πόλεις σοδόµων καὶ
γοµόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν ὑπόδειγµα µελλόντων ἀσεεῖν τεθεικώς. καὶ δίκαιον λὼτ καταπονούµενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσµων
ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο. λέµµατι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος
ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡµέραν ἐξ ἡµέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόµοις ἔργοις
ἐβασάνιζεν. οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασµοῦ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς
ἡµέραν κρίσεως κολαζοµένους τηρεῖν. µάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς
v.17 λαβων γαρ παρα ϑεου πατρος τιµην και δοξαν ϕωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της µεγαλοπρεπους δοξης ουτος , , εστιν , , ο υιος µου ο αγαπητος µου ουτος εστιν εις ον εγω
ευδοκησα.
v.18 και ταυτην την ϕωνην ηµεις ηκουσαµεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν
τω ορει , , τω , , αγιω ορει .
v.21 ου γαρ ϑεληµατι ανθρωπου ηνεχθη ποτε , , προφητεια
ποτε αλλα αλλ , , υπο πνευµατος αγιου ϕεροµενοι ελαλησαν απο οι αγιοι , , ϑεου ανθρωποι.
2
v.2 και πολλοι εξακολουθησουσιν αυτων ταις ασελγειαις , απωλειαις , δι ους η οδος της αληϑειας λασφηµηθησεται.
v.3 και εν πλεονεξια πλαστοις λογοις υµας εµπορευσονται οις το κριµα
εκπαλαι ουκ αργει και η απωλεια αυτων ου νυσταξει νυσταζει , , .
v.4 ει γαρ ο ϑεος αγγελων
αµαρτησαντων ουκ εφεισατο αλλα σειραις οφου ταρταρωσας παρεδωκεν εις κρισιν τηρουµενους ,
τετηρηµενους , .
v.5 και αρχαιου κοσµου ουκ εφεισατο αλλα , αλλ , ογδοον νωε δικαιοσυνης κηρυκα εφυλαξεν κατακλυσµον κοσµω ασεβων επαξας.
v.6 και πολεις σοδοµων και γοµορρας
τεφρωσας [καταστροφη] καταστροφη , , κατεκρινεν υποδειγµα µελλοντων ἁσεβεσιν῎ ασεβειν , ,
τεθεικως.
v.9 οιδεν κυριος ευσεβεις εκ πειρασµων πειρασµου , , υεσθαι αδικους δε εις ηµεραν
κρισεως κολαζοµενους τηρειν.
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ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

467

ἐν ἐπιθυµίᾳ µιασµοῦ πορευοµένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας
τολµηταί αὐθάδεις δόξας οὐ τρέµουσιν λασφηµοῦντες. ὅπου ἄγγελοι
ἰσχύϊ καὶ δυνάµει µείζονες ὄντες οὐ ϕέρουσιν κατ’ αὐτῶν παρὰ κυρίῳ
λάσφηµον κρίσιν. οὗτοι δέ ὡς ἄλογα ῷα ϕυσικὰ γεγενηµένα εἰς
ἅλωσιν καὶ ϕθοράν ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν λασφηµοῦντες ἐν τῇ ϕθορᾷ αὐτῶν καταφθαρήσονται. κοµιούµενοι µισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούµενοι
τὴν ἐν ἡµέρᾳ τρυφήν σπίλοι καὶ µῶµοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις
αὐτῶν συνευωχούµενοι ὑµῖν. ὀφθαλµοὺς ἔχοντες µεστοὺς µοιχαλίδος
καὶ ἀκαταπαύστους ἁµαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν
γεγυµνασµένην πλεονεξίαις ἔχοντες κατάρας τέκνα. καταλίποντες τὴν
εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ αλαὰµ τοῦ
οσόρ ὃς µισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν.
ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανοµίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου ϕωνῇ ϕθεγξάµενον ἐκώλυσεν
τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι νεφέλαι
ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόµεναι οἷς ὁ όφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος ϕθεγγόµενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυµίαις
σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὄντως ἀποφύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφοµένους. ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόµενοι αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες
τῆς ϕθορᾶς ᾧ γάρ τις ἥττηται τούτῳ καὶ δεδούλωται. εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσµου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος
ἰησοῦ χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐµπλακέντες ἡττῶνται γέγονεν αὐτοῖς τὰ
ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς µὴ ἐπεγνωκέναι
τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης
αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. συµβέβηκεν δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιµίας

v.11 οπου αγγελοι ισχυι και δυναµει µειζονες οντες ου ϕερουσιν κατ αυτων παρα κυριου
κυριω , , λασφηµον κρισιν.
v.12 ουτοι δε ως αλογα ωα γεγεννηµενα ϕυσικα γεγενηµενα , ,
εις αλωσιν και ϕθοραν εν οις αγνοουσιν λασφηµουντες εν τη ϕθορα αυτων και ϕθαρησονται
καταφθαρησονται , , .
v.13 αδικουµενοι κοµιουµενοι , , µισθον αδικιας ηδονην ηγουµενοι την εν ηµερα τρυφην σπιλοι και µωµοι εντρυφωντες εν ταις απαταις αυτων συνευωχουµενοι
υµιν.
v.14 οφθαλµους εχοντες µεστους µοιχαλιδος και ακαταπαυστους αµαρτιας δελεαζοντες
ψυχας αστηρικτους καρδιαν γεγυµνασµενην πλεονεξιας , πλεονεξιαις , εχοντες καταρας τεκνα.
v.15 καταλειποντες καταλιποντες , , την , ευθειαν οδον επλανηθησαν εξακολουθησαντες τη οδω
του αλααµ του οσορ ος µισθον αδικιας ηγαπησεν.
v.17 ουτοι εισιν πηγαι ανυδροι και οµιχλαι
νεφελαι , , υπο λαιλαπος ελαυνοµεναι οις ο οφος του σκοτους εις , , αιωνα , , τετηρηται.
v.18 υπερογκα γαρ µαταιοτητος ϕθεγγοµενοι δελεαζουσιν εν επιθυµιαις σαρκος εν ασελγειαις τους
ολιγως οντως , , αποφευγοντας αποφυγοντας , , τους εν πλανη αναστρεφοµενους. v.19 ελευϑεριαν αυτοις επαγγελλοµενοι αυτοι δουλοι υπαρχοντες της ϕθορας ω γαρ τις ηττηται τουτω και , ,
δεδουλωται.
v.20 ει γαρ αποφυγοντες τα µιασµατα του κοσµου εν επιγνωσει του κυριου [ηµων]
και σωτηρος ιησου χριστου τουτοις δε παλιν εµπλακεντες ηττωνται γεγονεν αυτοις τα εσχατα χειρονα
των πρωτων.
v.21 κρειττον γαρ ην αυτοις µη επεγνωκεναι την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν
υποστρεψαι επιστρεψαι , , εκ της παραδοθεισης αυτοις αγιας εντολης.
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κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραµα καί῟ υς λουσαµένη εἰς κὺλισµα
ορβόρου.
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ταύτην ἤδη ἀγαπητοί δευτέραν ὑµῖν γράφω ἐπιστολήν ἐν αἷς διεγείρω
ὑµῶν ἐν ὑποµνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν. µνησθῆναι τῶν προειρηµένων ῥηµάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἡµῶν
ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡµερῶν ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυµίας πορευόµενοι. καὶ λέγοντες ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας
αὐτοῦ ἀφ’ ἡς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιµήθησαν πάντα οὕτως διαµένει ἀπ’
ἀρχῆς κτίσεως. λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο ϑέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν
ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ ϑεοῦ λόγῳ. δι’ ὧν ὁ τότε κόσµος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο. οἱ δὲ νῦν
οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισµένοι εἰσὶν πυρί τηρούµενοι
εἰς ἡµέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. ἓν δὲ τοῦτο
µὴ λανθανέτω ὑµᾶς ἀγαπητοί ὅτι µία ἡµέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη
καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡµέρα µία. οὐ ραδύνει ὁ κύριος τῆς ἐπαγγελίας ὥς
τινες ραδύτητα ἡγοῦνται ἀλλὰ µακροθυµεῖ εἰς ἡµᾶς µὴ ουλόµενός
τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς µετάνοιαν χωρῆσαι. ἥξει δὲ ᾗ ἡµέρα
κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται
στοιχεῖα δὲ καυσούµενα λυθήσονται καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. τούτων οὺν πάντων λυοµένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑµᾶς
ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις. προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας
τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ ϑεοῦ ἡµέρας δι’ ἣν οὐρανοὶ πυρούµενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούµενα τήκεται. καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ
γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελµα αὐτοῦ προσδοκῶµεν ἐν οἷς δικαιοσύνη
κατοικεῖ. διό ἀγαπητοί ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ
ἀµώµητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ. καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν µακρο-

v.22 συµβεβηκεν δε , , αυτοις το της αληθους παροιµιας κυων επιστρεψας επι το ιδιον εξεραµα
και υς λουσαµενη εις κυλισµον κυλισµα , , ορβορου.
3
v.2 µνησθηναι των προειρηµενων
ηµατων υπο των αγιων προφητων και της των αποστολων υµων , ηµων , εντολης του κυριου και
σωτηρος.
v.3 τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι ελευσονται επ εσχατων εσχατου , , των ηµερων [εν]
εµπαιγµονη εµπαικται κατα τας ιδιας αυτων , επιθυµιας αυτων , πορευοµενοι.
v.7 οι δε νυν
ουρανοι και η γη τω , , αυτω , αυτου , λογω τεθησαυρισµενοι εισιν πυρι τηρουµενοι εις ηµεραν
κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων.
v.9 ου ραδυνει ο , , κυριος της επαγγελιας ως
τινες ραδυτητα ηγουνται αλλα µακροθυµει εις υµας ηµας , , µη ουλοµενος τινας απολεσθαι
αλλα παντας εις µετανοιαν χωρησαι.
v.10 ηξει δε η , , ηµερα κυριου ως κλεπτης εν νυκτι , ,
, ,
εν
η οι ουρανοι οιζηδον παρελευσονται στοιχεια δε καυσουµενα λυθησεται λυθησονται , ,
και γη και τα εν αυτη εργα ευρεθησεται κατακαησεται , , .
v.11 τουτων ουτως ουν , , παντων
, ,
λυοµενων ποταπους δει υπαρχειν [υµας] υµας
εν αγιαις αναστροφαις και ευσεβειαις.
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ϑυµίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡµῶν ἀδελφὸς παῦλος
κατὰ τὴν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑµῖν. ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς
ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν οἷς ἐστιν δυσνόητά τινα ἃ
οἱ ἀµαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς
τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. ὑµεῖς οὖν ἀγαπητοί προγινώσκοντες ϕυλάσσεσθε ἵνα µὴ τῇ τῶν ἀθέσµων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ
ἰδίου στηριγµοῦ. αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡµῶν
καὶ σωτῆρος ἰησοῦ χριστοῦ αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡµέραν αἰῶνος
ἀµήν.

v.15 και την του κυριου ηµων µακροθυµιαν σωτηριαν ηγεισθε καθως και ο αγαπητος ηµων αδελφος
παυλος κατα την αυτω , , δοθεισαν αυτω σοφιαν εγραψεν υµιν.
v.16 ως και εν πασαις ταις , ,
, ,
επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν αις οις
εστιν δυσνοητα τινα α οι αµαθεις και αστηρικτοι
στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν.
v.18 αυξανετε δε εν χαριτι
και γνωσει του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου αυτω η δοξα και νυν και εις ηµεραν αιωνος
[αµην] αµην , , .
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ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαµεν ὃ ἑωράκαµεν τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν ὃ
ἐθεασάµεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡµῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ωῆς.
καὶ ἡ ωὴ ἐφανερώθη καὶ ἑωράκαµεν καὶ µαρτυροῦµεν καὶ ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν τὴν ωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη
ἡµῖν. ὃ ἑωράκαµεν καὶ ἀκηκόαµεν ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν ἵνα καὶ ὑµεῖς
κοινωνίαν ἔχητε µεθ’ ἡµῶν καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡµετέρα µετὰ τοῦ πατρὸς καὶ µετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἰησοῦ χριστοῦ. καὶ ταῦτα γράφοµεν
ὑµῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡµῶν ᾖ πεπληρωµένη. καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν
ἀκηκόαµεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλοµεν ὑµῖν ὅτι ὁ ϑεὸς ϕῶς ἐστιν καὶ
σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεµία. ἐὰν εἴπωµεν ὅτι κοινωνίαν ἔχοµεν
µετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶµεν ψευδόµεθα καὶ οὐ ποιοῦµεν
τὴν ἀλήθειαν. ἐὰν δὲ ἐν τῷ ϕωτὶ περιπατῶµεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ ϕωτί κοινωνίαν ἔχοµεν µετ’ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷµα ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ καθαρίζει ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἁµαρτίας. ἐὰν εἴπωµεν ὅτι ἁµαρτίαν
οὐκ ἔχοµεν ἑαυτοὺς πλανῶµεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν. ἐὰν
ὁµολογῶµεν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡµῖν
τὰς ἁµαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. ἐὰν εἴπωµεν
ὅτι οὐχ ἡµαρτήκαµεν ψεύστην ποιοῦµεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ
ἔστιν ἐν ἡµῖν.
τεκνία µου ταῦτα γράφω ὑµῖν ἵνα µὴ ἁµάρτητε καὶ ἐάν τις ἁµάρτῃ παράκλητον ἔχοµεν πρὸς τὸν πατέρα ἰησοῦν χριστὸν δίκαιον. καὶ
αὐτὸς ἱλασµός ἐστιν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν οὐ περὶ τῶν ἡµετέρων δὲ
µόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσµου. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι
ἐγνώκαµεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν.
ὁ λέγων ἔγνωκα
αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ µὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν καὶ ἐν τούτῳ ἡ
ἀλήθεια οὐκ ἔστιν. ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον ἀληθῶς ἐν τούτῳ
1
v.3 ο εωρακαµεν και ακηκοαµεν απαγγελλοµεν και υµιν ινα και υµεις κοινωνιαν εχητε µεθ
ηµων και η κοινωνια δε η ηµετερα µετα του πατρος και µετα του υιου αυτου ιησου χριστου.
v.4 και
ταυτα γραφοµεν ηµεις υµιν , , ινα η χαρα υµων ηµων , , η πεπληρωµενη.
v.5 και αυτη ,
εστιν αυτη , η αγγελια , , επαγγελια ην ακηκοαµεν απ αυτου και αναγγελλοµεν υµιν οτι ο ϑεος
ϕως εστιν και σκοτια εν αυτω ουκ εστιν ουδεµια.
v.7 εαν δε εν τω ϕωτι περιπατωµεν ως αυτος εστιν
εν τω ϕωτι κοινωνιαν εχοµεν µετ αλληλων και το αιµα ιησου χριστου , , του υιου αυτου καθαριζει
ηµας απο πασης αµαρτιας.
2
v.4 ο λεγων οτι εγνωκα αυτον και τας εντολας αυτου µη τηρων
ψευστης εστιν και εν τουτω η αληθεια ουκ εστιν.
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ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ τετελείωται ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσµεν.
ὁ λέγων ἐν αὐτῷ µένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς
οὕτως περιπατεῖν. ἀδελφοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑµῖν ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν
ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς. πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑµῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς
ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑµῖν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ ϕῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη
ϕαίνει. ὁ λέγων ἐν τῷ ϕωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῶν ἐν τῇ
σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ϕωτὶ µένει
καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. ὁ δὲ µισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ. γράφω ὑµῖν τεκνία ὅτι
ἀφέωνται ὑµῖν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ. γράφω ὑµῖν πατέρες
ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς γράφω ὑµῖν νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν
πονηρόν γράφω ὑµῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑµῖν
πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς ἔγραψα ὑµῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί
ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐν ὑµῖν µένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.
µὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσµον µηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσµῳ ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσµον
οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ. ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµῳ ἡ ἐπιϑυµία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυµία τῶν ὀφθαλµῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ
ίου οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσµου ἐστίν. καὶ ὁ κόσµος
παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυµία αὐτοῦ ὁ δὲ ποιῶν τὸ ϑέληµα τοῦ ϑεοῦ µένει
εἰς τὸν αἰῶνα. παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκοµεν
ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. ἐξ ἡµῶν ἐξῆλθον ἀλλ’ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡµῶν εἰ γὰρ
ἦσαν ἐξ ἡµῶν µεµενήκεισαν ἂν µεθ’ ἡµῶν ἀλλ’ ἵνα ϕανερωθῶσιν ὅτι
οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡµῶν. καὶ ὑµεῖς χρῖσµα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ
οἴδατε πάντα. οὐκ ἔγραψα ὑµῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ’ ὅτι
οἴδατε αὐτήν καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. τίς ἐστιν ὁ
ψεύστης εἰ µὴ ὁ ἀρνούµενος ὅτι ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός οὗτός ἐστιν
ὁ ἀντίχριστος ὁ ἀρνούµενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούµεv.6 ο λεγων εν αυτω µενειν οφειλει καθως εκεινος περιεπατησεν και αυτος [ουτως] ουτως , ,
περιπατειν.
v.7 αγαπητοι αδελφοι , , ουκ εντολην καινην γραφω υµιν αλλ εντολην παλαιαν ην
ειχετε απ αρχης η εντολη η παλαια εστιν ο λογος ον ηκουσατε απ , , αρχης , , .
v.13 γραφω
υµιν πατερες οτι εγνωκατε τον απ αρχης γραφω υµιν νεανισκοι οτι νενικηκατε τον πονηρον εγραψα
γραφω , , υµιν παιδια οτι εγνωκατε τον πατερα. v.18 παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε
οτι ο , , αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκοµεν οτι εσχατη ωρα
εστιν.
v.19 εξ ηµων εξηλθαν εξηλθον , , αλλ ουκ ησαν εξ ηµων ει γαρ ησαν , , εξ ηµων ησαν
µεµενηκεισαν αν µεθ ηµων αλλ ινα ϕανερωθωσιν οτι ουκ εισιν παντες εξ ηµων.
v.20 και υµεις
χρισµα εχετε απο του αγιου και οιδατε παντες παντα , , .
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νος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. ὑµεῖς οὐν ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς
ἐν ὑµῖν µενέτω ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ ὑµεῖς ἐν
τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ µενεῖτε. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς
ἐπηγγείλατο ἡµῖν τὴν ωὴν τὴν αἰώνιον. ταῦτα ἔγραψα ὑµῖν περὶ τῶν
πλανώντων ὑµᾶς. καὶ ὑµεῖς τὸ χρῖσµα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ ἐν ὑµῖν
µένει καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑµᾶς ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσµα
διδάσκει ὑµᾶς περὶ πάντων καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος καὶ
καθὼς ἐδίδαξεν ὑµᾶς µενεῖτε ἐν αὐτῷ. καὶ νῦν τεκνία µένετε ἐν αὐτῷ
ἵνα ὅταν ϕανερωθῇ ἔχῶµεν παρρησίαν καὶ µὴ αἰσχυνθῶµεν ἀπ’ αὐτοῦ
ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ
ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡµῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα ϑεοῦ κληθῶµεν διὰ τοῦτο ὁ κόσµος οὐ γινώσκει ἡµᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. ἀγαπητοί
νῦν τέκνα ϑεοῦ ἐσµεν καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόµεθα οἴδαµεν δὲ ὅτι
ἐὰν ϕανερωθῇ ὅµοιοι αὐτῷ ἐσόµεθα ὅτι ὀψόµεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.
καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ καὶ
ἡ ἁµαρτία ἐστὶν ἡ ἀνοµία. καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς
ἁµαρτίας ἡµῶν ἄρῃ καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ µένων οὐχ ἁµαρτάνει πᾶς ὁ ἁµαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν
αὐτόν. τεκνία µηδεὶς πλανάτω ὑµᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός
ἐστιν καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν. ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν ἐκ τοῦ διαόλου ἐστίν ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁµαρτάνει εἰς τοῦτο ἐφανερώθη
ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ γεγεννηµένος
ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ µένει καὶ
οὐ δύναται ἁµαρτάνειν ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται. ἐν τούτῳ ϕανερά
ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ ϑεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ µὴ ποιῶν
v.23 πας ο αρνουµενος τον υιον ουδε τον , πατερα , εχει , ο , οµολογων , τον , υιον , και ,
τον πατερα εχει.
v.24 υµεις ουν , , ο ηκουσατε απ αρχης εν υµιν µενετω εαν εν υµιν µεινη ο απ
αρχης ηκουσατε και υµεις εν τω υιω και εν τω πατρι µενειτε.
v.27 και υµεις το χρισµα ο ελαβετε απ
αυτου µενει εν υµιν µενει , , και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υµας αλλ ως το αυτου αυτο , ,
χρισµα διδασκει υµας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ εστιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υµας
µενετε µενειτε , , εν αυτω.
v.28 και νυν τεκνια µενετε εν αυτω ινα εαν οταν , , ϕανερωθη
σχωµεν εχωµεν , , παρρησιαν και µη αισχυνθωµεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου.
v.29 εαν
ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι και πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται.
3
v.1 ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ηµιν ο πατηρ ινα τεκνα ϑεου κληθωµεν και εσµεν δια τουτο
v.2 αγαπητοι νυν τεκνα ϑεου εσµεν
ο κοσµος ου γινωσκει υµας ηµας , , οτι ουκ εγνω αυτον.
και ουπω εφανερωθη τι εσοµεθα οιδαµεν δε , , οτι εαν ϕανερωθη οµοιοι αυτω εσοµεθα οτι οψοµεθα
αυτον καθως εστιν.
v.5 και οιδατε οτι εκεινος εφανερωθη ινα τας αµαρτιας ηµων , , αρη και
αµαρτια εν αυτω ουκ εστιν.
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δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ϑεοῦ καὶ ὁ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶµεν
ἀλλήλους. οὐ καθὼς κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν τὰ δὲ
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. µὴ ϑαυµάζετε ἀδελφοί µου εἰ µισεῖ ὑµᾶς
ὁ κόσµος. ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι µεταβεβήκαµεν ἐκ τοῦ ϑανάτου εἰς τὴν
ωήν ὅτι ἀγαπῶµεν τοὺς ἀδελφούς ὁ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν µένει ἐν
τῷ ϑανάτῳ. πᾶς ὁ µισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν καὶ
οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ µένουσαν.
ἐν τούτῳ ἐγνώκαµεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡµῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν καὶ ἡµεῖς ὀφείλοµεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι.
ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν ίον τοῦ κόσµου καὶ ϑεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν
ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ
µένει ἐν αὐτῷ. τεκνία µου µὴ ἀγαπῶµεν λόγῳ µηδὲ γλώσσῃ ἀλ᾽λ ἔργῳ
καὶ ἀληθείᾳ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσµέν καὶ
ἔµπροσθεν αὐτοῦ πείσοµεν τὰς καρδίας ἡµῶν. ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ
ἡµῶν ἡ καρδία ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ ϑεὸς τῆς καρδίας ἡµῶν καὶ γινώσκει
πάντα. ἀγαπητοί ἐὰν ἡ καρδία ἡµῶν µὴ καταγινώσκῃ ἡµῶν παρρησίαν
ἔχοµεν πρὸς τὸν ϑεόν. καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶµεν λαµβάνοµεν παρ’ αὐτοῦ ὅτι
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦµεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦµεν.
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἵνα πιστεύσωµεν τῷ ὀνόµατι τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ ἰησοῦ χριστοῦ καὶ ἀγαπῶµεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν
ἡµῖν. καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ µένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ
καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι µένει ἐν ἡµῖν ἐκ τοῦ πνεύµατος οὗ ἡµῖν
ἔδωκεν.
ἀγαπητοί µὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιµάζετε τὰ πνεύµατα
εἰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν
v.13 [και] µη ϑαυµαζετε αδελφοι µου , , ει µισει υµας ο κοσµος.
v.14 ηµεις οιδαµεν οτι
µεταβεβηκαµεν εκ του ϑανατου εις την ωην οτι αγαπωµεν τους αδελφους ο µη αγαπων τον , ,
αδελφον , , µενει εν τω ϑανατω.
v.15 πας ο µισων τον αδελφον αυτου ανθρωποκτονος εστιν και
οιδατε οτι πας ανθρωποκτονος ουκ εχει ωην αιωνιον εν εαυτω αυτω , , µενουσαν.
v.16 εν
τουτω εγνωκαµεν την αγαπην του ϑεου οτι εκεινος υπερ ηµων την ψυχην αυτου εθηκεν και ηµεις
οφειλοµεν υπερ των αδελφων τας ψυχας ϑειναι τιθεναι , , .
v.18 τεκνια µου , , µη αγαπωµεν
λογω µηδε τη , γλωσση αλλα αλλ , , εν , εργω και αληθεια.
v.19 [και] και , , εν τουτω
γνωσοµεθα γινωσκοµεν , , οτι εκ της αληθειας εσµεν και εµπροσθεν αυτου πεισοµεν την τας , ,
καρδιαν καρδιας , , ηµων.
v.21 αγαπητοι εαν η καρδια [ηµων] ηµων , , µη καταγινωσκη
, ,
παρρησιαν εχοµεν προς τον ϑεον.
v.22 και ο εαν αιτωµεν λαµβανοµεν απ παρ , ,
ηµων
αυτου οτι τας εντολας αυτου τηρουµεν και τα αρεστα ενωπιον αυτου ποιουµεν.
v.23 και αυτη εστιν
η εντολη αυτου ινα πιστευσωµεν τω ονοµατι του υιου αυτου ιησου χριστου και αγαπωµεν αλληλους
καθως εδωκεν εντολην ηµιν , , .
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κόσµον.
ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦµα τοῦ ϑεοῦ πᾶν πνεῦµα ὃ
ὁµολογεῖ ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν. καὶ πᾶν
πνεῦµα ὃ µὴ ὁµολογεῖ τὸν ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ
ϑεοῦ οὐκ ἔστιν καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται
καὶ νῦν ἐν τῷ κόσµῳ ἐστὶν ἤδη. ὑµεῖς ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστε τεκνία καὶ
νενικήκατε αὐτούς ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑµῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσµῳ. αὐτοὶ ἐκ
τοῦ κόσµου εἰσίν διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσµου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσµος αὐτῶν
ἀκούει. ἡµεῖς ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσµεν ὁ γινώσκων τὸν ϑεὸν ἀκούει ἡµῶν
ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἀκούει ἡµῶν ἐκ τούτου γινώσκοµεν τὸ
πνεῦµα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦµα τῆς πλάνης. ἀγαπητοί ἀγαπῶµεν
ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ
γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν ϑεόν. ὁ µὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν ϑεόν ὅτι
ὁ ϑεὸς ἀγάπη ἐστίν. ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ ἐν ἡµῖν
ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ ϑεὸς εἰς τὸν κόσµον ἵνα
ήσωµεν δι’ αὐτοῦ. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήσαµεν
τὸν ϑεόν ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ
ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν. ἀγαπητοί εἰ οὕτως ὁ ϑεὸς ἠγάπησεν
ἡµᾶς καὶ ἡµεῖς ὀφείλοµεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. ϑεὸν οὐδεὶς πώποτε
τεθέαται ἐὰν ἀγαπῶµεν ἀλλήλους ὁ ϑεὸς ἐν ἡµῖν µένει καὶ ἡ ἀγάπη
αὐτοῦ τετελειωµένη ἐστιν ἐν ἡµῖν. ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ
µένοµεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡµῖν ὅτι ἐκ τοῦ πνεύµατος αὐτοῦ δέδωκεν ἡµῖν.
καὶ ἡµεῖς τεθεάµεθα καὶ µαρτυροῦµεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν
σωτῆρα τοῦ κόσµου. ὃς ἂν ὁµολογήσῃ ὅτι ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ
ὁ ϑεὸς ἐν αὐτῷ µένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ ϑεῷ. καὶ ἡµεῖς ἐγνώκαµεν καὶ
πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ ϑεὸς ἐν ἡµῖν ὁ ϑεὸς ἀγάπη ἐστίν
καὶ ὁ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ ϑεῷ µένει καὶ ὁ ϑεὸς ἐν αὐτῷ. ἐν τούτῳ
τετελείωται ἡ ἀγάπη µεθ’ ἡµῶν ἵνα παρρησίαν ἔχωµεν ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς
κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡµεῖς ἐσµεν ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ.
ϕόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω άλλει τὸν ϕόβον
4
v.2 εν τουτω γινωσκεται γινωσκετε , , το πνευµα του ϑεου παν πνευµα ο οµολογει ιησουν
χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του ϑεου εστιν.
v.3 και παν πνευµα ο µη οµολογει τον , , ιησουν
χριστον , , εν , , σαρκι , , εληλυθοτα , , εκ του ϑεου ουκ εστιν και τουτο εστιν το του αντιχριστου ο ακηκοατε οτι ερχεται και νυν εν τω κοσµω εστιν ηδη.
v.10 εν τουτω εστιν η αγαπη ουχ οτι
ηµεις ηγαπηκαµεν ηγαπησαµεν , , τον ϑεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν ηµας και απεστειλεν τον υιον
αυτου ιλασµον περι των αµαρτιων ηµων.
v.12 ϑεον ουδεις πωποτε τεθεαται εαν αγαπωµεν αλληλους
ο ϑεος εν ηµιν µενει και η αγαπη αυτου τετελειωµενη , , εστιν , , εν ηµιν τετελειωµενη εστιν .
v.15 ος εαν αν , , οµολογηση οτι ιησους εστιν ο υιος του ϑεου ο ϑεος εν αυτω µενει και αυτος εν
τω ϑεω.
v.16 και ηµεις εγνωκαµεν και πεπιστευκαµεν την αγαπην ην εχει ο ϑεος εν ηµιν ο ϑεος
αγαπη εστιν και ο µενων εν τη αγαπη εν τω ϑεω µενει και ο ϑεος εν αυτω µενει [µενει] .










































































4:19–5:10

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ

475

ὅτι ὁ ϕόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ ϕοβούµενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.
ἡµεῖς ἀγαπῶµεν αὐτὸν ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡµᾶς. ἐάν τις εἴπῃ
ὅτι ἀγαπῶ τὸν ϑεόν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῇ ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ
µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν τὸν ϑεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν
πῶς δύναται ἀγαπᾶν. καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχοµεν ἀπ’ αὐτοῦ ἵνα ὁ
ἀγαπῶν τὸν ϑεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται καὶ
πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ.
ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἀγαπῶµεν τὰ τέκνα τοῦ ϑεοῦ ὅταν τὸν ϑεὸν
ἀγαπῶµεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ
ϑεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ αρεῖαι οὐκ
εἰσίν. ὅτι πᾶν τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ ϑεοῦ νικᾷ τὸν κόσµον καὶ αὕτη
ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσµον ἡ πίστις ἡµῶν. τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν
κόσµον εἰ µὴ ὁ πιστεύων ὅτι ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. οὗτός ἐστιν
ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵµατος ἰησοῦς ὁ χριστός οὐκ ἐν τῷ ὕδατι µόνον
ἀλλ’ ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῷ αἵµατι καὶ τὸ πνεῦµά ἐστιν τὸ µαρτυροῦν ὅτι τὸ
πνεῦµά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ µαρτυροῦντες εν τῷ οὐρανῷ
ὁ πατήρ ὁ λόγος καὶ τὸ ἅγιον πνεῦµα καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν. καὶ
τρεῖς εἰσιν οἱ µαρτυροῦντες ἕν τῇ γῇ τὸ πνεῦµα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷµα
καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν εἰσὶν. εἰ τὴν µαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαµβάνοµεν
ἡ µαρτυρία τοῦ ϑεοῦ µείζων ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ ϑεοῦ ἥν
µεµαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ
ἔχει τὴν µαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ ὁ µὴ πιστεύων τῷ ϑεῷ ψεύστην πεποίηκεν
αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν µαρτυρίαν ἣν µεµαρτύρηκεν ὁ ϑεὸς
v.19 ηµεις αγαπωµεν αυτον , , οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ηµας.
v.20 εαν τις ειπη οτι αγαπω
τον ϑεον και τον αδελφον αυτου µιση ψευστης εστιν ο γαρ µη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν
τον ϑεον ον ουχ εωρακεν ου πως , , δυναται αγαπαν.
5
v.1 πας ο πιστευων οτι ιησους
εστιν ο χριστος εκ του ϑεου γεγεννηται και πας ο αγαπων τον γεννησαντα αγαπα [και] και , , τον
γεγεννηµενον εξ αυτου.
v.2 εν τουτω γινωσκοµεν οτι αγαπωµεν τα τεκνα του ϑεου οταν τον ϑεον
αγαπωµεν και τας εντολας αυτου ποιωµεν τηρωµεν , , .
v.4 οτι παν το γεγεννηµενον εκ του ϑεου
νικα τον κοσµον και αυτη εστιν η νικη η νικησασα τον κοσµον η πιστις υµων ηµων , , .
v.5 τις
[δε] εστιν ο νικων τον κοσµον ει µη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του ϑεου.
v.6 ουτος εστιν
ο ελθων δι υδατος και αιµατος ιησους ο , χριστος ουκ εν τω υδατι µονον αλλ εν τω υδατι και εν
τω αιµατι και το πνευµα εστιν το µαρτυρουν οτι το πνευµα εστιν η αληθεια.
v.7 οτι τρεις εισιν οι
µαρτυρουντες εν , τω , ουρανω , ο , πατηρ , ο , λογος , και , το , αγιον , πνευµα ,
και , ουτοι , οι , τρεις , εν , εισιν , .
v.8 και , τρεις , εισιν , οι , µαρτυρουντες ,
εν , τη , γη , το πνευµα και το υδωρ και το αιµα και οι τρεις εις το εν εισιν.
v.9 ει την
µαρτυριαν των ανθρωπων λαµβανοµεν η µαρτυρια του ϑεου µειζων εστιν οτι αυτη εστιν η µαρτυρια του
v.10 ο πιστευων εις τον υιον του ϑεου εχει την
ϑεου οτι ην , , µεµαρτυρηκεν περι του υιου αυτου.
µαρτυριαν εν αυτω εαυτω , , ο µη πιστευων τω ϑεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν
εις την µαρτυριαν ην µεµαρτυρηκεν ο ϑεος περι του υιου αυτου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

5:11–21

περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία ὅτι ωὴν αἰώνιον
ἔδωκεν ἡµῖν ὁ ϑεός καὶ αὕτη ἡ ωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. ὁ ἔχων τὸν
υἱὸν ἔχει τὴν ωήν ὁ µὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ τὴν ωὴν οὐκ ἔχει. ταῦτα
ἔγραψα ὑµῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ ἵνα εἰδῆτε
ὅτι ωὴν ἔχετε αἰώνιον καὶ ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ ὑιοῦ τοῦ ϑεοῦ.
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχοµεν πρὸς αὐτόν ὅτι ἐάν τι αἰτώµεθα
κατὰ τὸ ϑέληµα αὐτοῦ ἀκούει ἡµῶν. καὶ ἐὰν οἴδαµεν ὅτι ἀκούει ἡµῶν
ὃ ἂν αἰτώµεθα οἴδαµεν ὅτι ἔχοµεν τὰ αἰτήµατα ἃ ᾐτήκαµεν παρ’ αὐτοῦ.
ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁµαρτάνοντα ἁµαρτίαν µὴ πρὸς ϑάνατον
αἰτήσει καὶ δώσει αὐτῷ ωήν τοῖς ἁµαρτάνουσιν µὴ πρὸς ϑάνατον ἔστιν
ἁµαρτία πρὸς ϑάνατον οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. πᾶσα ἀδικία
ἁµαρτία ἐστίν καὶ ἔστιν ἁµαρτία οὐ πρὸς ϑάνατον. οἴδαµεν ὅτι πᾶς ὁ
γεγεννηµένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ἁµαρτάνει ἀλλ’ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ ϑεοῦ
τηρεῖ ἐαυτὸν καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. οἴδαµεν ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ
ἐσµεν καὶ ὁ κόσµος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. οἴδαµεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς
τοῦ ϑεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡµῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωµεν τὸν ἀληθινόν
καὶ ἐσµὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἰησοῦ χριστῷ οὗτός ῏εστιν ὁ
ἀληθινὸς ϑεὸς καὶ ἥ ωὴ αἶώνιος. τεκνία ϕυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν
εἰδώλων ἀµήν.

v.13 ταυτα εγραψα υµιν τοις , , πιστευουσιν , , εις , , το , , ονοµα , , του , , υιου , ,
του , , ϑεου , , ινα ειδητε οτι ωην εχετε , , αιωνιον τοις πιστευουσιν εχετε και , , ινα , ,
πιστευητε , , εις το ονοµα του υιου του ϑεου.
v.15 και εαν οιδαµεν οτι ακουει ηµων ο εαν ,
αν , αιτωµεθα οιδαµεν οτι εχοµεν τα αιτηµατα α ητηκαµεν απ παρ , , αυτου.
v.18 οιδαµεν οτι
πας ο γεγεννηµενος εκ του ϑεου ουχ αµαρτανει αλλ ο γεννηθεις εκ του ϑεου τηρει αυτον εαυτον , ,
και ο πονηρος ουχ απτεται αυτου.
v.20 οιδαµεν δε οτι ο υιος του ϑεου ηκει και δεδωκεν ηµιν
διανοιαν ινα γινωσκωµεν τον αληθινον και εσµεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος
εστιν ο αληθινος ϑεος και [η] η , ωη [η] αιωνιος.
v.21 τεκνια ϕυλαξατε εαυτα , εαυτους ,
, ,
απο των ειδωλων αµην
.


































































































































ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ
ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐκ ἐγὼ µόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήϑειαν. διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν µένουσαν ἐν ἡµῖν καὶ µεθ’ ἡµῶν ἔσται εἰς
τὸν αἰῶνα.
ἔσται µεθ’ ἡµῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ ϑεοῦ πατρός
καὶ παρὰ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός ἐν ἀληθείᾳ καὶ
ἀγάπῃ. ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν
ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴν ἐλάβοµεν παρὰ τοῦ πατρός. καὶ νῦν ἐρωτῶ σε
κυρία οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφω σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχοµεν ἀπ’ ἀρχῆς ἵνα
ἀγαπῶµεν ἀλλήλους. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα περιπατῶµεν κατὰ
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ αὕτη ἐστιν ἡ ἐντολή καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἵνα
ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθόν εἰς τὸν κόσµον οἱ µὴ
ὁµολογοῦντες ἰησοῦν χριστὸν ἐρχόµενον ἐν σαρκί οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος
καὶ ὁ ἀντίχριστος. λέπετε ἑαυτούς ἵνα µὴ ἀπολέσωµεν ἃ εἰργασάµεθα
ἀλλὰ µισθὸν πλήρη ἀπολάβωµεν. πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ µὴ µένων ἐν
τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ ϑεὸν οὐκ ἔχει ὁ µένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ
οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑµᾶς καὶ
ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ ϕέρει µὴ λαµβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν
αὐτῷ µὴ λέγετε. ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
τοῖς πονηροῖς. πολλὰ ἔχων ὑµῖν γράφειν οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου
καὶ µέλανος ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλῆσαι ἵνα ἡ χαρὰ ἡµῶν ᾖ πεπληρωµένη. ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς
ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς ἀµήν.
1
v.3 εσται µεθ υµων ηµων , , χαρις ελεος ειρηνη παρα ϑεου πατρος και παρα κυριου , ,
ιησου χριστου του υιου του πατρος εν αληθεια και αγαπη.
v.5 και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως
εντολην γραφων , γραφω σοι , , καινην γραφων σοι αλλα ην ειχοµεν απ αρχης ινα αγαπωµεν
αλληλους.
v.6 και αυτη εστιν η αγαπη ινα περιπατωµεν κατα τας εντολας αυτου αυτη εστιν , , η
εντολη εστιν καθως ηκουσατε απ αρχης ινα εν αυτη περιπατητε.
v.7 οτι πολλοι πλανοι εξηλθον
εισηλθον , , εις τον κοσµον οι µη οµολογουντες ιησουν χριστον ερχοµενον εν σαρκι ουτος εστιν ο
πλανος και ο αντιχριστος.
v.8 λεπετε εαυτους ινα µη απολεσητε απολεσωµεν , , α ειργασαµεθα
αλλα µισθον πληρη απολαβητε απολαβωµεν , , .
v.9 πας ο προαγων παραβαινων , , και µη
µενων εν τη διδαχη του χριστου ϑεον ουκ εχει ο µενων εν τη διδαχη του , , χριστου , , ουτος και τον
πατερα και τον υιον εχει.
v.11 ο γαρ , , λεγων γαρ αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις
πονηροις.
v.12 πολλα εχων υµιν γραφειν ουκ εβουληθην , ηβουληθην , δια χαρτου και µελανος
αλλα ελπιζω γενεσθαι ελθειν , , προς υµας και στοµα προς στοµα λαλησαι ινα η χαρα ηµων η , ,
πεπληρωµενη η .
v.13 ασπαζεται σε τα τεκνα της αδελφης σου της εκλεκτης αµην , , .
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΤΗ
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ὁ πρεσβύτερος γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. ἀγαπητέ
περὶ πάντων εὔχοµαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν καθὼς εὐοδοῦταί σου
ἡ ψυχή. ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχοµένων ἀδελφῶν καὶ µαρτυρούντων σου
τῇ ἀληθείᾳ καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. µειζοτέραν τούτων οὐκ
ἔχω χαράν ἵνα ἀκούω τὰ ἐµὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. ἀγαπητέ
πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ξένους. οἳ
ἐµαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς καλῶς ποιήσεις
προπέµψας ἀξίως τοῦ ϑεοῦ. ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόµατος ἐξῆλθον µηδὲν
λαµβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. ἡµεῖς οὖν ὀφείλοµεν ἀπολαµβάνειν τοὺς
τοιούτους ἵνα συνεργοὶ γινώµεθα τῇ ἀληθείᾳ. ἔγραψά τῇ ἐκκλησίᾳ ἀλλ’
ὁ ϕιλοπρωτεύων αὐτῶν διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡµᾶς. διὰ τοῦτο ἐὰν
ἔλθω ὑποµνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς ϕλυαρῶν ἡµᾶς
καὶ µὴ ἀρκούµενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς
καὶ τοὺς ουλοµένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. ἀγαπητέ
µὴ µιµοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ὁ δὲ
κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν ϑεόν. δηµητρίῳ µεµαρτύρηται ὑπὸ πάντων
καὶ ὑ᾽π αὐτῆς τῆς ἀληθείας καὶ ἡµεῖς δὲ µαρτυροῦµεν καὶ οἴδατε ὅτι ἡ
µαρτυρία ἡµῶν ἀληθής ἐστιν. πολλὰ εἶχον γράφειν ἀλλ’ οὐ ϑέλω διὰ
µέλανος καὶ καλάµου σοι γράψαι. ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε καὶ στόµα
πρὸς στόµα λαλήσοµεν εἰρήνῃ σοί ἀσπάζονταί σε οἵ ϕίλοι ἀσπάζου τούς
ϕίλους κατ’ ὄνοµα.

1
v.4 µειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν ινα ακουω τα εµα τεκνα εν τη αληθεια περιπατουντα.
v.5 αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και τουτο εις , , τους , , ξενους.
v.7 υπερ γαρ του ονοµατος αυτου εξηλθον µηδεν λαµβανοντες απο των εθνικων εθνων , , .
v.8 ηµεις ουν οφειλοµεν υπολαµβανειν απολαµβανειν , , τους τοιουτους ινα συνεργοι γινωµεθα
τη αληθεια.
v.9 εγραψα τι τη εκκλησια αλλ ο ϕιλοπρωτευων αυτων διοτρεφης ουκ επιδεχεται
ηµας.
v.11 αγαπητε µη µιµου το κακον αλλα το αγαθον ο αγαθοποιων εκ του ϑεου εστιν ο δε ,
κακοποιων ουχ εωρακεν τον ϑεον.
v.12 δηµητριω µεµαρτυρηται υπο παντων και υπο υπ , , αυτης της αληθειας και ηµεις δε µαρτυρουµεν και οιδας οιδατε , , οτι η µαρτυρια ηµων αληθης εστιν.
v.13 πολλα ειχον γραψαι σοι γραφειν , , αλλ ου ϑελω δια µελανος και καλαµου σοι γραφειν
γραψαι , , .
v.14 ελπιζω δε ευθεως ιδειν , , σε ιδειν και στοµα προς στοµα λαλησοµεν (1:15)
ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι ϕιλοι ασπαζου τους ϕιλους κατ ονοµα.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥ∆Α ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ἰούδας ἰησοῦ χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ ἰακώβου τοῖς ἐν ϑεῷ πατρὶ ἠγίασµένοις καὶ ἰησοῦ χριστῷ τετηρηµένοις κλητοῖς. ἔλεος ὑµῖν
καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. ἀγαπητοί πᾶσαν σπουδὴν ποιούµενος γράφειν ὑµῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι
ὑµῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.
παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι οἱ πάλαι προγεγραµµένοι εἰς τοῦτο
τὸ κρίµα ἀσεβεῖς τὴν τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν χάριν µετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν
καὶ τὸν µόνον δεσπότην ϑεόν καὶ κύριον ἡµῶν ἰησοῦν χριστὸν ἀρνούµενοι. ὑποµνῆσαι δὲ ὑµᾶς ούλοµαι εἰδότας ὑµᾶς ἅπαξ τοῦτο ὅτι ὁ
κύριος λαὸν ἐκ γῆς αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς µὴ πιστεύσαντας
ἀπώλεσεν. ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ
ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δεσµοῖς
ἀϊδίοις ὑπὸ όφον τετήρηκεν. ὡς σόδοµα καὶ γόµορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅµοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι
ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. ὁµοίως µέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόµενοι σάρκα µὲν µιαίνουσιν
κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ λασφηµοῦσιν. ὁ δὲ µιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόµενος διελέγετο περὶ τοῦ µωσέως σώµατος
οὐκ ἐτόλµησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν λασφηµίας ἀλ᾽λ εἶπεν ἐπιτιµήσαι σοι
κύριος. οὗτοι δὲ ὅσα µὲν οὐκ οἴδασιν λασφηµοῦσιν ὅσα δὲ ϕυσικῶς
ὡς τὰ ἄλογα ῷα ἐπίστανται ἐν τούτοις ϕθείρονται. οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι τῇ
ὁδῷ τοῦ κάϊν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ αλαὰµ µισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ κόρε ἀπώλοντο. οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις
1
v.1 ιουδας ιησου χριστου δουλος αδελφος δε ιακωβου τοις εν ϑεω πατρι ηγαπηµενοις
ηγιασµενοις , , και ιησου χριστω τετηρηµενοις κλητοις.
v.3 αγαπητοι πασαν σπουδην ποιουµενος
γραφειν υµιν περι της κοινης ηµων σωτηριας αναγκην εσχον γραψαι υµιν παρακαλων επαγωνιζεσθαι
τη απαξ παραδοθειση τοις αγιοις πιστει.
v.4 παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραµµενοι εις τουτο το κριµα ασεβεις την του ϑεου ηµων χαριτα χαριν , , µετατιθεντες εις ασελγειαν
και τον µονον δεσποτην ϑεον , , και κυριον ηµων ιησουν χριστον αρνουµενοι.
v.5 υποµνησαι
δε υµας ουλοµαι ειδοτας [υµας] παντα υµας , , απαξ , , τουτο , , οτι [ο] ο , , κυριος
απαξ λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους µη πιστευσαντας απωλεσεν.
v.7 ως σοδοµα και
γοµορρα και αι περι αυτας πολεις τον οµοιον τουτοις , , τροπον τουτοις εκπορνευσασαι και απελϑουσαι οπισω σαρκος ετερας προκεινται δειγµα πυρος αιωνιου δικην υπεχουσαι.
v.9 ο δε µιχαηλ
ο αρχαγγελος οτε τω διαβολω διακρινοµενος διελεγετο περι του µωυσεως µωσεως , , σωµατος ουκ
ετολµησεν κρισιν επενεγκειν λασφηµιας αλλα αλλ , , ειπεν επιτιµησαι σοι κυριος.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥ∆Α

1:12–25

ὑµῶν σπιλάδες συνευωχούµενοι ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιµαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέµων περιφερόµεναι δένδρα ϕθινοπωρινὰ ἄκαρπα
δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα. κύµατα ἄγρια ϑαλάσσης ἐπαφρίζοντα
τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ όφος τοῦ σκότους εἰς τὸν
αἰῶνα τετήρηται. προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδοµος ἀπὸ ἀδὰµ ἑνὼχ
λέγων ἰδού ἦλθεν κύριος ἐν µυριάσιν ἁγίαις αὐτοῦ. ποιῆσαι κρίσιν
κατὰ πάντων καὶ ἐξἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν περὶ πάντων τῶν
ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν
ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁµαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. οὗτοί εἰσιν γογγυσταί µεµψίµοιροι κατὰ τὰς ἐπιθυµίας αὐτῶν πορευόµενοι καὶ τὸ στόµα αὐτῶν λαλεῖ
ὑπέρογκα ϑαυµάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. ὑµεῖς δέ ἀγαπητοί
µνήσθητε τῶν ῥηµάτων τῶν προειρηµένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ. ὅτι ἔλεγον ὑµῖν ὅτι ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται
ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. οὗτοί
εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες ψυχικοί πνεῦµα µὴ ἔχοντες. ὑµεῖς δέ ἀγαπητοί
τῇ ἁγιωτάτῃ ὑµῶν πίστει ἐποικοδοµοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ
προσευχόµενοι. ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ ϑεοῦ τηρήσατε προσδεχόµενοι τὸ
ἔλεος τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ εἰς ωὴν αἰώνιον. καὶ οὓς µὲν
ἐλεεῖτε διακρινοµένοι. οὓς δὲ ἐν ϕόβῳ σῴζετε ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάοντες µισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωµένον χιτῶνα. τῷ δὲ
δυναµένῳ ϕυλάξαι αὐτούς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης
αὐτοῦ ἀµώµους ἐν ἀγαλλιάσει. µόνῳ σοφῷ ϑεῷ σωτῆρι ἡµῶν δόξα καὶ

v.12 ουτοι εισιν οι εν ταις αγαπαις υµων σπιλαδες συνευωχουµενοι υµιν αφοβως εαυτους ποιµαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεµων παραφεροµεναι , περιφεροµεναι , δενδρα ϕθινοπωρινα
ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα.
v.13 κυµατα αγρια ϑαλασσης επαφριζοντα τας εαυτων αισχυνας αστερες πλανηται οις ο οφος του σκοτους εις τον , αιωνα τετηρηται.
v.14 προεφητευσεν δε και
τουτοις εβδοµος απο αδαµ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κυριος εν µυριασιν , αγιαις µυριασιν , αυτου.
v.15 ποιησαι κρισιν κατα παντων και ελεγξαι , εξελεγξαι , παντας , , τους , , ασεβεις , ,
αυτων , , πασαν ψυχην περι παντων των εργων ασεβειας αυτων ων ησεβησαν και περι παντων των
σκληρων ων ελαλησαν κατ αυτου αµαρτωλοι ασεβεις.
v.16 ουτοι εισιν γογγυσται µεµψιµοιροι κατα
τας επιθυµιας εαυτων αυτων , , πορευοµενοι και το στοµα αυτων λαλει υπερογκα ϑαυµαζοντες προσωπα ωφελειας χαριν.
v.18 οτι ελεγον υµιν [οτι] επ εσχατου [του] χρονου οτι , , εν , ,
εσχατω , , χρονω , , εσονται εµπαικται κατα τας εαυτων επιθυµιας πορευοµενοι των ασεβειων.
v.19 ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες εαυτους ψυχικοι πνευµα µη εχοντες.
v.20 υµεις δε αγαπητοι
εποικοδοµουντες εαυτους τη αγιωτατη υµων πιστει εποικοδοµουντες , , εαυτους , , εν πνευµατι
αγιω προσευχοµενοι.
v.22 και ους µεν ελεατε ελεειτε , , διακρινοµενους διακρινοµενοι , , .
v.23 ους δε εν , , ϕοβω , , σωζετε εκ του , πυρος αρπαζοντες ους δε ελεατε εν ϕοβω
µισουντες και τον απο της σαρκος εσπιλωµενον χιτωνα.
v.24 τω δε δυναµενω ϕυλαξαι υµας ,
,
αυτους
απταιστους και στησαι κατενωπιον της δοξης αυτου αµωµους εν αγαλλιασει.
v.25 µονω
σοφω , , ϑεω σωτηρι ηµων δια ιησου χριστου του κυριου ηµων δοξα και , , µεγαλωσυνη
κρατος και εξουσια προ παντος του αιωνος και νυν και εις παντας τους αιωνας αµην.
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µεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
ἀµήν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
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ἀποκάλυψις ἰησοῦ χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ϑεός δεῖξαι τοῖς δούλοις
αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει καὶ ἐσήµανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου
αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ἰωάννῃ. ὃς ἐµαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ
τὴν µαρτυρίαν ἰησοῦ χριστοῦ ὅσα τε εἶδεν. µακάριος ὁ ἀναγινώσκων
καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ
γεγραµµένα ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν
τῇ ἀσίᾳ χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος
καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευµάτων ἃ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ. καὶ
ἀπὸ ἰησοῦ χριστοῦ ὁ µάρτυς ὁ πιστός ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν
καὶ ὁ ἄρχων τῶν ασιλέων τῆς γῆς τῷ ἀγαπήσαντι ἡµᾶς καὶ λούσαντι
ἡµᾶς ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν ἐν τῷ αἵµατι αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν ἡµᾶς
ασιλεῖς καὶ ἱερεῖς τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν. ἰδού ἔρχεται µετὰ τῶν νεφελῶν καὶ
ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλµὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν καὶ κόψονται
ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ ϕυλαὶ τῆς γῆς ναί ἀµήν. ἐγώ εἰµι τὸ α καὶ τὸ ω ἀρχὴ
καὶ τέλος λέγει ὁ κύριος ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος ὁ παντοκράτωρ.
ἐγὼ ἰωάννης ὁ καὶ ἀδελφὸς ὑµῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ ϑλίψει καὶ
ἐν τῇ ασιλείᾳ καὶ ὑποµονῇ ἰησοῦ χριστοῦ ἐγενόµην ἐν τῇ νήσῳ τῇ
καλουµένῃ πάτµῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν ἰησοῦ
χριστοῦ.
ἐγενόµην ἐν πνεύµατι ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ καὶ ἤκουσα
ὀπίσω µου ϕωνὴν µεγάλην ὡς σάλπιγγος. λεγούσης ἐγώ ἐιµι τὸ α
1
v.2 ος εµαρτυρησε εµαρτυρησεν , , τον λογον του ϑεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδε τε , ειδεν , , .
v.4 ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο
ϑεου του , ο ων και ο ην και ο ερχοµενος και απο των επτα πνευµατων α [εστιν] εστιν , ενωπιον
του ϑρονου αυτου.
v.5 και απο ιησου χριστου ο µαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος εκ , των νεκρων
και ο αρχων των ασιλεων της γης τω αγαπωντι , αγαπησαντι , ηµας και λυσαντι λουσαντι , ,
ηµας εκ απο , , των αµαρτιων ηµων εν τω αιµατι αυτου.
v.6 και εποιησεν ηµας ασιλειαν ,
ασιλεις , και , ιερεις τω ϑεω και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας [των
των , , αιωνων] αιωνων , , αµην.
v.8 εγω ειµι το αλφα , α , και το ω αρχη , και ,
τελος , λεγει ο , κυριος ο , ϑεος , ο ων και ο ην και ο ερχοµενος ο παντοκρατωρ.
v.9 εγω
ιωαννης ο και , αδελφος υµων και κοινωνος συγκοινωνος , , εν τη ϑλιψει και εν , τη , ασιλεια
και υποµονη εν , χριστω ιησου χριστου , εγενοµην εν τη νησω τη καλουµενη πατµω δια τον λογον
του ϑεου και δια , , την µαρτυριαν ιησου χριστου , , .
v.10 εγενοµην εν πνευµατι εν τη κυριακη
ηµερα και ηκουσα ϕωνην οπισω µου ϕωνην , , µεγαλην ως σαλπιγγος.
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καὶ τὸ ω ὃ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ λέπεις γράψον εἰς ιβλίον καὶ
πέµψον ταῖς ἐκκλησίαις ταῖς ἐν ἀσίᾳ εἰς ἔφεσον καὶ εἰς σµύρναν καὶ
εἰς πέργαµον καὶ εἰς ϑυάτειρα καὶ εἰς σάρδεις καὶ εἰς ϕιλαδέλφειαν καὶ
εἰς λαοδίκειαν. καὶ ἐπέστρεψα λέπειν τὴν ϕωνὴν ἥτις ἐλάλησεν µετ’
ἐµοῦ καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς. καὶ ἐν µέσῳ τῶν ἑπτὰ
λυχνιῶν ὅµοιον ὑιῷ ἀνθρώπου ἐνδεδυµένον ποδήρη καὶ περιεζωσµένον
πρὸς τοῖς µαστοῖς ώνην χρυσῆν. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες
λευκαὶ ὡσει ἔριον λευκόν ὡς χιών καὶ οἱ ὀφθαλµοὶ αὐτοῦ ὡς ϕλὸξ πυρός.
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅµοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καµίνῳ πεπυρωµένοι
καὶ ἡ ϕωνὴ αὐτοῦ ὡς ϕωνὴ ὑδάτων πολλῶν. καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ
αὐτοῦ χειρὶ ἀστέρας ἑπτά καὶ ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ῥοµφαία δίστοµος
ὀξεῖα ἐκπορευοµένη καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ϕαίνει ἐν τῇ δυνάµει
αὐτοῦ. καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός
καὶ ἐπέθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ’ ἐµὲ λέγων µοι µὴ ϕοβοῦ ἐγώ
εἰµι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. καὶ ὁ ῶν καὶ ἐγενόµην νεκρὸς καὶ ἰδού
ῶν εἰµι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ᾅδου
καὶ τοῦ ϑανάτου. γράψον ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ µέλλει γινέσθαι
µετὰ ταῦτα. τὸ µυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὦν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς
µου καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ
ἐκκλησιῶν εἰσιν καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι ἅς εἶδες ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐφέσίνης ἐκκλησίας γράψον τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς
ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐν µέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν
v.11 λεγουσης εγω , ειµι , το , α , και , το , ω , ο , πρωτος , και , ο , εσχατος ,
και , ο λεπεις γραψον εις ιβλιον και πεµψον ταις επτα , , εκκλησιαις ταις , εν , ασια ,
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις ϑυατειρα και εις σαρδεις και εις ϕιλαδελφειαν
και εις λαοδικειαν.
v.12 και εκει επεστρεψα λεπειν την ϕωνην ητις ελαλει , ελαλησεν , µετ
εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας.
v.13 και εν µεσω των επτα , , λυχνιων οµοιον
, ,
υιον υιω
ανθρωπου ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις ωνην χρυσαν
χρυσην , , .
v.14 η δε κεφαλη αυτου και αι τριχες λευκαι ως , ωσει , εριον λευκον ως χιων
και οι οφθαλµοι αυτου ως ϕλοξ πυρος.
v.15 και οι ποδες αυτου οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενης πεπυρωµενοι , , και η ϕωνη αυτου ως ϕωνη υδατων πολλων.
v.16 και εχων εν
τη δεξια αυτου , , χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου οµφαια διστοµος οξεια
εκπορευοµενη και η οψις αυτου ως ο ηλιος ϕαινει εν τη δυναµει αυτου.
v.17 και οτε ειδον αυτον
επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος και εθηκεν εθηκε επεθηκεν , την δεξιαν αυτου χειρα ,
επ εµε λεγων µοι , µη ϕοβου εγω ειµι ο πρωτος και ο εσχατος.
v.18 και ο ων και εγενοµην νεκρος
και ιδου ων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων αµην , , και εχω τας κλεις του ϑανατου , αδου , και
του αδου , ϑανατου , .
v.19 γραψον ουν , α ειδες και α εισι εισιν , , και α µελλει γενεσθαι
γινεσθαι , , µετα ταυτα.
v.20 το µυστηριον των επτα αστερων ους ων , , ειδες επι της δεξιας
µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας οι επτα αστερες αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι εισιν , ,
και αι επτα , , λυχνιαι αι επτα [ας ας , ειδες] ειδες , επτα εκκλησιαι εισι εισιν , , .
2
v.1 τω αγγελω της εν , εφεσω , εφεσινης , εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο κρατων τους επτα
αστερας εν τη δεξια αυτου ο περιπατων εν µεσω των επτα λυχνιων των χρυσων.
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τῶν χρυσῶν. οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου καὶ τὴν ὑποµονήν σου
καὶ ὅτι οὐ δύνῃ αστάσαι κακούς καὶ ἐπειράσω τοὺς ϕάσκοντας εἶναι
ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. καὶ ἐβάστασας καὶ
ὑποµονὴν ἔχεις καὶ διὰ τὸ ὄνοµά µου κεκοπίακας καὶ οὐ κέκµηκας.
ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. µνηµόνευε
οὖν πόθεν ἐκπέπτωκας καὶ µετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον εἰ
δὲ µή ἔρχοµαί σοι τάχει καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς
ἐὰν µὴ µετανοήσῃς. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις ὅτι µισεῖς τὰ ἔργα τῶν νικολαϊτῶν
ἃ κἀγὼ µισῶ. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ ϕαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ωῆς ὅ ἐστιν ἐν µέσῶ τοῦ
παραδείσου τοῦ ϑεοῦ. καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας σµυρναίων γράψον
τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν. οἶδά
σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ϑλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν πλούσιος δὲ εἶ καὶ τὴν
λασφηµίαν τῶν λεγόντων ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ
συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. µηδὲν ϕοβοῦ ἃ µέλλεις πάσχειν ἰδού µέλλει
άλειν ἐξ ὑµῶν ὁ διάβολος εἰς ϕυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε ϑλῖψιν
ἡµερῶν δέκα γίνου πιστὸς ἄχρι ϑανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον
τῆς ωῆς. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις ὁ
νικῶν οὐ µὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ ϑανάτου τοῦ δευτέρου. καὶ τῷ ἀγγέλῳ
τῆς ἐν περγάµῳ ἐκκλησίας γράψον τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥοµφαίαν τὴν
δίστοµον τὴν ὀξεῖαν. οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς ὅπου ὁ ϑρόνος
τοῦ σατανᾶ καὶ κρατεῖς τὸ ὄνοµά µου καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν µου
καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐν αἷς ἀντιπᾶς ὁ µάρτυς µου ὁ πιστός ὃς ἀπεκτάνθη
v.2 οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου , , και την υποµονην σου και οτι ου δυνη αστασαι
κακους και επειρασας , επειρασω , τους λεγοντας , ϕασκοντας , εαυτους , ειναι , αποστολους ειναι και ουκ εισι εισιν , , και ευρες αυτους ψευδεις.
v.3 και εβαστασας , και ,
,
,
υποµονην εχεις και εβαστασας
δια το ονοµα µου κεκοπιακας
και ουκ ου , , εκοπιασας
,
,
,
κεκµηκας
κεκοπιακες .
v.4 αλλα
αλλ
εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην
αφηκες αφηκας , , .
v.5 µνηµονευε ουν ποθεν πεπτωκας , εκπεπτωκας , και µετανοησον
και τα πρωτα εργα ποιησον ει δε µη ερχοµαι σοι ταχυ , ταχει και κινησω την λυχνιαν σου εκ του
τοπου αυτης εαν µη µετανοησης.
v.7 ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις
τω νικωντι δωσω αυτω ϕαγειν εκ του ξυλου της ωης ο εστιν εν τω παραδεισω µεσω , , του , ,
παραδεισου , , του ϑεου µου .
v.8 και τω αγγελω της εν , σµυρνη , εκκλησιας σµυρναιων ,
γραψον ταδε λεγει ο πρωτος και ο εσχατος ος εγενετο νεκρος και εζησεν.
v.9 οιδα σου τα , ,
εργα , , και , , την ϑλιψιν και την πτωχειαν αλλα , πλουσιος δε , ει και την λασφηµιαν εκ ,
των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα.
v.10 µηδεν ϕοβου
α µελλεις πασχειν ιδου δη µελλει αλλειν αλειν , , εξ , υµων , ο διαβολος εξ , υµων ,
εις ϕυλακην ινα πειρασθητε και εξετε ϑλιψιν ηµερων δεκα γινου πιστος αχρι ϑανατου και δωσω σοι
τον στεφανον της ωης.
v.13 οιδα τα , , εργα , , σου , , και , , που κατοικεις οπου ο ϑρονος του σατανα και κρατεις το ονοµα µου και ουκ ηρνησω την πιστιν µου και , , εν ταις ηµεραις
[εν] εν , αις , , αντιπας ο µαρτυς µου ο πιστος µου ος απεκτανθη παρ υµιν οπου κατοικει , ο
σατανας κατοικει , .
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παρ’ ὑµῖν ὅπου κατοικεῖ ὁ σατανᾶς. ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις
ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν αλαάµ ὃς ἐδίδασκεν ἕν τῷ αλὰκ αλεῖν
σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ἰσραήλ ϕαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.
οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν νικολαϊτῶν ὅ µισῶ.
µετανόησον εἰ δὲ µή ἔρχοµαί σοι ταχύ καὶ πολεµήσω µετ’ αὐτῶν ἐν
τῇ ῥοµφαίᾳ τοῦ στόµατός µου. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ ϕαγεῖν ἀπὸ τοῦ µάννα τοῦ
κεκρυµµένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνοµα
καινὸν γεγραµµένον ὃ οὐδεὶς ἔγνω εἰ µὴ ὁ λαµβάνων. καὶ τῷ ἀγγέλῳ
τῆς ἐν ϑυατείροις ἐκκλησίας γράψον τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ ἔχων
τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ ὡς ϕλόγα πυρός καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅµοιοι
χαλκολιβάνῳ. οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν
καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑποµονήν σου καὶ τὰ ἔργα σου καὶ τὰ ἔσχατα
πλείονα τῶν πρώτων. ἀλ᾽λ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἐᾷς τὴν γυναῖκα
ἰεζάβηλ τὴν λέγουσαν ἑαυτὴν προφῆτιν διδάσκειν καὶ πλανᾶσθαι ἐµοὺς
δούλους πορνεῦσαι καὶ εἰδωλόθυτα ϕαγεῖν. καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον
ἵνα µετανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς καὶ οὐ µετενόησεν. ἰδού ἐγὼ
άλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς µοιχεύοντας µετ’ αὐτῆς εἰς ϑλῖψιν
µεγάλην ἐὰν µὴ µετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
ἀποκτενῶ ἐν ϑανάτῳ καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰµι
ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω ὑµῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα
ὑµῶν. ὑµῖν δὲ λέγω καὶ λοιποῖς τοῖς ἐν ϑυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν

v.14 αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εχεις εκει κρατουντας την διδαχην αλααµ ος εδιδαξε
εδιδασκεν , , τον , εν Ατω αλακ αλειν σκανδαλον ενωπιον των υιων ισραηλ [και] ϕαγειν
ειδωλοθυτα και πορνευσαι.
v.15 ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην [των] των , , νι,
,
κολαιτων οµοιως
ο
µισω , .
v.16 µετανοησον ουν , ει δε µη ερχοµαι σοι ταχυ και πολεµησω µετ αυτων εν τη οµφαια του στοµατος µου.
v.17 ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα
λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω ϕαγειν , , [απο] απο , του µαννα του κεκρυµµενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονοµα καινον γεγραµµενον ο ουδεις οιδεν ,
εγνω , ει µη ο λαµβανων.
v.19 οιδα σου τα εργα και την αγαπην και την πιστιν , διακονιαν ,
και την διακονιαν , πιστιν , και την υποµονην σου και τα εργα σου και , τα εσχατα πλειονα
των πρωτων.
v.20 αλλα αλλ , , εχω κατα σου ολιγα , οτι αφεις , εας , την γυναικα σου
ιεζαβελ , η , ιεζαβηλ , την , λεγουσαν , λεγει λεγουσα εαυτην προφητιν διδασκειν , και
διδασκει , και , πλανα , τους , πλανασθαι , εµους δουλους πορνευσαι και ειδωλοθυτα ,
ϕαγειν ειδωλοθυτα , .
v.21 και εδωκα αυτη χρονον ινα µετανοηση και , ου , ϑελει ,
µετανοησαι , εκ της πορνειας αυτης και , ου , µετενοησεν , .
v.22 ιδου εγω , αλλω αυτην
εις κλινην και τους µοιχευοντας µετ αυτης εις ϑλιψιν µεγαλην εαν µη µετανοησωσιν εκ των εργων
αυτης , αυτων , .
v.23 και τα τεκνα αυτης αποκτενω εν ϑανατω και γνωσονται πασαι αι εκκλησιαι
οτι εγω ειµι ο εραυνων ερευνων , , νεφρους και καρδιας και δωσω υµιν εκαστω κατα τα εργα υµων.
v.24 υµιν δε λεγω τοις , και , λοιποις τοις εν ϑυατειροις οσοι ουκ εχουσι εχουσιν , , την διδαχην ταυτην και , οιτινες ουκ εγνωσαν τα αθεα , αθη , του σατανα ως λεγουσιν ου αλλω ,
αλω , εφ υµας αλλο αρος.
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2:25–3:8

τὴν διδαχὴν ταύτην καὶ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ άθη τοῦ σατανᾶ ὡς
λέγουσιν οὐ άλω ἐφ’ ὑµᾶς ἄλλο άρος. πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις
οὗ ἂν ἥξω. καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα µου δώσω
αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. καὶ ποιµανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ
ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραµικὰ συντρίβεται ὡς κἀγώ εἴληφα παρά τοῦ πατρός
µου. καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον τάδε λέγει ὁ ἔχων
τὰ πνεύµατα τοῦ ϑεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι τὸ
ὄνοµα ἔχεις ὅτι ῇς καὶ νεκρὸς εἶ. γίνου γρηγορῶν καὶ στήριξον τὰ
λοιπὰ ἃ µὲλλει ἀποθανεῖν οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωµένα
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. µνηµόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει
καὶ µετανόησον ἐὰν οὖν µὴ γρηγορήσῃς ἥξω ἐπὶ σέ ὡς κλέπτης καὶ οὐ
µὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σε. ἔχεις ὀλίγα ὀνόµατα καὶ ἐν σάρδεσιν ἃ
οὐκ ἐµόλυναν τὰ ἱµάτια αὐτῶν καὶ περιπατήσουσιν µετ’ ἐµοῦ ἐν λευκοῖς
ὅτι ἄξιοί εἰσιν. ὁ νικῶν οὕτος περιβαλεῖται ἐν ἱµατίοις λευκοῖς καὶ οὐ µὴ
ἐξαλείψω τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐκ τῆς ίβλου τῆς ωῆς καὶ ἐξοµολογήσοµαι τὸ
ὄνοµα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός µου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. καὶ τῷ ἀγγέλῳ
τῆς ἐν ϕιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον τάδε λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός ὁ
ἔχων τὴν κλεῖδα τοῦ δαβίδ ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείει καὶ κλείει καὶ
οὐδεὶς ἀνοίγει. οἶδά σου τὰ ἔργα ἰδού δέδωκα ἐνώπιόν σου ϑύραν
ἀνεῳγµένην καὶ οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν ὅτι µικρὰν ἔχεις δύναµιν
καὶ ἐτήρησάς µου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνοµά µου. ἰδού
v.25 πλην ο εχετε κρατησατε ἁχρις῎ αχρις , , ου αν ηξω.
v.27 και ποιµανει αυτους εν αδω σιδηρα ως τα σκευη τα κεραµικα συντριβησεται συντριβεται , , ως καγω ειληφα παρα του
πατρος µου.
3
v.1 και τω αγγελω της εν σαρδεσιν εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων τα
επτα , , πνευµατα του ϑεου και τους επτα αστερας οιδα σου τα εργα οτι το , ονοµα εχεις οτι ης
και νεκρος ει.
v.2 γινου γρηγορων και στηρισον , στηριξον , τα λοιπα α εµελλον εµελλες
,
µελλει
αποβαλλειν αποθανειν , , ου γαρ ευρηκα σου τα εργα πεπληρωµενα ενωπιον του ϑεου
µου , .
v.3 µνηµονευε ουν πως ειληφας [και και , , ηκουσας και τηρει] τηρει , , και µετανοησον εαν ουν µη γρηγορησης ηξω επι , , σε , , ως κλεπτης και ου µη γνως ποιαν ωραν ηξω
επι σε.
v.4 αλλα αλλ εχεις , , ολιγα εχεις ονοµατα και , εν σαρδεσιν α ουκ εµολυναν τα
ιµατια αυτων και περιπατησουσι περιπατησουσιν , , µετ εµου εν λευκοις οτι αξιοι εισιν.
v.5 ο
νικων ουτως ουτος , , περιβαλειται εν ιµατιοις λευκοις και ου µη εξαλειψω το ονοµα αυτου εκ της
ιβλου της ωης και οµολογησω , εξοµολογησοµαι , το ονοµα αυτου ενωπιον του πατρος µου και
ενωπιον των αγγελων αυτου.
v.7 και τω αγγελω της εν ϕιλαδελφεια εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο
αγιος ο αληθινος ο εχων την κλειν , κλειδα , του , , δαδ δαβιδ , δαυιδ ο ανοιγων και ουδεις
κλεισει , αυτην ει µη ο ανοιγων κλειει , και , , κλειει , κλειων και ουδεις ανοιξει
ανοιγει , , .
v.8 οιδα σου τα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου ϑυραν ηνεωγµενην ανεωγµενην , ,
,
,
ην
και
ουδεις δυναται κλεισαι αυτην οτι µικραν εχεις δυναµιν και ετηρησας µου τον λογον και
ουκ ηρνησω το ονοµα µου.
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διδωµι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ἰουδαίους
εἶναι καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται ἰδού ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξωσιν καὶ
προσκυνήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά
σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑποµονῆς µου κἀγώ σε τηρήσω ἐκ
τῆς ὥρας τοῦ πειρασµοῦ τῆς µελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουµένης
ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
ἰδού ἔρχοµαι ταχύ
κράτει ὃ ἔχεις ἵνα µηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. ὁ νικῶν ποιήσω
αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ ϑεοῦ µου καὶ ἔξω οὐ µὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ
γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνοµα τοῦ ϑεοῦ µου καὶ τὸ ὄνοµα τῆς πόλεως τοῦ
ϑεοῦ µου τῆς καινῆς ἰερουσαλήµ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ
τοῦ ϑεοῦ µου καὶ τὸ ὄνοµά µου τὸ καινόν. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω
τί τὸ πνεῦµα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας
λαοδικέων γράψον τάδε λέγει ὁ ἀµήν ὁ µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός
ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ ϑεοῦ. οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ
οὔτε εστός ὄφελον ψυχρὸς εἴης ἢ εστός. οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ
οὔτε ψυχρός οὔτε εστὸς µέλλω σε ἐµέσαι ἐκ τοῦ στόµατός µου. ὅτι
λέγεις ὅτι πλούσιός εἰµι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω καὶ
οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ
γυµνός. συµβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ’ ἐµοῦ χρυσίον πεπυρωµένον ἐκ
πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς καὶ ἱµάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ µὴ ϕανερωθῇ ἡ
αἰσχύνη τῆς γυµνότητός σου καὶ κολλούριον ἐγχρῖσον τοὺς ὀφθαλµούς
σου ἵνα λέπῃς. ἐγὼ ὅσους ἐὰν ϕιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω ήλωσον
οὖν καὶ µετανόησον. ἰδού ἕστηκα ἐπὶ τὴν ϑύραν καὶ κρούω ἐάν τις

v.9 ιδου διδω διδωµι , , εκ της συναγωγης του σατανα των λεγοντων εαυτους ιουδαιους ειναι και
ουκ εισιν αλλα ψευδονται ιδου ποιησω αυτους ινα ηξουσιν ηξωσι ηξωσιν , και προσκυνησουσιν
προσκυνησωσιν , , ενωπιον των ποδων σου και γνωσιν οτι εγω , , ηγαπησα σε.
v.11 ιδου ,
ερχοµαι ταχυ κρατει ο εχεις ινα µηδεις λαβη τον στεφανον σου.
v.12 ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν
τω ναω του ϑεου µου και εξω ου µη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονοµα του ϑεου µου και το ονοµα
της πολεως του ϑεου µου της καινης ιερουσαληµ η καταβαινει , Ακαταβαινουσα εκ του ουρανου απο
του ϑεου µου και το ονοµα [µου] µου , , το καινον.
v.14 και τω αγγελω της εν , λαοδικεια ,
εκκλησιας λαοδικεων , γραψον ταδε λεγει ο αµην ο µαρτυς ο πιστος και αληθινος η αρχη της κτισεως
του ϑεου.
v.15 οιδα σου τα εργα οτι ουτε ψυχρος ει ουτε εστος οφελον ψυχρος ης , ειης , η
εστος.
v.16 ουτως οτι χλιαρος ει και ουτε ου
εστος , ουτε ψυχρος ουτε , εστος , µελλω
σε εµεσαι εκ του στοµατος µου.
v.17 οτι λεγεις οτι , , πλουσιος ειµι και πεπλουτηκα και ουδεν
ουδενος , , χρειαν εχω και ουκ οιδας οτι συ ει ο ταλαιπωρος και ο ελεεινος και πτωχος και τυφλος
και γυµνος.
v.18 συµβουλευω σοι αγορασαι χρυσιον παρ εµου χρυσιον , , πεπυρωµενον εκ
πυρος ινα πλουτησης και ιµατια λευκα ινα περιβαλη και µη ϕανερωθη η αισχυνη της γυµνοτητος σου
και ᾿κολλουριον῎ κολλυριον ινα εγχριση εγχρισαι κολλουριον , εγχρισον , τους οφθαλµους
σου ινα λεπης.
v.19 εγω οσους εαν ϕιλω ελεγχω και παιδευω ηλευε
ηλωσον , , ουν και
µετανοησον.
v.20 ιδου εστηκα επι την ϑυραν και κρουω εαν τις ακουση της ϕωνης µου και ανοιξη
την ϑυραν [και] και εισελευσοµαι προς αυτον και δειπνησω µετ αυτου και αυτος µετ εµου.
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ἀκούσῃ τῆς ϕωνῆς µου καὶ ἀνοίξῃ τὴν ϑύραν εἰσελεύσοµαι πρὸς αὐτὸν
καὶ δειπνήσω µετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς µετ’ ἐµοῦ. ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ
καθίσαι µετ’ ἐµοῦ ἐν τῷ ϑρόνῳ µου ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα µετὰ
τοῦ πατρός µου ἐν τῷ ϑρόνῳ αὐτοῦ. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦµα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
µετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού ϑύρα ἠνεῳγµένη ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ ϕωνὴ
ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης µετ’ ἐµοῦ λέγουσα ἀνάβα
ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι µετὰ ταῦτα. καὶ εὐθέως ἐγενόµην
ἐν πνεύµατι καὶ ἰδού ϑρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου
καθήµενος. καὶ ὁ καθήµενος ἦν ὅµοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίνῳ καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ ϑρόνου ὅµοιος ὁράσει σµαραγδίνῳ. καὶ
κυκλόθεν τοῦ ϑρόνου ϑρόνοι εἴκοσι καὶ τέσσαρες καὶ ἐπὶ τοὺς ϑρόνους
εἴδον τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας πρεσβυτέρους καθηµένους περιβεβληµένους ἐν ἱµατίοις λευκοῖς καὶ ἔσχον ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους
χρυσοῦς. καὶ ἐκ τοῦ ϑρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ ρονταί καὶ
ϕωναὶ καὶ ἑπτὰ λαµπάδες πυρὸς καιόµεναι ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου αἵ εἰσιν
τὰ ἑπτὰ πνεύµατα τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ϑάλασσα ὑαλίνη
ὁµοία κρυστάλλῳ καὶ ἐν µέσῳ τοῦ ϑρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ ϑρόνου τέσσαρα ῷα γέµοντα ὀφθαλµῶν ἔµπροσθεν καὶ ὄπισθεν. καὶ τὸ ῷον τὸ
πρῶτον ὅµοιον λέοντι καὶ τὸ δεύτερον ῷον ὅµοιον µόσχῳ καὶ τὸ τρίτον
ῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἄνθρωπος καὶ τὸ τέταρτον ῷον ὅµοιον ἀετῷ
πετωµένῳ. καὶ τέσσαρα ῷα ἓν καθ’ ἑαυτὸ εἴχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόϑεν καὶ ἔσωθεν γέµοντα ὀφθαλµῶν καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡµέρας

4
v.1 µετα ταυτα ειδον και ιδου ϑυρα ανεωγµενη ηνεωγµενη , , εν τω ουρανω και η ϕωνη η
πρωτη ην ηκουσα ως σαλπιγγος λαλουσης µετ εµου λεγων λεγουσα , , αναβα ωδε και δειξω σοι α
δει γενεσθαι µετα ταυτα.
v.2 και , , ευθεως εγενοµην εν πνευµατι και ιδου ϑρονος εκειτο εν τω
,
,
ουρανω και επι τον
του
ϑρονον , ϑρονου , καθηµενος.
v.3 και , , ο , , καθηµενος , ,
,
,
,
ην
οµοιος ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω
σαρδινω
και ιρις κυκλοθεν του ϑρονου οµοιως
οµοια Αοµοιος ορασει σµαραγδινω.
v.4 και κυκλοθεν του ϑρονου ϑρονους ϑρονοι , , κδ
εικοσι , , και , τεσσαρες , , και επι τους ϑρονους ειδον , τους , , κδ εικοσι , , και ,
τεσσαρας , , πρεσβυτερους καθηµενους περιβεβληµενους εν ιµατιοις λευκοις και εσχον , επι τας
κεφαλας αυτων στεφανους χρυσους.
v.5 και εκ του ϑρονου εκπορευονται αστραπαι και ρονται ,
και , ϕωναι και , ρονται , και επτα λαµπαδες πυρος καιοµεναι ενωπιον του ϑρονου α αυτου
αι , , εισιν τα , , επτα πνευµατα του ϑεου.
v.6 και ενωπιον του ϑρονου ως , ϑαλασσα υαλινη
οµοια κρυσταλλω και εν µεσω του ϑρονου και κυκλω του ϑρονου τεσσαρα ωα γεµοντα οφθαλµων
εµπροσθεν και οπισθεν.
v.7 και το ωον το πρωτον οµοιον λεοντι και το δευτερον ωον οµοιον
µοσχω και το τριτον ωον εχων εχον , , το προσωπον ως ανθρωπου ανθρωπος , , και το τεταρτον
ωον , , οµοιον αετω πετοµενω , πετωµενω , .
v.8 και τα [τα] τεσσαρα ωα εν καθ
[ ωον]
,
εν
εαυτο , εχον ειχον , αυτων εχων ανα πτερυγας εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεµουσιν ,
γεµοντα , οφθαλµων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ηµερας και νυκτος λεγοντες , λεγοντα , αγιος
αγιος αγιος κυριος ο ϑεος ο παντοκρατωρ ο ην και ο ων και ο ερχοµενος.
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καὶ νυκτὸς λέγοντα ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ
ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόµενος. καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ῷα δόξαν καὶ τιµὴν
καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου τῷ ῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου καὶ προσκυνοῦσιν τῷ ῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων καὶ άλλουσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου
λέγοντες. ἄξιος εἶ κύριε λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιµὴν καὶ τὴν δύναµιν
ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα καὶ διὰ τὸ ϑέληµά σου εἰσιν καὶ ἐκτίσθησαν.
καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου ιβλίον γεγραµµένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισµένον σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ
εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ϕωνῇ µεγάλῃ τίς ἐστιν ἄξιος ἀνοῖξαι
τὸ ιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ. καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ
οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ ιβλίον οὐδὲ
λέπειν αὐτό. καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολλὰ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι
καὶ ἀναγνῶναι τὸ ιβλίον οὔτε λέπειν αὐτό. καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέων λέγει µοι µὴ κλαῖε ἰδού ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ὢν ἐκ τῆς ϕυλῆς ἰούδα ἡ
ῥίζα δαβίδ ἀνοῖξαι τὸ ιβλίον καὶ λῦσαι τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. καὶ
εἶδον καὶ ἰδού ἐν µέσῳ τοῦ ϑρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ῴων καὶ ἐν µέσῳ
τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγµένον ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ
ὀφθαλµοὺς ἑπτά οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ τοῦ ϑεοῦ πνεύµατα τὰ ἀπεσταλµένα
εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν τὸ ιβλίον ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου. καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ ιβλίον τὰ τέσσαρα ῷα
v.9 και οταν δωσι
δωσουσιν , , τα ωα δοξαν και τιµην και ευχαριστιαν τω καθηµενω επι
, ,
τω του
ϑρονω ϑρονου , , τω ωντι εις τους αιωνας των αιωνων.
v.10 πεσουνται οι
, ,
κδ
εικοσι
και , τεσσαρες , , πρεσβυτεροι ενωπιον του καθηµενου επι του ϑρονου και
προσκυνησουσιν προσκυνησουσι
προσκυνουσιν , τω ωντι εις τους αιωνας των αιωνων και
,
αλουσιν αλουσι αλλουσιν
τους στεφανους αυτων ενωπιον του ϑρονου λεγοντες.
v.11 αξιος
ει ο , κυριος , και , ο , ϑεος , ηµων , ο αγιος κυριε , λαβειν την δοξαν και την τιµην
και την δυναµιν οτι συ εκτισας [τα] τα , , παντα και δια το ϑεληµα σου ησαν εισι εισιν , και
εκτισθησαν.
5
v.1 και ειδον επι την δεξιαν του καθηµενου επι του ϑρονου ιβλιον γεγραµµενον εσωθεν και εξωθεν οπισθεν , , κατεσφραγισµενον σφραγισιν επτα.
v.2 και ειδον αγγελον
ισχυρον κηρυσσοντα εν , ϕωνη µεγαλη τις εστιν , αξιος εστιν ανοιξαι το ιβλιον και λυσαι τας
σφραγιδας αυτου.
v.3 και ουδεις εδυνατο , ηδυνατο , εν τω ουρανω [ανω] ουτε ουδε , , επι
της γης ουτε ουδε , , υποκατω της γης ανοιξαι το ιβλιον ουτε , ουδε , λεπειν αυτο.
v.4 και
εγω , , εκλαιον πολυ , πολλα , οτι ουδεις αξιος ευρεθη ανοιξαι και , αναγνωναι , το ιβλιον
ουτε λεπειν αυτο.
v.5 και εις εκ των πρεσβυτερων λεγει µοι µη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο ων ,
εκ της ϕυλης ιουδα η ιζα δαυιδ δαδ δαβιδ , ανοιξαι το ιβλιον και λυσαι , τας επτα σφραγιδας
αυτου.
v.6 και ειδον και , ιδου , εν µεσω του ϑρονου και των τεσσαρων ωων και εν µεσω των
πρεσβυτερων αρνιον εστηκος ως εσφαγµενον εχων εχον , , κερατα επτα και οφθαλµους επτα α
οι , , εισι εισιν , , τα [επτα] επτα , , πνευµατα , του ϑεου αποστελλοµενα πνευµατα ,
τα , απεσταλµενα , απεσταλµενοι εις πασαν την γην.
v.7 και ηλθε ηλθεν , , και ειληφεν
,
,
το
ιβλιον
εκ της δεξιας του καθηµενου επι του ϑρονου.
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καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες
ἕκαστος κιθάρας καὶ ϕιάλας χρυσᾶς γεµούσας ϑυµιαµάτων αἵ εἰσιν αἱ
προσευχαὶ τῶν ἁγίων. καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες ἄξιος εἶ λαβεῖν
τὸ ιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας
τῷ ϑεῷ ἡµᾶς ἐν τῷ αἵµατί σου ἐκ πάσης ϕυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ
καὶ ἔθνους. καὶ ἐποίησας ἡµᾶς τῷ ϑεῷ ἡµῶν ασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ ασιλεύσοµεν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ϕωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
κύκλοθεν τοῦ ϑρόνου καὶ τῶν ῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ χιλιάδες
χιλιάδων. λέγοντες ϕωνῇ µεγάλῃ ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγµένον
λαβεῖν τὴν δύναµιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιµὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. καὶ πᾶν κτίσµα ὃ ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ
ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης ἅ ἐστίν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα
ἤκουσα λέγοντας τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόνοῦ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία
καὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ
τὰ τέσσαρα ῷα ἔλεγον ἀµήν καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν
καὶ προσεκύνησαν ῶντι εἰς τοὺς αἰωνας τῶν αἰώνων.
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καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον µίαν ἐκ τῶν σφραγίδων καὶ ἤκουσα
ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ῴων λέγοντος ὡς ϕωνὴς ροντῆς ἔρχου καὶ λέπε.
καὶ εἶδον καὶ ἰδού ἵππος λευκός καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτῷ ἔχων τόξον
καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. καὶ ὅτε
ἤνοιξεν τὴν δευτέραν σφραγῖδα ἤκουσα τοῦ δευτέρου ῴου λέγοντος
v.8 και οτε ελαβε
ελαβεν , , το ιβλιον τα τεσσαρα ωα και οι εικοσι κδ
τεσσαρες
,
εικοσιτεσσαρες
πρεσβυτεροι επεσαν επεσον , , ενωπιον του αρνιου εχοντες εκαστος κιθαραν ,
κιθαρας , και ϕιαλας χρυσας γεµουσας ϑυµιαµατων αι εισιν [αι] αι , , προσευχαι των αγιων.
v.9 και αδουσιν ωδην καινην λεγοντες αξιος ει λαβειν το ιβλιον και ανοιξαι τας σφραγιδας αυτου
οτι εσφαγης και ηγορασας τω ϑεω ηµας , , εν τω αιµατι σου εκ πασης ϕυλης και γλωσσης και
λαου και εθνους.
v.10 και εποιησας αυτους , ηµας , τω ϑεω ηµων ασιλειαν ασιλεις , ,
και ιερεις και ασιλευσουσιν , ασιλευσοµεν , επι της γης.
v.11 και ειδον και ηκουσα ως
ϕωνην αγγελων πολλων κυκλω , κυκλοθεν , του ϑρονου και των ωων και των πρεσβυτερων και
ην , , ο , , αριθµος , , αυτων , , µυριαδες , , µυριαδων , , και , , χιλιαδες χιλιαδων.
v.12 λεγοντες ϕωνη µεγαλη αξιον εστι εστιν , , το αρνιον το εσφαγµενον λαβειν την δυναµιν και
[τον] πλουτον και σοφιαν και ισχυν και τιµην και δοξαν και ευλογιαν.
v.13 και παν κτισµα ο
[εστιν] εστιν , εν τω ουρανω και επι , εν , της , τη , γης , γη , και υποκατω της γης
και επι της ϑαλασσης εστι α , εστιν , και τα εν αυτοις παντας παντα , , ηκουσα λεγοντας τω
καθηµενω επι τω του , , ϑρονω ϑρονου , , και τω αρνιω η ευλογια και η τιµη και η δοξα και
το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµην .
v.14 και τα τεσσαρα ωα λεγοντα το ελεγον , ,
αµην και οι εικοσιτεσσαρες , πρεσβυτεροι επεσον επεσαν , , και προσεκυνησαν ωντι , εις ,
τους , αιωνας , των , αιωνων , .
6
v.1 και ειδον οτι οτε , , ηνοιξε ηνοιξεν , , το
αρνιον µιαν εκ των επτα , σφραγιδων και ηκουσα ενος εκ των τεσσαρων ωων λεγοντος ως ϕωνη ,
ϕωνης , ροντης ερχου και , , ιδε λεπε , .
v.2 και , , ειδον , , και ιδου ιππος λευκος
,
,
και ο καθηµενος επ αυτον
αυτω
εχων τοξον και εδοθη αυτω στεφανος και εξηλθε εξηλθεν , ,
νικων και ινα νικηση.
v.3 και οτε ηνοιξε ηνοιξεν , , την σφραγιδα την δευτεραν σφραγιδα , ,
ηκουσα του δευτερου ωου λεγοντος ερχου και , λεπε , .
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ἔρχου καὶ λέπε. καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός καὶ τῷ καθηµένῳ
ἐπ’ αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους
σφάξωσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ µάχαιρα µεγάλη. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν τρίτην
σφραγῖδα ἤκουσα τοῦ τρίτου ῴου λέγοντος ἔρχου καὶ λέπε καὶ εἶδον
καὶ ἰδού ἵππος µέλας καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτῷ ἔχων υγὸν ἐν τῇ χειρὶ
αὐτοῦ. καὶ ἤκουσα ϕωνὴν ἐν µέσῳ τῶν τεσσάρων ῴων λέγουσαν χοῖνιξ
σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου καὶ τὸ ἔλαιον καὶ
τὸν οἶνον µὴ ἀδικήσῃς. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην
ἤκουσα ϕωνὴν τοῦ τετάρτου ῴου λέγουσαν ἔρχου καὶ λέπε. καὶ
εἶδον καὶ ἰδού ἵππος χλωρός καὶ ὁ καθήµενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνοµα αὐτῷ
ὁ ϑάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἀκολούθει µετ’ αὐτοῦ καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία
ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἐν ῥοµφαίᾳ καὶ ἐν λιµῷ καὶ ἐν ϑανάτῳ
καὶ ὑπὸ τῶν ϑηρίων τῆς γῆς. καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέµπτην σφραγῖδα
εἶδον ὑποκάτω τοῦ ϑυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγµένων διὰ τὸν
λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν ἣν εἶχον. καὶ ἔκραζον ϕωνῇ
µεγάλῃ λέγοντες ἕως πότε ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός οὐ κρίνεις
καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷµα ἡµῶν ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ
ἐδόθησαν ἑκάστοις στολαὶ λευκαὶ καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται
ἔτι χρόνον µικρόν ἕως οὗ πληρωσονται καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ
ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ µέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. καὶ εἶδον
ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην καὶ ἰδού σεισµὸς µέγας ἐγένετο

v.4 και εξηλθεν αλλος ιππος πυρος πυρρος , , και τω καθηµενω επ αυτον , αυτω , εδοθη αυτω
λαβειν την ειρηνην εκ , απο , της γης και , , ινα αλληλους σφαξουσιν σφαξωσι σφαξωσιν ,
και εδοθη αυτω µαχαιρα µεγαλη.
v.5 και οτε ηνοιξεν , , ηνοιξε την , σφραγιδα , την τριτην
,
σφραγιδα
ηκουσα του τριτου ωου λεγοντος ερχου και ιδε λεπε , και , ειδον , , και ιδου
ιππος µελας και ο καθηµενος επ αυτον , αυτω , εχων υγον εν τη χειρι αυτου.
v.6 και ηκουσα
ως ϕωνην εν µεσω των τεσσαρων ωων λεγουσαν χοινιξ σιτου δηναριου και τρεις χοινικες κριθων
κριθης , , δηναριου και το ελαιον και τον οινον µη αδικησης.
v.7 και οτε ηνοιξε ηνοιξεν , , την
, ,
σφραγιδα την τεταρτην ηκουσα ϕωνην
του τεταρτου ωου λεγοντος , λεγουσαν , ερχου και , ,
,
, ,
, ,
ιδε λεπε
.
v.8 και
ειδον
και ιδου ιππος χλωρος και ο καθηµενος επανω αυτου ονοµα
αυτω [ο] ο , , ϑανατος και ο αδης ηκολουθει , αυτω ακολουθει , µετ , , αυτου , , και εδοθη
αυτω αυτοις , , εξουσια αποκτειναι , επι το τεταρτον της γης αποκτειναι , εν οµφαια και εν
λιµω και εν ϑανατω και υπο των ϑηριων της γης.
v.9 και οτε ηνοιξε ηνοιξεν , , την πεµπτην
σφραγιδα ειδον υποκατω του ϑυσιαστηριου τας ψυχας των εσφαγµενων δια τον λογον του ϑεου και δια
την µαρτυριαν του αρνιου ην ειχον.
v.10 και εκραξαν , εκραζον , ϕωνη µεγαλη λεγοντες εως
ποτε ο δεσποτης ο αγιος και ο , αληθινος ου κρινεις και εκδικεις το αιµα ηµων εκ , απο , των
κατοικουντων επι της γης. v.11 και εδοθη , αυτοις , εκαστω , στολη , λευκη , εδοθησαν ,
εκαστοις , στολαι , λευκαι , και ερρεθη αυτοις ινα αναπαυσονται αναπαυσωνται , , ετι χρονον
µικρον , , εως [ου] ου , πληρωσωσι πληρωθωσιν πληρωσονται , και οι συνδουλοι αυτων και
οι αδελφοι αυτων [και] οι µελλοντες αποκτεννεσθαι αποκτενεσθαι αποκτεινεσθαι , ως και αυτοι.
v.12 και ειδον οτε ηνοιξε ηνοιξεν , , την σφραγιδα την εκτην και ιδου , σεισµος µεγας εγενετο και
ο ηλιος εγενετο , , µελας εγενετο ως σακκος τριχινος και η σεληνη ολη [ολη] εγενετο ως αιµα.
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6:13–7:5

καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο µέλας ὡς σάκκος τρίχινος καὶ ἡ σελήνη ἐγένετο ὡς
αἷµα. καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν ὡς συκῆ άλλει
τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ µεγάλου ἀνέµου σειοµένη. καὶ οὐρανὸς
ἀπεχωρίσθη ὡς ιβλίον εἱλισσόµενον καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν
τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. καὶ οἱ ασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ µεγιστᾶνες
καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ δυνατοὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ
πᾶς ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν
ὀρέων. καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραιςµ πέσετε ἐφ’ ἡµᾶς καὶ
κρύψατε ἡµᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ϑρόνου καὶ ἀπὸ
τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου. ὅτι ἦλθεν ἡ ἡµέρα ἡ µεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ
καὶ τίς δύναται σταθῆναι.
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καὶ µετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας
γωνίας τῆς γῆς κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέµους τῆς γῆς ἵνα µὴ πνέῃ
ἄνεµος ἐπὶ τῆς γῆς µήτε ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης µήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβάντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα ϑεοῦ
ῶντος καὶ ἔκραξεν ϕωνῇ µεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν. λέγων µὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν
µήτε τὴν ϑάλασσαν µήτε τὰ δένδρα ἄχρις οὗ σφραγίζωµεν τοὺς δούλους
τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθµὸν τῶν
ἐσφραγισµένων µ΄δ χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ πάσης ϕυλῆς υἱῶν ἰσαήλ. ἐκ ϕυλῆς ἰούδα ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς ῥουβὴν ι΄β
χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς γὰδ ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι. ἐκ
v.13 και οι αστερες του ουρανου επεσον επεσαν , , εις την γην ως συκη αλουσα αλλει , ,
τους ολυνθους αυτης υπο µεγαλου , ανεµου µεγαλου , σειοµενη.
v.14 και ο , ουρανος απε,
,
χωρισθη ως ιβλιον ελισσοµενον
ειλισσοµενον
και παν ορος και νησος εκ των τοπων αυτων
εκινηθησαν.
v.15 και οι ασιλεις της γης και οι µεγιστανες και οι πλουσιοι , και , οι , χιλιαρχοι και οι πλουσιοι , και , οι , ισχυροι , δυνατοι , και πας δουλος και [πας] πας ,
ελευθερος εκρυψαν εαυτους εις τα σπηλαια και εις τας πετρας των ορεων.
v.16 και λεγουσι
λεγουσιν , , τοις ορεσι ορεσιν , , και ταις πετραις πεσετε εφ ηµας και κρυψατε ηµας απο προσωπου του καθηµενου επι του ϑρονου και απο της οργης του αρνιου.
v.17 οτι ηλθεν η ηµερα η
µεγαλη της οργης αυτων αυτου , , και τις δυναται σταθηναι.
7
v.1 και , , µετα τουτο ,
ταυτα , ειδον τεσσαρας αγγελους εστωτας επι τας τεσσαρας γωνιας της γης κρατουντας τους τεσσαας ανεµους της γης ινα µη πνεη ανεµος επι της γης µητε επι της ϑαλασσης µητε επι τι παν , ,
δενδρον.
v.2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινοντα , , αναβαντα απο ανατολης ηλιου εχοντα
σφραγιδα ϑεου ωντος και εκραξε εκραξεν , , ϕωνη µεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη αυτοις αδικησαι την γην και την ϑαλασσαν.
v.3 λεγων µη αδικησητε την γην µητε την ϑαλασσαν
µητε τα δενδρα αχρι αχρις , , ου , , σφραγισωµεν , , σφραγιζωµεν τους δουλους του ϑεου
ηµων επι των µετωπων αυτων.
v.4 και ηκουσα τον αριθµον των εσφραγισµενων εκατον , και
τεσσαρακοντα τεσσερακοντα τεσσαρες , µδ , χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ πασης ϕυλης υιων
ισραηλ.
v.5 εκ ϕυλης ιουδα δωδεκα , ιβ , χιλιαδες [εσφραγισµενοι] εσφραγισµενοι , , εκ ϕυλης ουβιµ ουβην , , ιβ , , δωδεκα χιλιαδες εσφραγισµενοι , εκ ϕυλης γαδ δωδεκα ιβ , ,
χιλιαδες εσφραγισµενοι , .
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ϕυλῆς ἀσὴρ ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς νεφθαλείµ ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς µανασσῆ ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι. ἐκ
ϕυλῆς συµεὼν ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς λευὶ ι΄β χιλιάδες
ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς ἰσαχάρ ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι. ἐκ ϕυλῆς αβουλὼν ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς ἰωσὴφ ι΄β χιλιάδες
ἐσφραγισµένοι ἐκ ϕυλῆς ενιαµὶν ι΄β χιλιάδες ἐσφραγισµένοι. µετὰ
ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού ὄχλος πολύς ὃν ἀριθµῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἠδύνατο
ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ ϕυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον
τοῦ ϑρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου περιβεβληµένοι στολὰς λευκάς καὶ
ϕοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. καὶ κράζοντες ϕωνῇ µεγάλῃ λέγοντες ἡ
σωτηρία τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν καὶ τῷ ἀρνίῳ. καὶ
πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ τοῦ ϑρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων
καὶ τῶν τεσσάρων ῴων καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ἐπὶ πρόσωπον
αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ ϑεῷ. λέγοντες ἀµήν ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα
καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ
ϑεῷ ἡµῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀµήν. καὶ ἀπεκρίθη εἷς ῏εκ τῶν
πρεσβυτέρων λέγων µοι οὗτοι οἱ περιβεβληµένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς
τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον. καὶ εἴρηκα αὐτῷ κύριέ σὺ οἶδας καὶ εἶπέν
µοι οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόµενοι ἐκ τῆς ϑλίψεως τῆς µεγάλης καὶ ἔπλυναν
τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν στολὰς αὐτῶν ἐν τῷ αἵµατι τοῦ ἀρνίου.
διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ
ἡµέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ ϑρόνου

v.6 εκ ϕυλης ασηρ δωδεκα ιβ , , χιλιαδες εσφραγισµενοι , εκ ϕυλης νεφθαλιµ νεφθαλειµ , ,
δωδεκα
ιβ , ,
χιλιαδες εσφραγισµενοι ,
εκ ϕυλης µανασση δωδεκα
ιβ , ,
χιλιαδες
,
, ,
εσφραγισµενοι
.
v.7 εκ ϕυλης συµεων δωδεκα ιβ
χιλιαδες εσφραγισµενοι , εκ ϕυλης
λευι δωδεκα ιβ , , χιλιαδες εσφραγισµενοι , εκ ϕυλης ισσαχαρ ισαχαρ , , δωδεκα ιβ , ,
χιλιαδες εσφραγισµενοι , .
v.8 εκ ϕυλης αβουλων δωδεκα ιβ , , χιλιαδες εσφραγισµενοι ,
, ,
εκ ϕυλης ιωσηφ δωδεκα ιβ
χιλιαδες εσφραγισµενοι , εκ ϕυλης ενιαµιν δωδεκα ιβ , , χιλιαδες εσφραγισµενοι.
v.9 µετα ταυτα ειδον και ιδου οχλος πολυς ον αριθµησαι αυτον , , ουδεις
,
,
εδυνατο
ηδυνατο
εκ παντος εθνους και ϕυλων και λαων και γλωσσων εστωτας εστωτες , ,
ενωπιον του ϑρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβληµενους , περιβεβληµενοι , στολας λευκας
και ϕοινικας ϕοινικες , , εν ταις χερσιν αυτων.
v.10 και κραζουσιν κραζουσι κραζοντες ,
ϕωνη µεγαλη λεγοντες η σωτηρια τω ϑεω , , ηµων , , τω , , καθηµενω επι τω , ϑρονω ,
του , ϑρονου , του ϑεου ηµων και τω αρνιω.
v.11 και παντες οι αγγελοι ειστηκεισαν ,
εστηκεσαν , κυκλω του ϑρονου και των πρεσβυτερων και των τεσσαρων ωων και επεσαν επεσον , ,
ενωπιον του ϑρονου [αυτου] επι τα , προσωπα , προσωπον , αυτων και προσεκυνησαν τω ϑεω.
v.13 και απεκριθη εις εκ των πρεσβυτερων λεγων µοι ουτοι οι περιβεβληµενοι τας στολας τας λευκας
τινες εισι εισιν , , και ποθεν ηλθον.
v.14 και ειπον ειρηκα , , αυτω κυριε µου , συ οιδας
, ,
µοι ουτοι εισιν οι ερχοµενοι εκ της ϑλιψεως της µεγαλης και επλυναν τας στολας
και ειπε ειπεν
αυτων και ελευκαναν [αυτας] αυτας , στολας αυτων εν τω αιµατι του αρνιου.
v.15 δια τουτο
εισιν ενωπιον του ϑρονου του ϑεου και λατρευουσιν αυτω ηµερας και νυκτος εν τω ναω αυτου και ο
καθηµενος επι τω του , , ϑρονω ϑρονου , , σκηνωσει επ αυτους.
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7:16–8:10

σκηνώσει ἐπ’ αὐτούς. οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ µὴ
πέσῃ ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦµα. ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀναµέσον τοῦ ϑρόνου ποιµανεῖ αὐτούς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ώσας πηγὰς
ὑδάτων καὶ ἐξαλείψει ὁ ϑεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν.
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καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόµην ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ
ὡς ἡµιώριον. καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἑστήκασιν καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν
καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν καὶ ἐδόθη αὐτῷ ϑυµιάµατα πολλὰ ἵνα δώσῃ ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ
τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου. καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν ϑυµιαµάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸ λιβανωτόν καὶ ἐγέµισεν
αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένοντο ϕωναὶ καὶ ρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισµός. καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι
ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίµασαν εαὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν. καὶ
ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ µεµιγµένα
αἵµατι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη καὶ
πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
ὡς ὄρος µέγα πυρὶ καιόµενον ἐβλήθη εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐγένετο τὸ
τρίτον τῆς ϑαλάσσης αἷµα. καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισµάτων τῶν ἐν
τῇ ϑαλάσσῃ τὰ ἔχοντα ψυχάς καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη. καὶ
ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ µέγας
v.16 ου πεινασουσιν ετι ουδε διψησουσιν ετι ουδ ου ουδε , , µη πεση επ αυτους ο ηλιος ουδε
παν καυµα.
v.17 οτι το αρνιον το ανα , µεσον , αναµεσον , του ϑρονου ποιµανει αυτους
και οδηγησει αυτους επι ωης , ωσας , πηγας υδατων και εξαλειψει ο ϑεος παν δακρυον εκ ,
απο , των οφθαλµων αυτων.
8
v.1 και οτε , , οταν ηνοιξε ηνοιξεν , , την σφραγιδα την
εβδοµην εγενετο σιγη εν τω ουρανω ως ηµιωριον.
v.2 και ειδον τους επτα αγγελους οι ενωπιον
του ϑεου εστηκασι εστηκασιν , , και εδοθησαν αυτοις επτα σαλπιγγες.
v.3 και αλλος αγγελος
ηλθε ηλθεν , , και εσταθη επι του , το , ϑυσιαστηριου , ϑυσιαστηριον , εχων λιβανωτον
χρυσουν και εδοθη αυτω ϑυµιαµατα πολλα ινα δωσει δωση , , ταις προσευχαις των αγιων παντων
επι το ϑυσιαστηριον το χρυσουν το ενωπιον του ϑρονου.
v.5 και ειληφεν ο αγγελος τον , το ,
λιβανωτον και εγεµισεν αυτον , αυτο , εκ του πυρος του ϑυσιαστηριου και εβαλεν εις την γην
και εγενοντο ϕωναι , και , ρονται και , ϕωναι , και αστραπαι και σεισµος.
v.6 και οι
επτα αγγελοι οι , , εχοντες τας επτα σαλπιγγας ητοιµασαν αυτους εαυτους , , ινα σαλπισωσι
σαλπισωσιν , , .
v.7 και ο πρωτος αγγελος , εσαλπισεν , , εσαλπισε και εγενετο χαλαζα και
πυρ µεµιγµενα εν , αιµατι και εβληθη εις την γην και , το , τριτον , της , γης , κατεκαη ,
και το τριτον των δενδρων κατεκαη και πας χορτος χλωρος κατεκαη.
v.8 και ο δευτερος αγγελος
εσαλπισε εσαλπισεν , , και ως ορος µεγα πυρι , , καιοµενον εβληθη εις την ϑαλασσαν και εγενετο
το τριτον της ϑαλασσης αιµα.
v.9 και απεθανε απεθανεν , , το τριτον των κτισµατων των , ,
εν τη ϑαλασση τα εχοντα ψυχας και το τριτον των πλοιων διεφθαρησαν διεφθαρη , , .
v.10 και
ο τριτος αγγελος εσαλπισε εσαλπισεν , , και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ µεγας καιοµενος ως
λαµπας και επεσεν επι το τριτον των ποταµων και επι τας πηγας των , υδατων.
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καιόµενος ὡς λαµπάς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταµῶν καὶ ἐπὶ τὰς
πηγὰς ὑδάτων. καὶ τὸ ὄνοµα τοῦ ἀστέρος λέγεται ἄψινθος καὶ γίνεται
τὸ τρίτον εἰς ἄψινθον καὶ πολλοὶ ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων
ὅτι ἐπικράνθησαν. καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐπλήγη τὸ
τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων
ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡµέρα µὴ ϕαίνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς
καὶ ἡ νὺξ ὁµοίως. καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀγγέλου πετωµένου ἐν
µεσουρανήµατι λέγοντος ϕωνῇ µεγάλῃ οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν
ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν ϕωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν
µελλόντων σαλπίζειν.
καὶ ὁ πέµπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ ϕρέατος τῆς
ἀβύσσου. καὶ ἤνοιξεν τὸ ϕρέαρ τῆς ἀβύσσου καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ
ϕρέατος ὡς καπνὸς καµίνου µεγάλης καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ
ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ ϕρέατος. καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς
τὴν γῆν καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς
γῆς. καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα µὴ αδικήσωσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ
πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον εἰ µὴ τοὺς ἀνθρώπους µόνους οἵτινες
οὐκ ἔχουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. καὶ ἐδόθη
αὐταῖς ἵνα µὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ’ ἵνα ασανισθῶσιν µῆνας πέντε
καὶ ὁ ασανισµὸς αὐτῶν ὡς ασανισµὸς σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν ϑάνατον
καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καὶ ἐπιθυµήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ ϕεύξεται ὁ

v.11 και το ονοµα του αστερος λεγεται ο , αψινθος και εγενετο , γινεται , το τριτον των , ,
υδατων , , εις αψινθον και πολλοι των , ανθρωπων απεθανον εκ των υδατων οτι επικρανθησαν.
v.12 και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισε εσαλπισεν , , και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της
σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ηµερα µη ϕανη ϕαινη , , το
τριτον αυτης και η νυξ οµοιως.
v.13 και ειδον και ηκουσα ενος αετου , αγγελου , πετοµενου ,
,
πετωµενου
εν µεσουρανηµατι λεγοντος ϕωνη µεγαλη ουαι ουαι ουαι τους τοις , , κατοικουντας
κατοικουσιν , , επι της γης εκ των λοιπων ϕωνων της σαλπιγγος των τριων αγγελων των µελλοντων
σαλπιζειν.
9
v.1 και ο πεµπτος αγγελος εσαλπισε εσαλπισεν , , και ειδον αστερα εκ του
ουρανου πεπτωκοτα εις την γην και εδοθη αυτω η κλεις του ϕρεατος της αβυσσου.
v.2 [και
και , , ηνοιξε ηνοιξεν , , το ϕρεαρ της αβυσσου] αβυσσου , , και ανεβη καπνος εκ του ϕρεατος
ως καπνος καµινου καιοµενης µεγαλης , , και εσκοτωθη εσκοτισθη , , ο ηλιος και ο αηρ εκ
του καπνου του ϕρεατος.
v.4 και ερρεθη αυταις ινα µη αδικησουσιν αδικησωσι αδικησωσιν ,
τον χορτον της γης ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει µη τους ανθρωπους µονους , οιτινες ουκ
εχουσι , εχουσιν , την σφραγιδα του ϑεου επι των µετωπων αυτων , , .
v.5 και εδοθη αυτοις
αυταις , , ινα µη αποκτεινωσιν αυτους αλλ ινα ασανισθησονται ασανισθωσι ασανισθωσιν ,
µηνας πεντε και ο ασανισµος αυτων ως ασανισµος σκορπιου οταν παιση ανθρωπον.
v.6 και εν
ταις ηµεραις εκειναις ητησουσιν οι ανθρωποι τον ϑανατον και ου , µη , ουχ , ευρησουσιν αυτον
και επιθυµησουσιν αποθανειν και ϕευγει ϕευξεται , , ο , , ϑανατος , , απ αυτων ο ϑανατος .
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9:7–18

ϑάνατος ἀπ’ αὐτῶν. καὶ τὰ ὁµοιώµατα τῶν ἀκρίδων ὅµοια ἵπποις ἡτοιµασµένοις εἰς πόλεµον καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅµοιοι
χρυσῷ καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. καὶ εἶχον τρίχας
ὡς τρίχας γυναικῶν καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν. καὶ εἶχον
ϑώρακας ὡς ϑώρακας σιδηροῦς καὶ ἡ ϕωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς ϕωνὴ ἁρµάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεµον. καὶ ἔχουσιν οὐρὰς
ὁµοίας σκορπίοις καὶ κέντρα ἦν ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν καὶ ἡ ἐξουσία
αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους µῆνας πέντε. καὶ ἔχουσιν ἐφ’ αὐτῶν
ασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου ὄνοµα αὐτῷ ἑβραϊστὶ ἀβαδδὼν καὶ ἐν
τῇ ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει ἀπολλύων. ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν ἰδού ἔρχονται
ἔτι δύο οὐαὶ µετὰ ταῦτα. καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἤκουσα
ϕωνὴν µίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. λέγουσαν τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὅς εἴχε τὴν σάλπιγγα λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταµῷ τῷ µεγάλῳ
εὐφράτῃ. καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιµασµένοι εἰς τὴν
ὥραν καὶ ἡµέραν καὶ µῆνα καὶ ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν
ἀνθρώπων. καὶ ὁ ἀριθµὸς στρατευµάτων τοῦ ἱππικοῦ δύο µυριάδες µυιάδων καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθµὸν αὐτῶν. καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν
τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθηµένους ἐπ’ αὐτῶν ἔχοντας ϑώρακας πυρίνους
καὶ ὑακινθίνους καὶ ϑειώδεις καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ
λεόντων καὶ ἐκ τῶν στοµάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ
ϑεῖον. ὑπὸ τῶν τριῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων
ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκ τοῦ ϑείου τοῦ ἐκπορευοµένου
ἐκ τῶν στοµάτων αὐτῶν. αἱ γὰρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν

v.7 και τα οµοιωµατα των ακριδων οµοια ιπποις ητοιµασµενοις εις πολεµον και επι τας κεϕαλας αυτων ως στεφανοι οµοιοι , , χρυσω , , χρυσοι και τα προσωπα αυτων ως προσωπα
ανθρωπων.
v.10 και εχουσιν ουρας οµοιας σκορπιοις και κεντρα και , ην , εν ταις ουραις
αυτων εξουσιαν εχουσι του και , η , , εξουσια , , αυτων , , αδικησαι τους ανθρωπους
µηνας πεντε.
v.11 και , εχουσαι εχουσιν , , επ , εφ αυτων , , ασιλεα επ αυτων
τον , , αγγελον της αβυσσου ονοµα αυτω εβραιστι αββαδων αβαδδων , , και , , εν δε τη ελληνικη ονοµα εχει απολλυων.
v.12 η ουαι η µια απηλθεν ιδου ερχεται , ερχονται , ετι δυο
ουαι µετα ταυτα.
v.13 και ο εκτος αγγελος εσαλπισε εσαλπισεν , , και ηκουσα ϕωνην µιαν
εκ των [τεσσαρων] τεσσαρων , , κερατων του ϑυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του ϑεου.
v.14 λεγοντα λεγουσαν , , τω εκτω αγγελω ο , εχων , ος , ειχε , την σαλπιγγα λυσον τους
τεσσαρας αγγελους τους δεδεµενους επι τω ποταµω τω µεγαλω ευφρατη.
v.15 και ελυθησαν οι
τεσσαρες αγγελοι οι ητοιµασµενοι εις την ωραν και [εις] την ηµεραν και µηνα και ενιαυτον ινα
αποκτεινωσι αποκτεινωσιν , , το τριτον των ανθρωπων.
v.16 και ο αριθµος των , στρατευµατων
, ,
,
, ,
δυο
µυριαδες
δισµυριαδες µυριαδων και , ηκουσα τον αριθµον
του ιππου ιππικου
,
,
αυτων.
v.18 απο
υπο
των τριων πληγων , τουτων απεκτανθησαν το τριτον των ανθρωπων
, ,
,
απο εκ
του πυρος και εκ
του καπνου και εκ , του ϑειου του εκπορευοµενου εκ των στοµατων
αυτων.
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εἰσιν αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅµοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι κεφαλάς καὶ ἐν αὐταῖς
ἀδικοῦσιν. καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς
πληγαῖς ταύταις οὔτε µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν ἵνα µὴ
προσκυνήσωσιν τὰ δαιµόνια καὶ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ
χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα ἃ οὔτε λέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν
οὔτε περιπατεῖν. καὶ οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν ϕόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν
ϕαρµακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεµµάτων
αὐτῶν.
καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πειβεβληµένον νεφέλην καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
ὡς ὁ ἥλιος καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός. καὶ εἴχεν ἐν τῇ χειρὶ
αὐτοῦ ιβλαρίδιον ἀνεῳγµένον καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν
ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν τὸν δὲ εὐώνυµον ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔκραξεν ϕωνῇ
µεγάλῃ ὥσπερ λέων µυκᾶται καὶ ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ ρονταὶ τὰς ἑαυτῶν ϕωνάς. καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ ρονταί τὰς ϕωνὰς
ἑαυτῶν ἔµελλον γράφειν καὶ ἤκουσα ϕωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν
µοι σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ ρονταί καὶ µὴ ταὐτὰ γράψῃς. καὶ
ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν
χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν. καὶ ὤµοσεν ἐν τῷ ῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν
αὐτῇ καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ὅτι χρόνος οὐκ ἔσται έτι. ἀλλὰ

v.19 η , , αι γαρ εξουσια , , εξουσιαι των , αυτων , ιππων , εν τω στοµατι αυτων εστι
εισιν εστιν , και , , εν , , ταις , , ουραις , , αυτων , , αι γαρ ουραι αυτων οµοιαι οφεων
οφεσιν , , εχουσαι κεφαλας και εν αυταις αδικουσι αδικουσιν , , .
v.20 και οι λοιποι των
ανθρωπων οι ουκ απεκτανθησαν εν ταις πληγαις ταυταις ουδε ου , ουτε µετενοησαν εκ των εργων
των χειρων αυτων ινα µη προσκυνησουσιν προσκυνησωσι προσκυνησωσιν , τα δαιµονια και τα ,
ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα [και και , , τα χαλκα] χαλκα , , και τα λιθινα και τα ξυλινα
α ουτε λεπειν δυνανται δυναται , , ουτε ακουειν ουτε περιπατειν.
v.21 και ου µετενοησαν εκ
των ϕονων αυτων ουτε εκ των ϕαρµακων ϕαρµακειων , , αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε
εκ των κλεµµατων αυτων.
10
v.1 και ειδον αλλον , , αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του
ουρανου περιβεβληµενον νεφελην και η , ιρις επι της κεφαλης αυτου , και το προσωπον αυτου ως
ο ηλιος και οι ποδες αυτου ως στυλοι πυρος.
v.2 και εχων , ειχεν , εν τη χειρι αυτου ιβλιον
ιβλαριδιον , , ανεωγµενον , , ηνεωγµενον και εθηκε εθηκεν , , τον ποδα αυτου τον δεξιον επι
της , την , ϑαλασσης , ϑαλασσαν , τον δε ευωνυµον επι της , την , γης , γην , .
v.3 και
εκραξε εκραξεν , , ϕωνη µεγαλη ωσπερ λεων µυκαται και οτε εκραξεν ελαλησαν αι επτα ρονται
τας εαυτων ϕωνας.
v.4 και οτε ελαλησαν αι επτα ρονται τας , ϕωνας , εαυτων , εµελλον , ,
ηµελλον γραφειν και ηκουσα ϕωνην εκ του ουρανου λεγουσαν µοι , σφραγισον α ελαλησαν αι επτα
v.5 και ο αγγελος ον ειδον εστωτα επι της ϑαλασσης
ρονται και µη αυτα , ταυτα , γραψης.
και επι της γης ηρε ηρεν , , την χειρα αυτου την , δεξιαν , εις τον ουρανον.
v.6 και ωµοσεν
[εν] εν , , τω ωντι εις τους αιωνας των αιωνων ος εκτισε εκτισεν , , τον ουρανον και τα εν αυτω
και την γην και τα εν αυτη και την ϑαλασσαν και τα εν αυτη οτι χρονος ουκετι , ουκ , εσται ετι , .
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10:7–11:5

ἐν ταῖς ἡµέραις τῆς ϕωνῆς τοῦ ἑβδόµου ἀγγέλου ὅταν µέλλῃ σαλπίζειν
καὶ τελεσθῇ τὸ µυστήριον τοῦ ϑεοῦ ὡς εὐηγγέλισεν τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις
τοῖς προφήταις. καὶ ἡ ϕωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσα
µετ’ ἐµοῦ καὶ λέγουσα ὕπαγε λάβε τὸ ιβλαρίδιον τὸ ἠνεῳγµένον ἐν τῇ
χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἀπῆλϑον πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτω῀ι δός µοι τὸ ιβλαρίδιον καὶ λέγει µοι
λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν ἀλλ’ ἐν τῷ στόµατί
σου ἔσται γλυκὺ ὡς µέλι. καὶ ἔλαβον τὸ ιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ
ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό καὶ ἦν ἐν τῷ στόµατί µου ὡς µέλι γλυκύ
καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό ἐπικράνθη ἡ κοιλία µου. καὶ λέγει µοι δεῖ σε
πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ ασιλεῦσιν
πολλοῖς.

8


9


10


11


11
2


3


4

5

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ





καὶ ἐδόθη µοι κάλαµος ὅµοιος ῥάβδῳ λέγων ἔγειραι καὶ µέτρησον τὸν
ναὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ ϑυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.
καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔσωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ µὴ αὐτὴν µετρήσῃς
ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν µῆνας τεσσαάκοντα δύο. καὶ δώσω τοῖς δυσὶν µάρτυσίν µου καὶ προφητεύσουσιν
ἡµέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβληµένοι σάκκους.
οὗτοί
εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ τῆς γῆς ἑστῶσαι. καὶ εἴ τις αὐτοὺς ϑέλῃ ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόµατος
αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν καὶ εἴ τις αὐτοὺς ϑέλῃ ἀδι-

v.7 αλλ , αλλα , εν ταις ηµεραις της ϕωνης του εβδοµου αγγελου οταν µελλη σαλπιζειν και
ετελεσθη , τελεσθη , το µυστηριον του ϑεου ως ευηγγελισε ευηγγελισεν , , τους , τοις ,
εαυτου , , δουλους , αυτου δουλοις , τους , τοις , προφητας , προφηταις , .
v.8 και
η ϕωνη ην ηκουσα εκ του ουρανου παλιν λαλουσαν λαλουσα , , µετ εµου και λεγουσαν
λεγουσα , , υπαγε λαβε το ιβλιον ιβλιδαριον ιβλαριδιον , το ανεωγµενον ηνεωγµενον , ,
εν τη χειρι του , αγγελου του εστωτος επι της ϑαλασσης και επι της γης.
v.9 και απηλθα
απηλθον , , προς τον αγγελον λεγων αυτω δουναι , δος , µοι το ιβλιδαριον ιβλαριδιον , ,
και λεγει µοι λαβε και καταφαγε αυτο και πικρανει σου την κοιλιαν αλλ εν τω στοµατι σου εσται γλυκυ
ως µελι.
v.10 και ελαβον το ιβλιον ιβλαριδιον , , εκ της χειρος του αγγελου και κατεφαγον
αυτο και ην εν τω στοµατι µου ως µελι γλυκυ και οτε εφαγον αυτο επικρανθη η κοιλια µου.
v.11 και
λεγουσιν λεγει , , µοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και επι εθνεσι εθνεσιν , , και γλωσσαις και ασιλευσι ασιλευσιν , , πολλοις.
11
v.1 και εδοθη µοι καλαµος οµοιος αβδω
και ο αγγελος ειστηκει λεγων εγειρε εγειραι , , και µετρησον τον ναον του ϑεου και το ϑυσιαστηριον και τους προσκυνουντας εν αυτω.
v.2 και την αυλην την εξωθεν , , εσωθεν του ναου
εκβαλε εξωθεν εξω , , και µη αυτην µετρησης οτι εδοθη τοις εθνεσι εθνεσιν , , και την πολιν
την αγιαν πατησουσι πατησουσιν , , µηνας τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , [και] και δυο.
v.3 και δωσω τοις δυσι δυσιν , , µαρτυσι µαρτυσιν , , µου και προφητευσουσιν ηµερας χιλιας
διακοσιας εξηκοντα περιβεβληµενοι σακκους.
v.4 ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι , , δυο λυχνιαι
,
,
αι ενωπιον του κυριου
ϑεου
της γης εστωτες εστωσαι , , .
v.5 και ει τις αυτους ϑελει ,
,
ϑελη
αδικησαι πυρ εκπορευεται εκ του στοµατος αυτων και κατεσθιει τους εχθρους αυτων και ει τις
ϑεληση ϑελει αυτους ϑελη , αδικησαι ουτως δει αυτον αποκτανθηναι.
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κῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι
τὸν οὐρανόν ἵνα µὴ ρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡµέραις αὐτῶν τῆς προφητείας καὶ
ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷµα καὶ πατάξαι τὴν
γῆν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν ϑελήσωσιν. καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν µαρτυρίαν αὐτῶν τὸ ϑηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει πόλεµον
µετ’ αὐτῶν καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. καὶ τὰ πτῶµατα
αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας πόλεως τῆς µεγάλης ἥτις καλεῖται πνευµατικῶς σόδοµα καὶ αἴγυπτος ὅπου καὶ ὁ κύριος ἡµῶν ἐσταυρώθη. καὶ
λέψουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ ϕυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ πτώµατα
αὐτῶν ἡµέρας τρεῖς καὶ ἥµισυ καὶ τὰ πτῶµατα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσιν
τεθῆναι εἰς µνῆµατα. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χάρουσιν ἐπ’
αὐτοῖς καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέµψουσιν ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ
δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ µετὰ τὰς
τρεῖς ἡµέρας καὶ ἥµισυ πνεῦµα ωῆς ἐκ τοῦ ϑεοῦ εἰσῆλθεν ἐ᾽π αὐτούς
καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ϕόβος µέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς
ϑεωροῦντας αὐτούς. καὶ ἤκουσαν ϕωνὴν µεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖς ἀνάβητε ὧδε καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ
καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο
σεισµὸς µέγας καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν
τῷ σεισµῷ ὀνόµατα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά καὶ οἱ λοιποὶ ἔµφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ ϑεῷ τοῦ οὐρανοῦ. ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν
ἰδού ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. καὶ ὁ ἕβδοµος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ

v.6 ουτοι εχουσιν την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα µη ρεχη , υετος ρεχη , εν , τας ,
ηµεραις , ηµερας , αυτων , της προφητειας αυτων , και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεϕειν αυτα εις αιµα και παταξαι την γην εν , παση πληγη οσακις εαν ϑελησωσι ϑελησωσιν , , .
v.7 και οταν τελεσωσι τελεσωσιν , , την µαρτυριαν αυτων το ϑηριον το αναβαινον εκ της αβυσσου ποιησει πολεµον , µετ αυτων πολεµον , και νικησει αυτους και αποκτενει αυτους.
v.8 και
το τα , , πτωµα πτωµατα , , αυτων επι της πλατειας της , πολεως της µεγαλης ητις καλειται πνευµατικως σοδοµα και αιγυπτος οπου και ο κυριος αυτων , ηµων , εσταυρωθη.
v.9 και
λεπουσιν , λεψουσιν , εκ των λαων και ϕυλων και γλωσσων και εθνων το , τα , πτωµα ,
πτωµατα , αυτων ηµερας τρεις και , , ηµισυ και τα πτωµατα αυτων ουκ αφιουσιν αφησουσι
αφησουσιν , τεθηναι εις µνηµα , µνηµατα , . v.10 και οι κατοικουντες επι της γης χαιρουσιν ,
χαρουσιν , επ αυτοις και ευφραινονται ευφρανθησονται , , και δωρα δωσουσιν πεµψουσιν , ,
αλληλοις οτι ουτοι οι δυο προφηται εβασανισαν τους κατοικουντας επι της γης.
v.11 και µετα
τας τρεις ηµερας και ηµισυ πνευµα ωης εκ του ϑεου εισηλθεν εν εις επ , αυτοις αυτους , ,
και εστησαν επι τους ποδας αυτων και ϕοβος µεγας επεπεσεν επεσεν , , επι τους ϑεωρουντας
αυτους.
v.12 και ηκουσα ηκουσαν , , ϕωνην , , ϕωνης µεγαλην , , µεγαλης εκ του ουανου λεγουσης λεγουσαν , , αυτοις αναβατε αναβητε , , ωδε και ανεβησαν εις τον ουρανον εν
τη νεφελη και εθεωρησαν αυτους οι εχθροι αυτων.
v.13 και εν εκεινη τη ηµερα ωρα , , εγενετο
σεισµος µεγας και το δεκατον της πολεως επεσε επεσεν , , και απεκτανθησαν εν τω σεισµω ονοµατα ανθρωπων χιλιαδες επτα και οι λοιποι εµφοβοι εγενοντο και εδωκαν δοξαν τω ϑεω του ουρανου.
v.14 η ουαι η δευτερα απηλθεν και ιδου , , η ουαι η τριτη ιδου ερχεται ταχυ.
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11:15–12:5

ἐγένοντο ϕωναὶ µεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαι ἐγένοντο αἱ ασιλεῖαι
τοῦ κόσµου τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ καὶ ασιλεύσει
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι
οἱ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καθήµενοι ἐπὶ τοὺς ϑρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ
πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ ϑεῷ. λέγοντες εὐχαριστοῦµέν
σοι κύριε ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος ὅτι
εἴληφας τὴν δύναµίν σου τὴν µεγάλην καὶ ἐβασίλευσας. καὶ τὰ ἔθνη
ὠργίσθησαν καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι
καὶ δοῦναι τὸν µισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις
καὶ τοῖς ϕοβουµένοις τὸ ὄνοµά σου τοῖς µικροῖς καὶ τοῖς µεγάλοις καὶ
διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ ϑεοῦ
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ
καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ ϕωναὶ καὶ ρονταὶ καὶ σεισµὸς καὶ χάλαζα
µεγάλη.
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καὶ σηµεῖον µέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ γυνὴ περιβεβληµένη τὸν ἥλιον
καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς
στέφανος ἀστέρων δώδεκα.
καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα κράζει ὠδίνουσα
καὶ ασανιζοµένη τεκεῖν. καὶ ὤφθη ἄλλο σηµεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ
ἰδού δράκων µέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ
ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ διαδήµατα ἑπτὰ. καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ
τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν καὶ ὁ
δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς µελλούσης τεκεῖν ἵνα ὅταν
τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρρενα ὃς µέλλει
ποιµαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐv.15 και ο εβδοµος αγγελος εσαλπισε εσαλπισεν , , και εγενοντο ϕωναι µεγαλαι εν τω ουρανω
λεγουσαι , , λεγοντες εγενετο , εγενοντο , η , αι , ασιλεια , ασιλειαι , του κοσµου
του κυριου ηµων και του χριστου αυτου και ασιλευσει εις τους αιωνας των αιωνων.
v.16 και οι
εικοσι και , τεσσαρες πρεσβυτεροι [οι] οι , , ενωπιον [του ϑρονου] του ϑεου καθηµενοι επι τους
ϑρονους αυτων επεσον επεσαν , , επι τα προσωπα αυτων και προσεκυνησαν τω ϑεω. v.17 λεγοντες
ευχαριστουµεν σοι κυριε ο ϑεος ο παντοκρατωρ ο ων και ο ην και , ο , ερχοµενος , οτι ειληφας την
δυναµιν σου την µεγαλην και εβασιλευσας.
v.18 και τα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο
καιρος των νεκρων κριθηναι και δουναι τον µισθον τοις δουλοις σου τοις προφηταις και τοις αγιοις και
τοις ϕοβουµενοις το ονοµα σου τους τοις , , µικρους µικροις , , και τους τοις , , µεγαλους
µεγαλοις , , και διαφθειραι τους διαφθειροντας την γην.
v.19 και ηνοιγη ο ναος του ϑεου ο εν
τω ουρανω και ωφθη η κιβωτος της διαθηκης του κυριου αυτου , , εν τω ναω αυτου και εγενοντο
αστραπαι και ϕωναι και ρονται και σεισµος , , και , , χαλαζα µεγαλη.
12
v.2 και εν γαστρι
εχουσα και εκραζεν κραζει , , ωδινουσα και ασανιζοµενη τεκειν.
v.3 και ωφθη αλλο σηµειον
εν τω ουρανω και ιδου δρακων πυρος µεγας πυρρος , , εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα και
επι τας κεφαλας αυτου διαδηµατα , επτα διαδηµατα , .
v.5 και ετεκεν υιον αρσεν αρρενα , ,
ος µελλει ποιµαινειν παντα τα εθνη εν αβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτης προς τον ϑεον και
προς , τον ϑρονον αυτου.
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τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ. καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν
ἔρηµον ὅπου ἔχει τόπον ἡτοιµασµένον ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν
αὐτὴν ἡµέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. καὶ ἐγένετο πόλεµος ἐν τῷ
οὐρανῷ ὁ µιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέµησαν κατὰ τοῦ δράκοντος
καὶ ὁ δράκων ἐπολέµησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἴσχυσαν οὐτὲ
τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας
ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούµενος διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς ὁ πλανῶν τὴν
οἰκουµένην ὅλην ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ
ἐβλήθησαν. καὶ ἤκουσα ϕωνὴν µεγάλην λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ ἄρτι
ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ ασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν καὶ
ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ὅτι κατἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν
ἡµῶν ὁ κατηγορῶν αυτῶν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν ἡµέρας καὶ νυκτός.
καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷµα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς
µαρτυρίας αὐτῶν καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι ϑανάτου.
διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες οὐαὶ τοῖς
κατοικοῦσιν τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑµᾶς
ἔχων ϑυµὸν µέγαν εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων
ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρρενα. καὶ
ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ µεγάλου ἵνα πέτηται
εἰς τὴν ἔρηµον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιοὺς καὶ ἥµισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις
ὀπίσω τῆς γυναικὸς ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ὕδωρ ὡς ποταµόν ἵνα ταὐτὴν
ποταµοφόρητον ποιήσῃ. καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί καὶ ἤνοιξεν ἡ
v.6 και η γυνη εφυγεν εις την ερηµον οπου εχει εκει , τοπον ητοιµασµενον υπο απο , , του ϑεου
ινα εκει εκτρεφωσιν τρεφωσιν , , αυτην ηµερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα.
v.7 και εγενετο πολεµος εν τω ουρανω ο µιχαηλ και οι αγγελοι αυτου του πολεµησαι , επολεµησαν , µετα , κατα ,
του δρακοντος και ο δρακων επολεµησε επολεµησεν , , και οι αγγελοι αυτου.
v.8 και ουκ
ισχυσεν , ισχυσαν , ουδε , ουτε , τοπος ευρεθη αυτω αυτων , , ετι εν τω ουρανω.
v.9 και
εβληθη ο δρακων ο µεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουµενος διαβολος και ο , , σατανας ο πλανων την
οικουµενην ολην εβληθη εις την γην και οι αγγελοι αυτου µετ αυτου εβληθησαν.
v.10 και ηκουσα
ϕωνην µεγαλην λεγουσαν , εν τω ουρανω λεγουσαν , αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναµις και η
ασιλεια του ϑεου ηµων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη , κατεβληθη , ο κατηγωρ
κατηγορος , , των αδελφων ηµων ο κατηγορων αυτους αυτων , , ενωπιον του ϑεου ηµων ηµερας
και νυκτος.
v.12 δια τουτο ευφραινεσθε [οι] , οι , ουρανοι και οι εν αυτοις σκηνουντες ουαι τη
γη τοις , κατοικουσιν , την , , γην , , και τη την , , ϑαλασση ϑαλασσαν , , οτι κατεβη ο
διαβολος προς υµας εχων ϑυµον µεγαν ειδως οτι ολιγον καιρον εχει.
v.13 και οτε ειδεν ο δρακων οτι
εβληθη εις την γην εδιωξε εδιωξεν , , την γυναικα ητις ετεκε ετεκεν , , τον αρσενα αρρενα , , .
v.14 και εδοθησαν τη γυναικι αι δυο πτερυγες του αετου του µεγαλου ινα πετηται εις την ερηµον
εις τον τοπον αυτης οπως οπου , , τρεφηται τρεφεται , , εκει καιρον και καιρους και ηµισυ
καιρου απο προσωπου του οφεως.
v.15 και εβαλεν ο οφις οπισω , της , γυναικος , εκ του στο,
,
µατος αυτου οπισω
της
γυναικος , υδωρ ως ποταµον ινα αυτην , ταυτην , ποταµοφορητον
ποιηση.
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12:16–13:7

γῆ τὸ στόµα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταµὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ
στόµατος αὐτοῦ. καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί καὶ ἀπῆλθεν
ποιῆσαι πόλεµον µετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρµατος αὐτῆς τῶν τηρούντων
τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν τοῦ ἰησοῦ χριστοῦ.
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καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄµµον τῆς ϑαλάσσης καὶ εἶδον ἐκ τῆς ϑαλάσσης ϑηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κεφαλὰς ἑπτά καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τῶν
κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήµατα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόµα λασφηµίας. καὶ τὸ ϑηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅµοιον παρδάλει καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ
ὡς ἄρκτου καὶ τὸ στόµα αὐτοῦ ὡς στόµα λέοντος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ
δράκων τὴν δύναµιν αὐτοῦ καὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν µεγάλην. καὶ εἶδον µίαν τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγµένην εἰς ϑάνατον
καὶ ἡ πληγὴ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη καὶ ἐθαυµάσθη ἕν ὅλη
τῇ γῆ ὀπίσω τοῦ ϑηρίου. καὶ προσεκύνησαν τόν δράκοντα ὅς ἔδωκεν
ἐξουσίαν τῷ ϑηρίῳ καὶ προσεκύνησαν τὸ ϑηρίον λέγοντες τίς ὅµοιος τῷ
ϑηρίῳ τίς δύναται πολεµῆσαι µετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν µεγάλα καὶ λασφηµίας καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι µῆνας
τεσσαράκοντα δύο. καὶ ἤνοιξεν τὸ στόµα αὐτοῦ εἰς λασφηµίαν πρὸς
τὸν ϑεόν λασφηµῆσαι τὸ ὄνοµα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς
ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεµον ποιῆσαι µετὰ τῶν
ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν ϕυλὴν καὶ
γλῶσσαν καὶ ἔθνος. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ κατοικοῦν-

v.16 και εβοηθησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν η γη το στοµα αυτης και κατεπιε κατεπιεν , , τον
ποταµον ον εβαλεν ο δρακων εκ του στοµατος αυτου.
v.17 και ωργισθη ο δρακων επι τη γυναικι
και απηλθε απηλθεν , , ποιησαι πολεµον µετα των λοιπων του σπερµατος αυτης των τηρουντων τας
εντολας του ϑεου και εχοντων την µαρτυριαν του , ιησου χριστου , .
13
v.1 [ 12.18+13:1] και
εσταθη εσταθην , , επι την αµµον της ϑαλασσης και ειδον εκ της ϑαλασσης ϑηριον αναβαινον εχον
κεφαλας , επτα , και , κερατα δεκα και , κεφαλας , επτα , και επι των κερατων αυτου δεκα
διαδηµατα και επι τας κεφαλας αυτου ὁνοµατα῎ ονοµατα ονοµα , λασφηµιας. v.2 και το ϑηριον
ο ειδον ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου , αρκτου , και το στοµα αυτου ως στοµα
λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου και τον ϑρονον αυτου και εξουσιαν µεγαλην.
v.3 και ειδον , µιαν εκ , των κεφαλων αυτου ωσει ως , , εσφαγµενην εις ϑανατον και η πληγη
του ϑανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασεν , Αεθαυµασθη εν ολη η , , τη γη οπισω του
ϑηριου.
v.4 και προσεκυνησαν τω , δρακοντι , τω δεδωκοτι την τον , δρακοντα , ος ,
οτι εδωκεν , , την εξουσιαν τω ϑηριω και προσεκυνησαν τω , το , ϑηριω , ϑηριον , λεγοντες
τις οµοιος τω ϑηριω και , τις δυνατος δυναται , , πολεµησαι µετ αυτου.
v.5 και εδοθη αυτω
στοµα λαλουν µεγαλα και λασφηµιαν λασφηµιας , , και εδοθη αυτω εξουσια πολεµον ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα [και] τεσσαρακοντα , , δυο.
v.6 και ηνοιξε ηνοιξεν , , το στοµα αυτου
, ,
προς τον ϑεον λασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
εις λασφηµιας λασφηµιαν
και , τους εν τω ουρανω σκηνουντας.
v.7 και εδοθη αυτω πολεµον , ποιησαι πολεµον , µετα
των αγιων και νικησαι αυτους και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν ϕυλην και , λαον , και γλωσσαν
και εθνος.
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τες ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὗ γέγραπται τὰ ὄνοµατα ἐν τῇ ίβλῳ τῆς ωῆς τοῦ
ἀρνίου ἐσφαγµένου ἀπὸ καταβολῆς κόσµου. εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω.
εἴ τις αἰχµαλωσίαν συνάγει εἰς αἰχµαλωσίαν ὑπάγει εἴ τις ἐν µαχαίρᾳ
ἀποκτενει δεῖ αὐτὸν ἐν µαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι ὧδέ ἐστιν ἡ ὑποµονὴ καὶ
ἡ πίστις τῶν ἁγίων. καὶ εἶδον ἄλλο ϑηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς καὶ
εἶχεν κέρατα δύο ὅµοια ἀρνίῳ καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν
τοῦ πρώτου ϑηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ
τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ ἵνα προσκυνήσωσιν τὸ ϑηρίον τὸ πρῶτον οὗ
ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ σηµεῖα µεγάλα
ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν
ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σηµεῖα
ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ ϑηρίου λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ
τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ ϑηρίῳ ὃ ἔχει τὴν πληγὴν τῆς µαχαίρας καὶ
ἔζησεν. καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦµα τῇ εἰκόνι τοῦ ϑηρίου ἵνα καὶ
λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ ϑηρίου καὶ ποιήσῃ ὅσοι ἂν µὴ προσκυνήσωσιν τὴν
εἰκόνα τοῦ ϑηρίου ἵνα ἀποκτανθῶσιν. καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς µικροὺς
καὶ τοὺς µεγάλους καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς καὶ τοὺς ἐλευϑέρους καὶ τοὺς δούλους ἵνα δώσῃ αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν
τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν µέτωπων αὐτῶν. καὶ ἵνα µή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ
πωλῆσαι εἰ µὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγµα ἢ τὸ ὄνοµα τοῦ ϑηρίου ἢ τὸν ἀριθµὸν
τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ. ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ ἔχων τὸν νοῦν ψηφισάτω τὸν

v.8 και προσκυνησουσιν αυτον αυτω , , παντες οι κατοικουντες επι της γης ου ων , , ου γεγραπται το , τα , ονοµα , ονοµατα , αυτου εν τω , τη , ιβλιω , ιβλω , της ωης του αρνιου
του , εσφαγµενου απο καταβολης κοσµου.
v.10 ει τις εις εχει αιχµαλωσιαν , , συναγει ,
, ,
εις
αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρη αποκτανθηναι µαχαιρα , , αποκτενει , , δει , ,
αυτον εν µαχαιρη µαχαιρα , , αποκτανθηναι ωδε εστιν η υποµονη και η πιστις των αγιων.
v.11 και ειδον αλλο ϑηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε ειχεν , , κερατα δυο οµοια αρνιω και
ελαλει ως δρακων.
v.12 και την εξουσιαν του πρωτου ϑηριου πασαν ποιει ενωπιον αυτου και
εποιει ποιει , , την γην και τους κατοικουντας , εν αυτη κατοικουντας , ινα προσκυνησουσιν
προσκυνησωσι προσκυνησωσιν , το ϑηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη του ϑανατου αυτου.
v.13 και ποιει σηµεια µεγαλα ινα , , και πυρ ινα ποιη , , καταβαινειν , εκ του ουρανου
καταβαινειν καταβαινη επι εις , , την γην ενωπιον των ανθρωπων.
v.14 και πλανα [τους
εµους] τους κατοικουντας επι της γης δια τα σηµεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του ϑηριου
λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω ϑηριω ο , , ος ειχε εχει , , την πληγην της µαχαιρης µαχαιρας , , και εζησε εζησεν , , .
v.15 και εδοθη αυτω δουναι , ,
πνευµα δουναι τη εικονι του ϑηριου ινα και λαληση η εικων του ϑηριου και ποιηση [ινα] οσοι
εαν , αν , µη προσκυνησωσι προσκυνησωσιν , , τη , την , εικονι , εικονα , του ϑηριου
αποκτανθωσι ινα , αποκτανθωσιν , , .
v.16 και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους
και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωσιν , δωση ,
αυτοις χαραγµατα χαραγµα , , επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι το των , , µετωπον
µετωπων , , αυτων.
v.17 και ινα µη τις δυναται δυνηται , , αγορασαι η πωλησαι ει µη ο εχων
,
το χαραγµα η
το ονοµα του ϑηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου.
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13:18–14:8

ἀριθµὸν τοῦ ϑηρίου ἀριθµὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν καὶ ὁ ἀριθµὸς αὐτοῦ
χξς.
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καὶ εἶδον καὶ ἰδού ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος σιών καὶ µετ’ αὐτοῦ
ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνοµα τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ γεγραµµένον ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. καὶ ἤκουσα ϕωνὴν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ὡς ϕωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς ϕωνὴν ροντῆς µεγάλης καὶ
ϕωνὴν ἤκουσα κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. καὶ
ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων
ῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο µαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ µὴ αἱ
ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασµένοι ἀπὸ τῆς γῆς.
οὗτοί εἰσιν οἳ µετὰ γυναικῶν οὐκ ἐµολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν οὗτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν
ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ ϑεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ. καὶ ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη δόλος ἄµωµοί γάρ εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ.
καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετώµενον ἐν µεσουρανήµατι ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶν ἔθνος
καὶ ϕυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν. λέγοντα ἐν ϕωνῇ µεγάλῃ ϕοβήθητε
τὸν ϑεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ καὶ
προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ϑάλασσαν καὶ
πηγὰς ὑδάτων. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων ἔπεσεν ἔπεσεν
αβυλὼν ἡ πόλις ἣ µεγάλη ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυµοῦ τῆς πορνείας

v.18 ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον , νουν ψηφισατω τον αριθµον του ϑηριου αριθµος γαρ ανθρωπου
εστιν [και] και , , ο αριθµος αυτου εξακοσιοι εξηκοντα εξ [εστιν] χξς , , .
14
v.1 και
ειδον και ιδου το [το] αρνιον εστος εστηκος , , επι το ορος σιων και µετ αυτου [αριθµος]
µδ εκατον , , τεσσαρακοντα , τεσσερακοντα τεσσαρες , , χιλιαδες εχουσαι το , ονοµα ,
αυτου , και , το ονοµα του πατρος αυτου γεγραµµενον επι των µετωπων αυτων.
v.2 και ηκουσα
ϕωνην εκ του ουρανου ως ϕωνην υδατων πολλων και ως ϕωνην ροντης µεγαλης και η , ϕωνη ,
ην , ϕωνην , ηκουσα ως , κιθαρωδων κιθαριζοντων εν ταις κιθαραις αυτων.
v.3 και αδουσιν
[ως] ως , ωδην καινην ενωπιον του ϑρονου και ενωπιον των τεσσαρων ωων και των πρεσβυτερων
και ουδεις εδυνατο , ηδυνατο , µαθειν την ωδην ει µη αι µδ εκατον , , τεσσαρακοντα ,
τεσσερακοντα τεσσαρες , , χιλιαδες οι ηγορασµενοι απο της γης.
v.4 ουτοι εισιν οι µετα γυναικων ουκ εµολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι εισιν , , οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν
υπαγη ουτοι υπο ιησου ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω ϑεω και τω αρνιω.
v.5 και
εν τω στοµατι αυτων ουχ ευρεθη ψευδος , δολος , αµωµοι γαρ , , εισι εισιν , , ενωπιον ,
του , ϑρονου , του , ϑεου , .
v.6 και ειδον αλλον , , αγγελον πετοµενον , πετωµενον , εν
µεσουρανηµατι εχοντα ευαγγελιον αιωνιον ευαγγελισαι επι τους καθηµενους , κατοικουντας , επι
της γης και επι , παν εθνος και ϕυλην και γλωσσαν και λαον.
v.7 λεγων , λεγοντα , εν ϕωνη
µεγαλη ϕοβηθητε τον ϑεον και δοτε αυτω δοξαν οτι ηλθεν η ωρα της κρισεως αυτου και προσκυνησατε
v.8 και αλλος
τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην και την , ϑαλασσαν και πηγας υδατων.
δευτερος αγγελος δευτερος ηκολουθησε ηκολουθησεν , , λεγων [επεσεν] επεσεν , , επεσε
επεσεν , , αβυλων η πολις , η , µεγαλη η οτι , εκ του οινου του ϑυµου της πορνειας αυτης
πεποτικε πεποτικεν , , παντα τα , εθνη.




















































































































































































































































































14:9–18

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

505

αὐτῆς πεπότικεν πάντα ἔθνη. καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
λέγων ἐν ϕωνῇ µεγάλῃ εἴ τις τὸ ϑηρίον προσκυνεῖ καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ
καὶ λαµβάνει χάραγµα ἐπὶ τοῦ µετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυµοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ κεκερασµένου
ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ ασανισθήσεται ἐν πυρὶ
καὶ ϑείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ
καπνὸς τοῦ ασανισµοῦ αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας αἰώνων καὶ οὐκ
ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡµέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ ϑηρίον καὶ
τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις λαµβάνει τὸ χάραγµα τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ.
ὧδε ὑποµονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν ὧδε οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ
καὶ τὴν πίστιν ἰησοῦ. καὶ ἤκουσα ϕωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης µοι
γράψον µακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπαρτί ναί λέγει
τὸ πνεῦµα ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν
ἀκολουθεῖ µετ’ αὐτῶν. καὶ εἶδον καὶ ἰδού νεφέλη λευκή καὶ ἐπὶ τὴν
νεφέλην καθήµενος ὅµοιος υιῷ ἀνθρώπου ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν µεγάλῃ ϕωνῇ τῷ καθηµένῳ ἐπὶ
τῆς νεφέλης πέµψον τὸ δρέπανόν σου καὶ ϑέρισον ὅτι ἦλθεν σοι ἡ ὥρα
τοῦ ϑερίσαι ὅτι ἐξηράνθη ὁ ϑερισµὸς τῆς γῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήµενος
ἐπὶ τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. καὶ
ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ αὐτὸς
δρέπανον ὀξύ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ϑυσιαστηρίου ἔχων
v.9 και αλλος , τριτος , αγγελος τριτος , ηκολουθησεν αυτοις λεγων εν ϕωνη µεγαλη ει τις
προσκυνει , το ϑηριον προσκυνει , και την εικονα αυτου και λαµβανει χαραγµα επι του µετωπου
αυτου η επι την χειρα αυτου.
v.10 και αυτος πιεται εκ του οινου του ϑυµου του ϑεου του κεκερασµενου ακρατου εν τω ποτηριω της οργης αυτου και ασανισθησεται εν πυρι και ϑειω ενωπιον
των , , αγιων , , αγγελων αγιων και ενωπιον του αρνιου.
v.11 και ο καπνος του ασανισµου
αυτων αναβαινει , εις αιωνας αιωνων αναβαινει , και ουκ εχουσιν αναπαυσιν ηµερας και νυκτος οι
προσκυνουντες το ϑηριον και την εικονα αυτου και ει τις λαµβανει το χαραγµα του ονοµατος αυτου.
v.12 ωδε η , υποµονη των αγιων εστιν [ωδε] ωδε , οι τηρουντες τας εντολας του ϑεου και την
πιστιν ιησου.
v.13 και ηκουσα ϕωνης εκ του ουρανου λεγουσης [µοι] µοι , γραψον µακαριοι
οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απ , απαρτι , αρτι , ναι , , λεγει ναι το πνευµα ινα
αναπαησονται αναπαυσωνται , , εκ των κοπων αυτων τα γαρ δε , , εργα αυτων ακολουθει µετ
αυτων.
v.14 και ειδον και ιδου νεφελη λευκη και επι την νεφελην καθηµενον , καθηµενος ,
οµοιον , οµοιος , υιω , , υιον ανθρωπου εχων επι της κεφαλης αυτου στεφανον χρυσουν και εν
τη χειρι αυτου δρεπανον οξυ.
v.15 και αλλος αγγελος εξηλθεν εκ του ναου κραζων εν µεγαλη ,
ϕωνη µεγαλη , τω καθηµενω επι της νεφελης πεµψον το δρεπανον σου και ϑερισον οτι ηλθεν σοι ,
η ωρα του , ϑερισαι οτι εξηρανθη ο ϑερισµος της γης.
v.16 και εβαλεν ο καθηµενος επι της
την , , νεφελης νεφελην , , το δρεπανον αυτου επι την γην και εθερισθη η γη.
v.18 και αλλος
αγγελος [εξηλθεν] εξηλθεν , , εκ του ϑυσιαστηριου [ο] εχων εξουσιαν επι του πυρος και εφωνησε
εφωνησεν , , κραυγη , , ϕωνη µεγαλη τω εχοντι το δρεπανον το οξυ λεγων πεµψον σου το δρεπανον το οξυ και τρυγησον τους οτρυας της αµπελου , , της , , γης οτι ηκµασαν αι σταφυλαι
αυτης.
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14:19–15:8

ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός καὶ ἐφώνησεν κραυγῇ µεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων πέµψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς
ότρυας τῆς γῆς ὅτι ἤκµασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος
τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄµπελον τῆς γῆς καὶ
ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ ϑυµοῦ τοῦ ϑεοῦ τὴν µέγαλην. καὶ ἐπατήθη ἡ
ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἐξῆλθεν αἷµα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν
τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.
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καὶ εἶδον ἄλλο σηµεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ µέγα καὶ ϑαυµαστόν ἀγγέλους
ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ ϑυµὸς
τοῦ ϑεοῦ. καὶ εἶδον ὡς ϑάλασσαν ὑαλίνην µεµιγµένην πυρί καὶ τοὺς
νικῶντας ἐκ τοῦ ϑηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγµατος
αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀριθµοῦ τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν
τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας τοῦ ϑεοῦ. καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν µωσέως
δούλου τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες µεγάλα καὶ ϑαυµαστὰ τὰ ἔργα σου κύριε ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ
ὁδοί σου ὁ ασιλεὺς τῶν ἁγίων. τίς οὐ µὴ ϕοβηθῇ σε κύριε καὶ δοξάσῃ
τὸ ὄνοµά σου ὅτι µόνος ὅσιος ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου ὅτι τὰ δικαιώµατά σου ἐφανερώθησαν. καὶ µετὰ
ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ µαρτυρίου ἐν τῷ
οὐρανῷ. καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ
ναοῦ ἐνδεδυµένοι λίνον καθαρὸν καὶ λαµπρὸν καὶ περιεζωσµένοι περὶ
τὰ στήθη ώνας χρυσᾶς. καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ
ἀγγέλοις ἑπτὰ ϕιάλας χρυσᾶς γεµούσας τοῦ ϑυµοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ῶντος
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ἐγεµίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης
v.19 και εβαλεν ο αγγελος το δρεπανον αυτου εις την γην και ετρυγησε ετρυγησεν , , την αµπελον
της γης και εβαλεν εις την ληνον του ϑυµου του ϑεου τον , την , µεγαν , µεγαλην , .
v.20 και
επατηθη η ληνος εξωθεν , εξω , της πολεως και εξηλθεν αιµα εκ της ληνου αχρι των χαλινων
των ιππων απο σταδιων χιλιων εξακοσιων.
15
v.2 και ειδον ως ϑαλασσαν υαλινην µεµιγµενην
πυρι και τους νικωντας εκ του ϑηριου και εκ της εικονος αυτου και εκ του χαραγµατος , αυτου ,
εκ , του , αριθµου του ονοµατος αυτου εστωτας επι την ϑαλασσαν την υαλινην εχοντας κιθαρας του
ϑεου.
v.3 και αδουσι αδουσιν , , την ωδην µωυσεως , µωσεως , του , , δουλου του ϑεου
και την ωδην του αρνιου λεγοντες µεγαλα και ϑαυµαστα τα εργα σου κυριε ο ϑεος ο παντοκρατωρ
δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο ασιλευς των εθνων , αγιων , .
v.4 τις ου µη ϕοβηθη σε , ,
κυριε και δοξασει δοξαση , , το ονοµα σου οτι µονος αγιος οσιος , , οτι παντα τα εθνη ηξουσι
ηξουσιν , , και προσκυνησουσιν ενωπιον σου οτι τα δικαιωµατα σου εφανερωθησαν.
v.5 και µετα
ταυτα ειδον και ιδου , ηνοιγη ο ναος της σκηνης του µαρτυριου εν τω ουρανω.
v.6 και εξηλθον
οι επτα αγγελοι [οι] οι εχοντες τας επτα πληγας [εκ εκ , , του ναου] οι ησαν ναου , ,
ενδεδυµενοι λινον καθαρον και , λαµπρον και περιεζωσµενοι περι τα στηθη ωνας χρυσας.
v.7 και
εν εκ των τεσσαρων ωων εδωκε εδωκεν , , τοις επτα αγγελοις επτα ϕιαλας χρυσας γεµουσας του
ϑυµου του ϑεου του ωντος εις τους αιωνας των αιωνων.
v.8 και εγεµισθη ο ναος καπνου εκ της
δοξης του ϑεου και εκ της δυναµεως αυτου και ουδεις εδυνατο , ηδυνατο , εισελθειν εις τον ναον
αχρι τελεσθωσιν αι επτα πληγαι των επτα αγγελων.
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τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο εἰσελθεῖν εἰς
τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.
καὶ ἤκουσα ϕωνῆς µεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις
ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ϕιάλας τοῦ ϑυµοῦ τοῦ ϑεοῦ εἰς τὴν γῆν. καὶ
ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐγένετο
ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγµα
τοῦ ϑηρίου καὶ τοὺς τῇ εἰκόνι αὐτοῦ προσκυνοῦντας. καὶ ὁ δεύτερος
ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷµα
ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. καὶ ὁ τρίτος
ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταµοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς
τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷµα. καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος δίκαιος κύριε εἶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα ἔκρινας. ὅτι
αἷµα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷµα αὐτοῖς έδωκας πιεῖν ἄξιοί
γάρ εἰσιν. καὶ ἤκουσα ἄλλου ἐκ τοῦ ϑυσιαστηρίου λέγοντος ναί κύριε
ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ
καυµατίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. καὶ ἐκαυµατίσθησαν οἱ ἄνθρωποι
καῦµα µέγα καὶ ἐβλασφήµησαν τὸ ὄνοµα τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ µετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. καὶ
ὁ πέµπτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ϑρόνον τοῦ ϑηρίου
καὶ ἐγένετο ἡ ασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωµένη καὶ ἐµασσῶντο τὰς γλώσσας
αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου. καὶ ἐβλασφήµησαν τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν
πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων
αὐτῶν. καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταµὸν
16
v.1 και ηκουσα ϕωνης , , µεγαλης ϕωνης εκ του ναου λεγουσης τοις επτα αγγελοις υπαγετε και εκχεετε εκχεατε , , τας επτα , ϕιαλας του ϑυµου του ϑεου εις την γην.
v.2 και
απηλθεν ο πρωτος και εξεχεε εξεχεεν , , την ϕιαλην αυτου εις , επι , την γην και εγενετο
ελκος κακον και πονηρον επι , εις , τους ανθρωπους τους εχοντας το χαραγµα του ϑηριου και
τους προσκυνουντας , τη εικονι αυτου προσκυνουντας , .
v.3 και ο δευτερος αγγελος , ,
, ,
εξεχεε εξεχεεν
την ϕιαλην αυτου εις την ϑαλασσαν και εγενετο αιµα ως νεκρου και πασα ψυχη
ωης ωσα , , απεθανεν τα εν τη ϑαλασση.
v.4 και ο τριτος [αγγελος] αγγελος , εξεχεε
εξεχεεν , , την ϕιαλην αυτου εις τους ποταµους και εις , , τας πηγας των υδατων και εγενετο
αιµα.
v.5 και ηκουσα του αγγελου των υδατων λεγοντος δικαιος κυριε , ει ο ων και ο ην και ,
ο εσοµενος οσιος , , οτι ταυτα εκρινας.
v.6 οτι αιµα αγιων και προφητων εξεχεαν και αιµα
αυτοις ᾿δεδωκας῎ εδωκας , , πιειν αξιοι γαρ , εισιν.
v.7 και ηκουσα αλλου , εκ , του ϑυσιαστηριου λεγοντος ναι κυριε ο ϑεος ο παντοκρατωρ αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις σου.
v.8 και ο
τεταρτος αγγελος , , εξεχεε εξεχεεν , , την ϕιαλην αυτου επι τον ηλιον και εδοθη αυτω καυµατισαι
τους , , ανθρωπους , , εν πυρι τους ανθρωπους .
v.9 και εκαυµατισθησαν οι ανθρωποι καυµα
µεγα και εβλασφηµησαν οι ανθρωποι το ονοµα του ϑεου του εχοντος την εξουσιαν επι τας πληγας
ταυτας και ου µετενοησαν δουναι αυτω δοξαν.
v.10 και ο πεµπτος [αγγελος] αγγελος , εξεχεε
, ,
εξεχεεν
την ϕιαλην αυτου επι τον ϑρονον του ϑηριου και εγενετο η ασιλεια αυτου εσκοτωµενη
και εµασωντο , εµασσωντο , τας γλωσσας αυτων εκ του πονου.
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τὸν µέγαν τὸν εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιµασθῇ ἡ
ὁδὸς τῶν ασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόµατος
τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ ϑηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόµατος
τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύµατα τρία ἀκάθαρτα ὁµοία ατράχοις. εἰσὶν
γὰρ πνεύµατα δαιµο΄νων ποιοῦντα σηµεῖα ἐκπορεύεσθαι ἐπὶ τοὺς ασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τῆς οἰκουµένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεµον
τῆς ἡµέρας ἐκείνης τῆς µεγάλης τοῦ ϑεοῦ τοῦ παντοκράτορος. ἰδού
ἔρχοµαι ὡς κλέπτης µακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ
ἵνα µὴ γυµνὸς περιπατῇ καὶ λέπωσιν τὴν ἀσχηµοσύνην αὐτοῦ. καὶ
συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούµενον ἑβραϊστὶ ἁρµαγεδδών.
καὶ ὁ ἕβδοµος ἄγγελος ἐξέχεεν τὴν ϕιάλην αὐτοῦ εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐξῆλϑεν ϕωνὴ µεγάλη ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ ϑρόνου λέγουσα
γέγονεν. καὶ ἐγένοντο ϕωναὶ καὶ ρονταί καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισµὸς
ἐγένετο µέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ’ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς
γῆς τηλικοῦτος σεισµὸς οὕτως µέγας. καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ µεγάλη
εἰς τρία µέρη καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον καὶ αβυλὼν ἡ µεγάλη
ἐµνήσθη ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ϑυµοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.
καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς
ἀνθρώπους καὶ ἐβλασφήµησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν ϑεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς
χαλάζης ὅτι µεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.
καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ ϕιάλας

v.12 και ο εκτος [αγγελος] αγγελος , εξεχεε εξεχεεν , , την ϕιαλην αυτου επι τον ποταµον τον
µεγαν τον , , ευφρατην και εξηρανθη το υδωρ αυτου ινα ετοιµασθη η οδος των ασιλεων των απο
ανατολης , ανατολων , ηλιου.
v.13 και ειδον εκ του στοµατος του δρακοντος και εκ του στοµατος του ϑηριου και εκ του στοµατος του ψευδοπροφητου πνευµατα τρια ακαθαρτα ως , οµοια ,
ατραχοι , ατραχοις , . v.14 εισι εισιν , , γαρ πνευµατα δαιµονιων , δαιµονων , ποιουντα
σηµεια α , , εκπορευεται , , εκπορευεσθαι επι τους ασιλεις της , γης , και , της οικουµενης ολης συναγαγειν αυτους εις τον , , πολεµον της ηµερας εκεινης , , της µεγαλης του ϑεου του
παντοκρατορος.
v.15 ιδου ερχοµαι ως κλεπτης µακαριος ο γρηγορων και τηρων τα ιµατια αυτου
ινα µη γυµνος περιπατη και λεπωσι λεπωσιν , , την ασχηµοσυνην αυτου.
v.16 και συνηγαγεν αυτους εις τον τοπον τον καλουµενον εβραιστι αρµαγεδων , αρµαγεδδων , .
v.17 και ο
εβδοµος [αγγελος] αγγελος , εξεχεε εξεχεεν , , την ϕιαλην αυτου επι , εις , τον αερα και
εξηλθε εξηλθεν , , ϕωνη µεγαλη εκ απο , , του ναου του , , ουρανου , , απο του ϑρονου λεγουσα γεγονε γεγονεν , , .
v.18 και εγενοντο αστραπαι , και ϕωναι , , και ρονται
και ϕωναι αστραπαι , και , , σεισµος [εγενετο] εγενετο , , µεγας οιος ουκ εγενετο αφ ου
ανθρωπος εγενετο οι , , ανθρωποι , , εγενοντο , , επι της γης τηλικουτος σεισµος ουτω ,
ουτως , µεγας.
v.19 και εγενετο η πολις η µεγαλη εις τρια µερη και αι πολεις των εθνων επεσαν
επεσον , , και αβυλων η µεγαλη εµνησθη ενωπιον του ϑεου δουναι αυτη το ποτηριον του οινου του
ϑυµου της οργης αυτου.
v.20 και πασα νησος εφυγε εφυγεν , , και ορη ουχ ευρεθησαν.
17
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καὶ ἐλάλησεν µετ’ ἐµοῦ λέγων µοι δεῦρο δείξω σοι τὸ κρίµα τῆς πόρνης τῆς µεγάλης τῆς καθηµένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν. µεθ’ ἡς
ἐπόρνευσαν οἱ ασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐµεθύσθησαν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν. καὶ ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρηµον
ἐν πνεύµατι καὶ εἶδον γυναῖκα καθηµένην ἐπὶ ϑηρίον κόκκινον γέµον
ὀνοµάτων λασφηµίας ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. καὶ ἡ
γυνὴ ἡ περιβεβληµένη πορφύρᾳ καὶ κόκκινῳ καὶ κεχρυσωµένη χρυσῷ
καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ µαργαρίταις ἔχουσα χρυσοῦν ποτήριον ἐν τῇ χειρὶ
αὐτῆς γέµον δελυγµάτων καὶ ἀκάθαρτητος πορνείας αὐτῆς. καὶ ἐπὶ
τὸ µέτωπον αὐτῆς ὄνοµα γεγραµµένον µυστήριον αβυλὼν ἡ µεγάλη ἡ
µήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν δελυγµάτων τῆς γῆς. καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα
µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵµατος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵµατος τῶν µαρτύρων
ἰησοῦ καὶ ἐθαύµασα ἰδὼν αὐτὴν ϑαῦµα µέγα. καὶ εἶπέν µοι ὁ ἄγγελος
διὰτί ἐθαύµασας ἐγὼ σοι ἐρῶ τὸ µυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ ϑηίου τοῦ αστάζοντος αὐτήν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα
κέρατα. ϑηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ µέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς
ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν καὶ ϑαυµάσονται οἱ κατοικοῦντες
ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόµατα ἐπὶ τὸ ιβλίον τῆς ωῆς ἀπὸ
καταβολῆς κόσµου λεπόντες τὸ ϑηρίον ὃ τι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶπερ
ἔστιν. ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη εἰσίν ἑπτὰ ὅπου
ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ’ αὐτῶν. καὶ ασιλεῖς ἑπτά εἰσιν οἱ πέντε ἔπεσαν καὶ

v.1 και ηλθεν εις εκ των επτα αγγελων των εχοντων τας επτα ϕιαλας και ελαλησε ελαλησεν , ,
µετ εµου λεγων µοι , δευρο δειξω σοι το κριµα της πορνης της µεγαλης της καθηµενης επι των , ,
υδατων των , , πολλων.
v.2 µεθ ης επορνευσαν οι ασιλεις της γης και εµεθυσθησαν οι ,
,
,
,
κατοικουντες
την
γην
εκ του οινου της πορνειας αυτης οι , κατοικουντες , την , γην , .
v.3 και απηνεγκε απηνεγκεν , , µε εις ερηµον εν πνευµατι και ειδον γυναικα καθηµενην επι ϑηιον κοκκινον γεµον , ,
᾿γεµοντα῎ ονοµατα , ονοµατων , λασφηµιας εχων εχον , , κεφαλας
επτα και κερατα δεκα.
v.4 και η γυνη ην , , η περιβεβληµενη πορφυρουν , πορφυρα ,
,
,
και κοκκινον
κοκκινω
και , , κεχρυσωµενη χρυσιω , χρυσω , και λιθω τιµιω και µαρ,
γαριταις εχουσα χρυσουν
ποτηριον χρυσουν , εν τη χειρι αυτης γεµον δελυγµατων και τα ,
ακαθαρτα , της , ακαθαρτητος , πορνειας αυτης.
v.6 και ειδον την γυναικα µεθυουσαν εκ
του αιµατος των αγιων [και] και , , εκ του αιµατος των µαρτυρων ιησου και εθαυµασα ιδων αυτην
ϑαυµα µεγα. v.7 και ειπε ειπεν , , µοι ο αγγελος δια , τι , διατι , εθαυµασας εγω σοι , ερω
σοι , το µυστηριον της γυναικος και του ϑηριου του ασταζοντος αυτην του εχοντος τας επτα κεφαλας
και τα δεκα κερατα.
v.8 το , , ϑηριον ο ειδες ην και ουκ εστι εστιν , , και µελλει αναβαινειν
εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγει υπαγειν , , και ϑαυµασθησονται ϑαυµασονται , , οι
κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται το τα , , ονοµα ονοµατα , , επι το ιβλιον της ωης
απο καταβολης κοσµου λεποντων , οτι ην λεποντες , το ϑηριον οτι ο , τι , ην , , και
v.9 ωδε ο νους ο εχων σοφιαν αι επτα
ουκ εστι εστιν , , και , καιπερ , παρεσται , εστιν , .
κεφαλαι επτα , ορη εισιν επτα , οπου η γυνη καθηται επ αυτων.
v.10 και ασιλεις επτα εισιν
οι πεντε επεσον επεσαν , , και , ο εις εστιν ο αλλος ουπω ηλθε ηλθεν , , και οταν ελθη ολιγον
αυτον , , δει αυτον µειναι.
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17:11–18:3

ὁ εἷς ἔστιν ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ µεῖναι.
καὶ τὸ ϑηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτά
ἐστιν καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα ασιλεῖς εἰσιν οἵτινες ασιλείαν οὔπω ἔλαβον ἀλ᾽λ ἐξουσίαν ὡς ασιλεῖς µίαν
ὥραν λαµβάνουσιν µετὰ τοῦ ϑηρίου. οὗτοι µίαν γνώµην ἔχουσιν καὶ
τὴν δύναµιν καὶ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτῶν τῷ ϑηρίῳ διαδιδώσουσιν. οὗτοι
µετὰ τοῦ ἀρνίου πολεµήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς ὅτι κύριος
κυρίων ἐστὶν καὶ ασιλεὺς ασιλέων καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. καὶ λέγει µοι τὰ ὕδατα ἃ εἶδες οὗ ἡ πόρνη κάθηται λαοὶ
καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες ἐπὶ
τὸ ϑηρίον οὗτοι µισήσουσιν τὴν πόρνην καὶ ἠρηµωµένην ποιήσουσιν
αὐτὴν καὶ γυµνήν καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς ϕάγονται καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. ὁ γὰρ ϑεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι
τὴν γνώµην αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι µίαν γνώµην καὶ δοῦναι τὴν ασιλείαν
αὐτῶν τῷ ϑηρίῳ ἄχρι τελεσθῇ τὰ ῥήµατά τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες
ἔστιν ἡ πόλις ἡ µεγάλη ἡ ἔχουσα ασιλείαν ἐπὶ τῶν ασιλέων τῆς γῆς.
καὶ µετὰ ταῦτα εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα
ἐξουσίαν µεγάλην καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχύϊ ϕωνῇ µεγάλη λέγων ἔπεσεν ἔπεσεν αβυλὼν ἡ µεγάλῃ καὶ
ἐγένετο κατοικητήριον δαιµο΄νων καὶ ϕυλακὴ παντὸς πνεύµατος ἀκαϑάρτου καὶ ϕυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ µεµισηµένου. ὅτι
ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ ϑυµοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκεν πάντα τὰ ἔθνη καὶ
v.11 και το ϑηριον ο ην και ουκ εστι εστιν , , και αυτος ογδοος εστι εστιν , , και εκ των
επτα εστι εστιν , , και εις απωλειαν υπαγει.
v.12 και τα δεκα κερατα α ειδες δεκα ασιλεις
εισιν οιτινες ασιλειαν ουπω ελαβον αλλα αλλ , , εξουσιαν ως ασιλεις µιαν ωραν λαµβανουσι
λαµβανουσιν , , µετα του ϑηριου.
v.13 ουτοι µιαν εχουσι γνωµην εχουσιν , , και την δυναµιν
, ,
,
και την
εξουσιαν αυτων
εαυτων , τω ϑηριω διδοασιν , διαδιδωσουσιν , .
v.14 ουτοι
µετα του αρνιου πολεµησουσι πολεµησουσιν , , και το αρνιον νικησει αυτους οτι κυριος κυριων
εστι εστιν , , και ασιλευς ασιλεων και οι µετ αυτου κλητοι και εκλεκτοι και πιστοι.
v.15 και
λεγει µοι τα υδατα α ειδες ου η πορνη καθηται λαοι και οχλοι εισι εισιν , , και εθνη και γλωσσαι.
v.16 και τα δεκα κερατα α ειδες και , επι , το ϑηριον ουτοι µισησουσι µισησουσιν , , την
πορνην και ηρηµωµενην ποιησουσιν αυτην και γυµνην [ποιησουσιν αυτην] και τας σαρκας αυτης ϕαγονται και αυτην κατακαυσουσιν εν πυρι.
v.17 ο γαρ ϑεος εδωκεν εις τας καρδιας αυτων
ποιησαι την γνωµην αυτου και ποιησαι µιαν , , γνωµην µιαν και δουναι την ασιλειαν αυτων τω
ϑηριω αχρι τελεσθωσιν τελεσθη , τελεσθησονται οι , τα , λογοι , ηµατα , του ϑεου.
18
v.1 [και] και , µετα ταυτα ειδον αλλον , , αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου εχοντα εξουσιαν
µεγαλην και η γη εφωτισθη εκ της δοξης αυτου.
v.2 και εκραξεν [εν] εν , , ισχυρα , ισχυι ,
ϕωνη µεγαλη , λεγων [επεσεν] επεσεν , , επεσε επεσεν , , αβυλων η µεγαλη και εγενετο κατοικητηριον δαιµονιων δαιµονων , , και ϕυλακη παντος πνευµατος ακαθαρτου και ϕυλακη παντος
v.3 οτι εκ
ορνεου ακαθαρτου [και ϕυλακη παντος ϑηριου ακαθαρτου] και µεµισηµενου.
του οινου του ϑυµου της πορνειας αυτης πεπτωκασι πεπωκαν πεπωκεν , παντα τα εθνη και οι
ασιλεις της γης µετ αυτης επορνευσαν και οι εµποροι της γης εκ της δυναµεως του στρηνους αυτης
επλουτησαν.
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οἱ ασιλεῖς τῆς γῆς µετ’ αὐτῆς ἐπόρνευσαν καὶ οἱ ἔµποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς
δυνάµεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. καὶ ἤκουσα ἄλλην ϕωνὴν
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός µου ἵνα µὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁµαρτίαις αὐτῆς καὶ ἵνα µὴ λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς.
ὅτι ἠκολούθησαν αὐτῆς αἱ ἁµαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐµνηµόνευσεν ὁ ϑεὸς τὰ ἀδικήµατα αὐτῆς. ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν
ὑµῖν καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ
ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασεν τοσοῦτον δότε αὐτῇ ασανισµὸν καὶ πένθος ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
λέγει κάθηµαι ασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰµί καὶ πένθος οὐ µὴ ἴδω. διὰ
τοῦτο ἐν µιᾷ ἡµέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς ϑάνατος καὶ πένθος καὶ
λιµός καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ ϑεὸς ὁ κρίνων
αὐτήν. καὶ κλαύσονται αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτῇ οἱ ασιλεῖς τῆς
γῆς οἱ µετ’ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες ὅταν λέπωσιν τὸν
καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς. ἀπὸ µακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν ϕόβον
τοῦ ασανισµοῦ αὐτῆς λέγοντες οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ µεγάλη αβυλὼν
ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά ὅτι ἐν µιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου. καὶ οἱ ἔµποροι
τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ’ αὐτῇ ὅτι τὸν γόµον αὐτῶν οὐδεὶς
ἀγοράζει οὐκέτι. γόµον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιµίου καὶ
µαργαρίτου καὶ ύσσου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου καὶ
πᾶν ξύλον ϑύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου
τιµιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ µαρµάρου. καὶ κινάµωµον καὶ

v.4 και ηκουσα αλλην ϕωνην εκ του ουρανου λεγουσαν εξελθατε εξελθε εξελθετε , εξ , ,
αυτης , , ο λαος µου εξ αυτης ινα µη συγκοινωνησητε ταις αµαρτιαις αυτης και ινα , µη ,
λαβητε , εκ των πληγων αυτης ινα , µη , λαβητε , .
v.5 οτι εκολληθησαν , , ηκολουθησαν
αυτης αι αµαρτιαι αχρι του ουρανου και εµνηµονευσεν ο ϑεος τα αδικηµατα αυτης. v.6 αποδοτε αυτη
ως και αυτη απεδωκεν [υµιν] υµιν , και διπλωσατε τα αυτη , , διπλα κατα τα εργα αυτης εν τω
ποτηριω ω εκερασε εκερασεν , , κερασατε αυτη διπλουν.
v.7 οσα εδοξασεν αυτην εαυτην , ,
, ,
και εστρηνιασε εστρηνιασεν
τοσουτον δοτε αυτη ασανισµον και πενθος οτι εν τη καρδια αυτης
λεγει οτι , καθηµαι ασιλισσα και χηρα ουκ ειµι και πενθος ου µη ιδω.
v.8 δια τουτο εν µια ηµερα
ηξουσιν αι πληγαι αυτης ϑανατος και πενθος και λιµος και εν πυρι κατακαυθησεται οτι ισχυρος κυριος
ο ϑεος ο κρινας , κρινων , αυτην.
v.9 και κλαυσουσιν κλαυσουσι κλαυσονται , αυτην ,
και κοψονται επ αυτην , αυτη , οι ασιλεις της γης οι µετ αυτης πορνευσαντες και στρηνιασαντες
οταν λεπωσι λεπωσιν , , τον καπνον της πυρωσεως αυτης.
v.10 απο µακροθεν εστηκοτες δια
τον ϕοβον του ασανισµου αυτης λεγοντες ουαι ουαι η πολις η µεγαλη αβυλων η πολις η ισχυρα
οτι εν , µια ωρα ηλθεν η κρισις σου.
v.11 και οι εµποροι της γης κλαυσουσι κλαιουσιν , ,
και πενθησουσιν πενθουσιν , , επ αυτην αυτη , , οτι τον γοµον αυτων ουδεις αγοραζει ουκετι.
v.12 γοµον χρυσου και αργυρου και λιθου τιµιου και µαργαριτων µαργαριτου , , και υσσινου ,
υσσου , και πορφυρου πορφυρας , , και σιρικου σηρικου , , και κοκκινου και παν ξυλον
ϑυινον και παν σκευος ελεφαντινον και παν σκευος εκ ξυλου τιµιωτατου και χαλκου και σιδηρου και
µαρµαρου.
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ϑυµιάµατα καὶ µύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεµίδαλιν
καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωµάτων καὶ
ψυχὰς ἀνθρώπων. καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυµίας τῆς ψυχῆς σου ἀπῆλθεν
ἀπὸ σοῦ καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαµπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ καὶ
οὐκέτι οὐ µὴ εὑρήσῃς αὐτὰ. οἱ ἔµποροι τούτων οἱ πλουτήσαντες ἀπ’
αὐτῆς ἀπὸ µακρόθεν στήσονται διὰ τὸν ϕόβον τοῦ ασανισµοῦ αὐτῆς
κλαίοντες καὶ πενθοῦντες. καὶ λέγοντες οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ µεγάλη
ἡ περιβεβληµένη ύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωµένη ἐν χρυσῷ καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ µαργαρίταις. ὅτι µιᾷ ὥρᾳ ἠρηµώθη ὁ
τοσοῦτος πλοῦτος καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅµιλος
καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν ϑάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ µακρόθεν ἔστησαν.
καὶ ἔκραζον ὁρῶντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες τίς ὁµοία
τῇ πόλει τῇ µεγάλῃ. καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες λέγοντες οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ µεγάλη ἐν
ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες πλοῖα ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐκ τῆς τιµιότητος
αὐτῆς ὅτι µιᾷ ὥρᾳ ἠρηµώθη. εὐφραίνου ἐπ’ αὐτήν οὐρανέ καὶ οἱ ἅγιοι
ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται ὅτι ἔκρινεν ὁ ϑεὸς τὸ κρίµα ὑµῶν ἐξ αὐτῆς.
καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς µύλον µέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
ϑάλασσαν λέγων οὕτως ὁρµήµατι ληθήσεται αβυλὼν ἡ µεγάλη πόλις
καὶ οὐ µὴ εὑρεθῇ ἔτι. καὶ ϕωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ µουσικῶν καὶ αὐλητῶν
καὶ σαλπιστῶν οὐ µὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης
οὐ µὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ ϕωνὴ µύλου οὐ µὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι. καὶ
ϕῶς λύχνου οὐ µὴ ϕάνῃ ἐν σοὶ ἔτι καὶ ϕωνὴ νυµφίου καὶ νύµφης οὐ µὴ
ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι ὅτι οἱ ἔµποροί σου ἦσαν οἱ µεγιστᾶνες τῆς γῆς ὅτι
ἐν τῇ ϕαρµακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. καὶ ἐν αὐτῇ αἷµα
v.13 και κινναµωµον και αµωµον κιναµωµον , , και ϑυµιαµατα και µυρον και λιβανον και
οινον και ελαιον και σεµιδαλιν και σιτον και κτηνη , , και , , προβατα και κτηνη και ιππων
και αιδων εδων , , και σωµατων και ψυχας ανθρωπων.
v.14 και η οπωρα σου της επιθυµιας
της ψυχης σου , , απηλθεν απο σου και παντα τα λιπαρα και τα λαµπρα απωλετο , απηλθεν ,
απο σου και ουκετι ου µη ευρης ευρησης , αυτα ευρησουσιν .
v.16 και , , λεγοντες ουαι
ουαι η πολις η µεγαλη η περιβεβληµενη υσσινον και πορφυρουν και κοκκινον και κεχρυσωµενη [εν]
χρυσιω , εν , χρυσω , και λιθω τιµιω και µαργαριτη µαργαριταις , , .
v.17 οτι µια ωρα
ηρηµωθη ο τοσουτος πλουτος και πας κυβερνητης και πας επι , των , πλοιων , ο επι , τοπον ,
πλεων , οµιλος , και ναυται και οσοι την ϑαλασσαν εργαζονται απο µακροθεν εστησαν.
v.18 και
εκραζον λεποντες , ορωντες , τον καπνον της πυρωσεως αυτης λεγοντες τις οµοια τη πολει τη
µεγαλη.
v.19 και εβαλον χουν επι τας κεφαλας αυτων και εκραζον κλαιοντες και πενθουντες και
λεγοντες ουαι ουαι η πολις η µεγαλη εν η επλουτησαν παντες οι εχοντες τα , πλοια εν τη ϑαλασση
εκ της τιµιοτητος αυτης οτι µια ωρα ηρηµωθη.
v.20 ευφραινου επ αυτη , αυτην , ουρανε και οι
,
,
αγιοι και
οι
αποστολοι και οι προφηται οτι εκρινεν ο ϑεος το κριµα υµων εξ αυτης.
v.21 και
ηρεν εις αγγελος ισχυρος λιθον ως µυλινον µυλον , , µεγαν και εβαλεν εις την ϑαλασσαν λεγων
ουτως ορµηµατι ληθησεται αβυλων η µεγαλη πολις και ου µη ευρεθη ετι.
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προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγµένων ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ µετὰ ταῦτα ἤκουσα ϕωνὴν ὄχλου πολλοῦ µεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ
λεγόντος ἁλληλουϊά ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ δύναµις κυίῳ τῷ ϑεῷ ἡµῶν. ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ ὅτι ἔκρινεν
τὴν πόρνην τὴν µεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ
ἐξεδίκησεν τὸ αἷµα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς. καὶ δεύτεον εἴρηκαν ἁλληλουϊά καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες καὶ τὰ
τέσσαρα ῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ ϑεῷ τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου
λέγοντες ἀµήν ἁλληλουϊά. καὶ ϕωνὴ ἐκ τοῦ ϑρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα
αἰνεῖτε τὸν ϑεὸν ἡµῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ϕοβούµενοι αὐτόν
καὶ οἱ µικροὶ καὶ οἱ µεγάλοι. καὶ ἤκουσα ὡς ϕωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ
ὡς ϕωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς ϕωνὴν ροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντας ἁλληλουϊά ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ. χαίρωµεν καὶ
ἀγαλλιῶµεθα καὶ δῶµεν τὴν δόξαν αὐτῷ ὅτι ἦλθεν ὁ γάµος τοῦ ἀρνίου
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίµασεν ἑαυτήν. καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται
ύσσινον καθαρόν καὶ λαµπρὸν τὸ γὰρ ύσσινον τὰ δικαιώµατα ἐστίν
τῶν ἁγίων. καὶ λέγει µοι γράψον µακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάµου τοῦ ἀρνίου κεκληµένοι καὶ λέγει µοι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ εἰσιν
τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἔπεσον ἔµπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ λέγει µοι ὅρα µή σύνδουλός σού εἰµι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν
v.24 και εν αυτη αιµατα αιµα , , προφητων και αγιων ευρεθη και παντων των εσφαγµενων επι
της γης.
19
v.1 [και] και , µετα ταυτα ηκουσα ως , ϕωνην µεγαλην , οχλου πολλου
,
µεγαλην
εν τω ουρανω λεγοντων , λεγοντος , αλληλουια η σωτηρια και η δυναµις δοξα , ,
,
και η τιµη
και , η , δυναµις , , κυριω , τω , ϑεω , δοξα του , ϑεου , ηµων.
v.2 οτι
αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινε εκρινεν , , την πορνην την µεγαλην ητις διεφθειρε
εφθειρεν , , την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησε εξεδικησεν , , το αιµα των δουλων αυτου
εκ [της] της , χειρος αυτης.
v.3 και δευτερον ειρηκεν ειρηκαν , , αλληλουια και ο καπνος
αυτης αναβαινει εις τους αιωνας των αιωνων.
v.4 και επεσον επεσαν , , οι πρεσβυτεροι οι ει,
κοσι και
τεσσαρες και τα τεσσαρα ωα και προσεκυνησαν τω ϑεω τω καθηµενω επι τω του , ,
ϑρονω ϑρονου , , λεγοντες αµην αλληλουια.
v.5 και ϕωνη απο , εκ , του ϑρονου εξηλθε
εξηλθεν , , λεγουσα αινειτε τω τον , , ϑεω ϑεον , , ηµων παντες οι δουλοι αυτου [και] και , ,
οι ϕοβουµενοι αυτον και , οι µικροι και οι µεγαλοι.
v.6 και ηκουσα ως ϕωνην οχλου πολλου και
ως ϕωνην υδατων πολλων και ως ϕωνην ροντων ισχυρων λεγοντων λεγοντες λεγοντας , αλληλουια
οτι εβασιλευσε εβασιλευσεν , , κυριος ο ϑεος [ηµων] ηµων ο παντοκρατωρ.
v.7 χαιρωµεν και
αγαλλιωµεν αγαλλιωµεθα , , και δωσωµεν δωµεν , , την δοξαν αυτω οτι ηλθεν ο γαµος του αρνιου και η γυνη αυτου ητοιµασεν εαυτην.
v.8 και εδοθη αυτη ινα περιβαληται υσσινον καθαρον ,
και , λαµπρον και καθαρον , το γαρ υσσινον τα δικαιωµατα εστιν , των αγιων εστιν εστι .
v.9 και λεγει µοι γραψον µακαριοι οι εις το δειπνον του γαµου του αρνιου κεκληµενοι και λεγει µοι
v.10 και επεσα , επεσον , εµπροσθεν
ουτοι οι λογοι αληθινοι εισιν , του ϑεου εισιν εισι .
των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει µοι ορα µη συνδουλος σου ειµι και των αδελφων σου
των εχοντων την µαρτυριαν του , ιησου τω ϑεω προσκυνησον η γαρ µαρτυρια του , , ιησου εστι
εστιν , , το πνευµα της προφητειας.
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19:11–19

ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν τοῦ ἰησοῦ τῷ ϑεῷ προσκύνησον ἡ γὰρ µαρτυία τοῦ ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας. καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν
ἀνεῳγµένον καὶ ἰδού ἵππος λευκός καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτὸν καλούµενος πιστὸς καὶ ἀληθινός καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεµεῖ. οἱ δὲ
ὀφθαλµοὶ αὐτοῦ ὡς ϕλὸξ πυρός καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήµατα
πολλά ἔχων ὄνοµα γεγραµµένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ µὴ αὐτός. καὶ πειβεβληµένος ἱµάτιον εβαµµένον αἵµατι καὶ καλεῖται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. καὶ τὰ στρατεύµατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ
ἐφ’ ἵπποις λευκοῖς ἐνδεδυµένοι ύσσινον λευκὸν καὶ καθαρόν. καὶ ἐκ
τοῦ στόµατος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥοµφαία ὀξεῖα ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ
ἔθνη καὶ αὐτὸς ποιµανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ ϑυµοῦ καὶ τῆς ὀργῆς τοῦ ϑεοῦ τοῦ παντοκράτορος.
καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱµάτιον καὶ ἐπὶ τὸν µηρὸν αὐτοῦ τὸ ὄνοµα γεγραµµένον
ασιλεὺς ασιλέων καὶ κύριος κυρίων. καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα
ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἔκραξεν ϕωνῇ µεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς
πετωµένοις ἐν µεσουρανήµατι δεῦτε καὶ συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ
µεγάλου ϑεοῦ. ἵνα ϕάγητε σάρκας ασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ
σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθηµένων ἐπ’ αὐτῶν καὶ
σάρκας πάντων ἐλευθέρων καὶ δούλων καὶ µικρῶν καὶ µεγάλων. καὶ
εἶδον τὸ ϑηρίον καὶ τοὺς ασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύµατα αὐτῶν
συνηγµένα ποιῆσαι πόλεµον µετὰ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ
µετὰ τοῦ στρατεύµατος αὐτοῦ. καὶ ἐπιάσθη τὸ ϑηρίον καὶ µετὰ τοὐτοῦ

v.11 και ειδον τον ουρανον ηνεωγµενον ανεωγµενον , , και ιδου ιππος λευκος και ο καθηµενος
επ αυτον [καλουµενος] καλουµενος , , πιστος και αληθινος και εν δικαιοσυνη κρινει και πολεµει.
v.12 οι δε οφθαλµοι αυτου [ως] ως , ϕλοξ πυρος και επι την κεφαλην αυτου διαδηµατα πολλα εχων
ονοµατα γεγραµµενα και ονοµα γεγραµµενον ο ουδεις οιδεν ει µη αυτος.
v.13 και περιβεληµενος ιµατιον εβαµµενον αιµατι και κεκληται καλειται , , το ονοµα αυτου ο λογος του ϑεου.
v.14 και τα στρατευµατα [τα] , τα εν τω ουρανω ηκολουθει αυτω επι εφ , , ιπποις λευκοις ενδεδυµενοι υσσινον λευκον και , καθαρον.
v.15 και εκ του στοµατος αυτου εκπορευεται οµφαια
διστοµος οξεια ινα εν αυτη παταξη , πατασση , τα εθνη και αυτος ποιµανει αυτους εν αβδω
σιδηρα και αυτος πατει την ληνον του οινου του ϑυµου και , της οργης του ϑεου του παντοκρατορος.
v.16 και εχει επι το ιµατιον και επι τον µηρον αυτου το ονοµα γεγραµµενον ασιλευς ασιλεων και
κυριος κυριων.
v.17 και ειδον [ενα] ενα , , αγγελον εστωτα εν τω ηλιω και εκραξεν , , [εν]
εκραξε ϕωνη µεγαλη λεγων πασι πασιν , , τοις ορνεοις τοις πετοµενοις , πετωµενοις , εν µεσουρανηµατι δευτε συναχθητε , και , συναγεσθε , εις το δειπνον το , µεγα , του µεγαλου ,
ϑεου.
v.18 ινα ϕαγητε σαρκας ασιλεων και σαρκας χιλιαρχων και σαρκας ισχυρων και σαρκας
ιππων και των καθηµενων επ αυτων και σαρκας παντων ελευθερων τε , , και δουλων και µικρων
τε και µεγαλων.
v.19 και ειδον το ϑηριον και τους ασιλεις της γης και τα στρατευµατα αυτων
συνηγµενα ποιησαι τον πολεµον µετα του καθηµενου επι του ιππου και µετα του στρατευµατος αυτου.
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ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σηµεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγµα τοῦ ϑηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ
εἰκόνι αὐτοῦ ῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρὸς τὴν
καιοµένην ἐν τῷ ϑείῳ. καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥοµφαίᾳ τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐκπορευοµένῃ ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ
πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.
καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα τὴν κλεῖδα
τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν µεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. καὶ ἐκράτησεν
τὸν δράκοντα τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον ὅς ἐστιν διάβολος καὶ σατανᾶς καὶ
ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη. καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν
αὐτὸν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα µὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη ἔτι ἄχρι
τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη καὶ µετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι µικρὸν χρόνον.
καὶ εἶδον ϑρόνους καὶ ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτούς καὶ κρίµα ἐδόθη αὐτοῖς
καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισµένων διὰ τὴν µαρτυρίαν ἰησοῦ καὶ διὰ
τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τῷ ϑηριῷ οὐτὲ τὴν
εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγµα ἐπὶ τὸ µέτωπον αὐτῶν καὶ
ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν µετὰ χριστοῦ τά χίλια
ἔτη. οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνἔζησαν ἕως τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη
αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. µακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ
ἀναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων ὁ ϑάνατος ὁ δεύτερος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν
ἀλλ’ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ χριστοῦ καὶ ασιλεύσουσιν µετ’
αὐτοῦ χίλια ἔτη. καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη λυθήσεται ὁ σατανᾶς
v.20 και επιασθη το ϑηριον και ο µετα , τουτου , µετ , αυτου , ο , , ψευδοπροφητης ο
ποιησας τα σηµεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησε επλανησεν , , τους λαβοντας το χαραγµα του
ϑηριου και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου ωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιµνην του πυρος
της την , , καιοµενης καιοµενην , , εν τω , ϑειω.
v.21 και οι λοιποι απεκτανθησαν εν τη
οµφαια του καθηµενου επι του ιππου τη εξελθουση , εκπορευοµενη , εκ του στοµατος αυτου και
παντα τα ορνεα εχορτασθησαν εκ των σαρκων αυτων.
20
v.1 και ειδον αγγελον καταβαινοντα
εκ του ουρανου εχοντα την κλειν , κλειδα , της αβυσσου και αλυσιν µεγαλην επι την χειρα αυτου.
v.2 και εκρατησε εκρατησεν , , τον δρακοντα ο τον , , οφις οφιν , , ο τον , , αρχαιος
αρχαιον , , ος εστι εστιν , , διαβολος και ο [ο] σατανας ο πλανων την οικουµενην
ολην και εδησεν αυτον χιλια ετη.
v.3 και εβαλεν αυτον εις την αβυσσον και εκλεισε εκλεισεν , ,
αυτον , και εσφραγισεν επανω αυτου ινα µη πλανηση , , πλανα ετι , τα εθνη ετι , αχρι τελεσθη
τα χιλια ετη και , , µετα ταυτα δει αυτον , , λυθηναι αυτον µικρον χρονον.
v.4 και ειδον
ϑρονους και εκαθισαν επ αυτους και κριµα εδοθη αυτοις και τας ψυχας των πεπελεκισµενων δια
την µαρτυριαν ιησου και δια τον λογον του ϑεου και οιτινες ου προσεκυνησαν το τω , , ϑηριον
ϑηριω , , ουδε ουτε , , την εικονα αυτου και ουκ ελαβον το χαραγµα επι το µετωπον [αυτων]
αυτων , και επι την χειρα αυτων και εζησαν και εβασιλευσαν µετα του , χριστου [τα] τα χιλια
ετη.
v.5 και οι δε , λοιποι των νεκρων ουκ εζησαν , ανεζησαν , αχρι , εως , τελεσθη τα
χιλια ετη αυτη η αναστασις η πρωτη.
v.6 µακαριος και αγιος ο εχων µερος εν τη αναστασει τη πρωτη
επι τουτων ο ϑανατος , ο , δευτερος ϑανατος , ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονται ιερεις του ϑεου και
του χριστου και ασιλευσουσι ασιλευσουσιν , , µετ αυτου [τα] χιλια ετη.
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20:8–21:2

ἐκ τῆς ϕυλακῆς αὐτοῦ. καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς
τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς τὸν γὼγ καὶ τὸν µαγώγ συναγαγεῖν αὐτοὺς
εἰς πόλεµον ὧν ὁ ἀριθµὸς ὡς ἡ ἄµµος τῆς ϑαλάσσης. καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ
τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλωσαν τὴν παρεµβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν
πόλιν τὴν ἠγαπηµένην καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καὶ κατέφαγεν αὐτούς. καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς
τὴν λίµνην τοῦ πυρὸς καὶ ϑείου ὅπου τὸ ϑηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης
καὶ ασανισθήσονται ἡµέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
καὶ εἶδον ϑρόνον λευκὸν µέγαν καὶ τὸν καθήµενον ἐπ’ αὐτοῦ οὗ ἀπὸ
προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς µικρούς καὶ µεγάλους ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ
καὶ ιβλία ἠνεῳχθησαν καὶ ιβλίον ἄλλο ἠνεῳχθη ὅ ἐστιν τῆς ωῆς καὶ
ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραµµένων ἐν τοῖς ιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα
αὐτῶν. καὶ ἔδωκεν ἡ ϑάλασσα τοὺς ἐν αὐτῇ νεκροὺς καὶ ὁ ϑάνατος
καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὐτοῖς νεκροὺς καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ
τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ὁ ϑάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίµνην
τοῦ πυρός οὗτος ἐστιν ὁ δεύτερός ϑάνατος. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ
ίβλῳ τῆς ωῆς γεγραµµένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός.
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καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ
ἡ πρώτη γῆ παρῆλθεν καὶ ἡ ϑάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. καὶ ἐγὼ ἰωάννης
εἶδον τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ἰερουσαλὴµ καινὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ τοῦ

v.8 και εξελευσεται πλανησαι τα εθνη τα εν ταις τεσσαρσι τεσσαρσιν , , γωνιαις της γης τον γωγ και
τον , , µαγωγ συναγαγειν αυτους εις τον , πολεµον ων ο αριθµος αυτων [αυτων] ως η αµµος της
ϑαλασσης.
v.9 και ανεβησαν επι το πλατος της γης και εκυκλευσαν εκυκλωσαν , , την παρεµβολην των αγιων και την πολιν την ηγαπηµενην και κατεβη πυρ απο , του , ϑεου , εκ του ουρανου
απο του ϑεου και κατεφαγεν αυτους.
v.10 και ο διαβολος ο πλανων αυτους εβληθη εις την
λιµνην του πυρος και ϑειου οπου και , το ϑηριον και ο ψευδοπροφητης και ασανισθησονται ηµερας
και νυκτος εις τους αιωνας των αιωνων.
v.11 και ειδον ϑρονον λευκον , µεγαν λευκον , και τον
,
,
καθηµενον επ αυτον
αυτου
ου απο του προσωπου εφυγεν η γη και ο ουρανος και τοπος ουχ
ευρεθη αυτοις.
v.12 και ειδον τους νεκρους τους , µικρους , και , µεγαλους και , τους ,
µικρους , εστωτας ενωπιον του ϑρονου , ϑεου , και ιβλια ηνοιχθησαν ηνεωχθησαν , , και
ιβλιον , αλλο ιβλιον , ηνοιχθη ηνεωχθη , , ο εστι εστιν , , της ωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραµµενων εν τοις ιβλιοις κατα τα εργα αυτων.
v.13 και εδωκεν η ϑαλασσα τους
νεκρους , τους , εν αυτη νεκρους , και ο ϑανατος και ο αδης εδωκαν τους νεκρους , τους , εν
αυτοις νεκρους , και εκριθησαν εκαστος κατα τα εργα αυτων.
v.14 και ο ϑανατος και ο αδης εβληϑησαν εις την λιµνην του πυρος ουτος ο , ϑανατος , εστιν , ο δευτερος εστιν , η , λιµνη ,
του , πυρος , ϑανατος , .
v.15 και ει τις ουχ ευρεθη εν τω τη , , ιβλιω ιβλω , , της
ωης γεγραµµενος εβληθη εις την λιµνην του πυρος.
21
v.1 και ειδον ουρανον καινον και γην
καινην ο γαρ πρωτος ουρανος και η πρωτη γη απηλθαν παρηλθε παρηλθεν , και η ϑαλασσα ουκ
εστιν ετι.
v.2 και εγω , ιωαννης , ειδον , την πολιν την αγιαν ιερουσαληµ καινην ειδον , καταβαινουσαν απο , του , ϑεου , εκ του ουρανου απο , του , ϑεου , ητοιµασµενην ως νυµφην
κεκοσµηµενην τω ανδρι αυτης.
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ϑεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡτοιµασµένην ὡς νύµφην κεκοσµηµένην τῷ ἀνδρὶ
αὐτῆς. καὶ ἤκουσα ϕωνῆς µεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης ἰδού ἡ
σκηνὴ τοῦ ϑεοῦ µετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει µετ’ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ
λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἔσται µετ’ αὐτῶν ϑεός αὐτῶν. καὶ
ἐξαλείψει ὁ ϑεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν καὶ ὁ ϑάνατος
οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι τὰ
πρῶτα ἀπῆλθον. καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τοῦ ϑρόνου ἰδού καινὰ
πάντα ποιῶ καὶ λέγει µοι γράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοί καὶ πιστοὶ
εἰσιν. καὶ εἶπέν µοι γέγονεν ἐγώ εἰµι τὸ α καὶ τὸ ω ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος
ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ωῆς δωρεάν. ὁ
νικῶν κληρονοµήσει πάντα καὶ ἔσοµαι αὐτῷ ϑεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται µοι
ὁ υἱός. δειλοῖς δὲ καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγµένοις καὶ ϕονεῦσιν καὶ
πόρνοις καὶ ϕαρµακεῦσιν καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν
τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίµνῃ τῇ καιοµένῃ πυρὶ καὶ ϑείῳ ὅ ἐστιν δεύτερος
ϑάνατος. καὶ ἦλθεν πρὸς µε εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς
ἑπτὰ ϕιάλας τὰς γεµούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν
µετ’ ἐµοῦ λέγων δεῦρο δείξω σοι τὴν νύµφην τοῦ ἀρνίου τὴν γυναῖκα.
καὶ ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύµατι ἐ᾽π ὄρος µέγα καὶ ὑψηλόν καὶ ἔδειξέν
µοι τὴν πόλιν τὴν µεγάλην τὴν ἁγίαν ἰερουσαλὴµ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ὁ ϕωστὴρ αὐτῆς ὅµοιος λίθῳ τιµιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι. ἔχουσαν τε

v.3 και ηκουσα ϕωνης µεγαλης εκ του ϑρονου ουρανου , , λεγουσης ιδου η σκηνη του ϑεου
µετα των ανθρωπων και σκηνωσει µετ αυτων και αυτοι λαος λαοι , , αυτου εσονται και αυτος
ο ϑεος εσται , , µετ αυτων εσται [αυτων ϑεος] ϑεος , αυτων , .
v.4 και εξαλειψει ο ,
,
, ,
ϑεος
παν δακρυον εκ απο
των οφθαλµων αυτων και ο ϑανατος ουκ εσται ετι ουτε πενθος
ουτε κραυγη ουτε πονος ουκ εσται ετι [οτι] οτι , , τα πρωτα απηλθαν απηλθον , , .
v.5 και
ειπεν ο καθηµενος επι τω , του , ϑρονω , ϑρονου , ιδου καινα , , παντα , , καινα ποιω
παντα και λεγει µοι , , γραψον οτι ουτοι οι λογοι αληθινοι , , και , , πιστοι και αληθινοι
εισι εισιν , , . v.6 και ειπε ειπεν , , µοι γεγοναν γεγονα γεγονεν , εγω , , [εγω] ειµι ,
[ειµι] το αλφα , α , και το ω η αρχη και το τελος εγω τω διψωντι δωσω εκ της πηγης του υδατος της
ωης δωρεαν. v.7 ο νικων κληρονοµησει ταυτα , παντα , και εσοµαι αυτω ϑεος και αυτος εσται µοι
ο , υιος.
v.8 τοις , δειλοις , δε δειλοις , και απιστοις και αµαρτωλοις και εβδελυγµενοις
και ϕονευσι ϕονευσιν , , και πορνοις και ϕαρµακοις , ϕαρµακευσιν , και ειδωλολατραις και
πασι πασιν , , τοις ψευδεσι ψευδεσιν , , το µερος αυτων εν τη λιµνη τη καιοµενη πυρι και ϑειω
ο εστιν ο , δευτερος , ϑανατος ο , δευτερος , .
v.9 και ηλθεν προς , µε , εις εκ , των
επτα αγγελων των εχοντων τας επτα ϕιαλας των τας , γεµοντων γεµουσας , , των επτα πληγων
των εσχατων και ελαλησε ελαλησεν , , µετ εµου λεγων δευρο δειξω σοι την γυναικα την νυµφην
v.10 και απηνεγκε απηνεγκεν , , µε εν πνευµατι
την γυναικα του αρνιου την , γυναικα , .
, ,
επι επ
ορος µεγα και υψηλον και εδειξε εδειξεν , , µοι την πολιν [την την , µεγαλην]
,
µεγαλην
την αγιαν ιερουσαληµ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του ϑεου.
v.11 εχουσαν την
δοξαν του ϑεου και , ο ϕωστηρ αυτης οµοιος λιθω τιµιωτατω ως λιθω ιασπιδι κρυσταλλιζοντι.
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21:12–22

τεῖχος µέγα καὶ ὑψηλόν ἔχουσαν πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν
ἀγγέλους δώδεκα καὶ ὀνόµατα ἐπιγεγραµµένα ἅ ἐστιν τῶν δώδεκα ϕυλῶν τῶν υἱῶν ἰσραήλ. ἀπ’ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς ἀπὸ ορρᾶ πυλῶνες
τρεῖς ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς ἀπὸ δυσµῶν πυλῶνες τρεῖς. καὶ τὸ τεῖχος
τῆς πόλεως ἔχον ϑεµελίους δώδεκα καὶ ἐν αὐτοῖς ὀνόµατα τῶν δώδεκα
ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ λαλῶν µετ’ ἐµοῦ εἶχεν κάλαµον χρυσοῦν
ἵνα µετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.
καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται καὶ τὸ µῆκος αὐτῆς τοσοῦτόν ἐστίν ὅσον
καὶ τὸ πλάτος καὶ ἐµέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάµῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα
χιλιάδων τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστιν. καὶ
ἐµέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν µέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου. καὶ ἦν ἡ ἐνδόµησις τοῦ τείχους αὐτῆς
ἴασπις καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅµοια ὑάλῳ καθαρῷ. καὶ οἱ ϑεµέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιµίῳ κεκοσµηµένοι ὁ ϑεµέλιος
ὁ πρῶτος ἴασπις ὁ δεύτερος σάπφειρος ὁ τρίτος χαλκηδών ὁ τέταρτος
σµάραγδος. ὁ πέµπτος σαρδόνυξ ὁ ἕκτος σάρδιος ὁ ἕβδοµος χρυσόλιθος ὁ ὄγδοος ήρυλλος ὁ ἔνατος τοπάζιον ὁ δέκατος χρυσόπρασος ὁ
ἑνδέκατος ὑάκινθος ὁ δωδέκατος ἀµέθυστος. καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες
δώδεκα µαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς µαργαρίτου καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαφανής.
καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ κύριος ὁ ϑεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς

v.12 εχουσα , εχουσαν , τε , τειχος µεγα και υψηλον εχουσα , εχουσαν , πυλωνας δωδεκα
και επι τοις πυλωσιν αγγελους δωδεκα και ονοµατα επιγεγραµµενα α εστιν [τα] [ονοµατα] [ονοµατα]
των δωδεκα ϕυλων [των] των , υιων ισραηλ.
v.13 απο , απ , ανατολων ανατολης , ,
,
πυλωνες τρεις και
απο ορρα πυλωνες τρεις και , απο νοτου πυλωνες τρεις και , , απο δυσµων πυλωνες τρεις.
v.14 και το τειχος της πολεως εχων εχον , , ϑεµελιους δωδεκα και επ ,
,
,
αυτων
δωδεκα
εν , αυτοις , ονοµατα των δωδεκα αποστολων του αρνιου.
v.15 και ο λαλων µετ εµου ειχε ειχεν µετρον , ειχεν , καλαµον χρυσουν ινα µετρηση την πολιν και τους
πυλωνας αυτης [και και , , το τειχος αυτης] αυτης , , .
v.16 και η πολις τετραγωνος κειται
και το µηκος αυτης τοσουτον , εστιν , οσον [και] και , το πλατος και εµετρησε εµετρησεν , ,
την πολιν τω καλαµω επι σταδιους σταδιων , , δωδεκα χιλιαδων [δωδεκα] το µηκος και το πλατος και το υψος αυτης ισα εστι εστιν , , .
v.17 και εµετρησε εµετρησεν , , το τειχος αυτης εκατον τεσσερακοντα τεσσαρακοντα , , τεσσαρων πηχων µετρον ανθρωπου ο εστιν αγγελου.
v.18 και ην , , η ενδωµησις ενδοµησις , , του τειχους αυτης ιασπις και η πολις χρυσιον καθαρον
οµοιον , οµοια , υελω υαλω , , καθαρω.
v.19 [και] και , οι ϑεµελιοι του τειχους της πολεως παντι λιθω τιµιω κεκοσµηµενοι ο ϑεµελιος ο πρωτος ιασπις ο δευτερος σαπφιρος σαπφειρος , ,
ο τριτος χαλκηδων ο τεταρτος σµαραγδος.
v.20 ο πεµπτος σαρδονυξ ο εκτος σαρδιον σαρδιος , ,
ο εβδοµος χρυσολιθος ο ογδοος ηρυλλος ο εννατος ενατος , , τοπαζιον ο δεκατος χρυσοπρασος ο
v.21 και οι δωδεκα πυλωνες δωδεκα
ενδεκατος υακινθος ο δωδεκατος αµεθυσος αµεθυστος , , .
µαργαριται ανα εις εκαστος των πυλωνων ην εξ ενος µαργαριτου και η πλατεια της πολεως χρυσιον
καθαρον ως υελος υαλος , , διαυγης , διαφανης , .
v.22 και ναον ουκ ειδον εν αυτη ο γαρ
κυριος ο ϑεος ο παντοκρατωρ ναος αυτης εστι εστιν , , και το αρνιον.
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αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον. καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ
τῆς σελήνης ἵνα ϕαίνωσιν ἐν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ ϑεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζοµένων ἐν τῷ ϕωτί
αὐτῆς περιπατήσουσιν καὶ οἱ ασιλεῖς τῆς γῆς ϕέρουσιν τὴν δόξαν καὶ
τὴν τιµὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν. καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ µὴ κλεισθῶσιν
ἡµέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ. καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιµὴν
τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. καὶ οὐ µὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινοῦν καὶ
ποιοῦν δέλυγµα καὶ ψεῦδος εἰ µὴ οἱ γεγραµµένοι ἐν τῷ ιβλίῳ τῆς
ωῆς τοῦ ἀρνίου.
καὶ ἔδειξέν µοι καθαρὸν ποταµὸν ὕδατος ωῆς λαµπρὸν ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. ἐν µέσῳ
τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταµοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ξύλον ωῆς
ποιοῦν καρποὺς δώδεκα κατὰ µῆνα ἕνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν
αὐτοῦ καὶ τὰ ϕύλλα τοῦ ξύλου εἰς ϑεραπείαν τῶν ἐθνῶν. καὶ πᾶν κατανάθεµα οὐκ ἔσται ἔτι καὶ ὁ ϑρόνος τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ
ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ. καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. καὶ νὺξ οὐκ
ἔσται ἐκει καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσιν λύχνου καὶ ϕωτὸς ἡλίου ὅτι κύριος ὁ
ϑεὸς ϕωτίζει αὐτούς καὶ ασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ
εἶπέν µοι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί καὶ κύριος ὁ ϑεὸς τῶν ἁγίων
προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ
γενέσθαι ἐν τάχει. ἰδού ἔρχοµαι ταχύ µακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους
τῆς προφητείας τοῦ ιβλίου τούτου. καὶ ἐγὼ ἰωάννης ὁ λέπων ταῦτα
v.23 και η πολις ου χρειαν εχει του ηλιου ουδε της σεληνης ινα ϕαινωσιν εν , αυτη η γαρ δοξα του
ϑεου εφωτισεν αυτην και ο λυχνος αυτης το αρνιον.
v.24 και περιπατησουσιν περιπατησουσι
τα εθνη δια , του , ϕωτος , των , σωζοµενων , εν , τω , ϕωτι , αυτης περιπατησουσιν ,
και οι ασιλεις της γης ϕερουσιν αυτω την , , δοξαν και , , την , τιµην , , των εθνων
αυτων , , εις αυτην.
v.26 και οισουσι οισουσιν , , την δοξαν και την τιµην των εθνων εις
αυτην.
v.27 και ου µη εισελθη εις αυτην παν κοινον , κοινουν , και [ο] ποιων ποιουν , ,
δελυγµα και ψευδος ει µη οι γεγραµµενοι εν τω ιβλιω της ωης του αρνιου.
22
v.1 και εδειξε
εδειξεν , , µοι καθαρον , ποταµον καθαρον υδατος ωης λαµπρον ως κρυσταλλον εκπορευοµενον εκ του ϑρονου του ϑεου και του αρνιου.
v.2 εν µεσω της πλατειας αυτης και του ποταµου
εντευθεν και εκειθεν εντευθεν , , ξυλον ωης ποιουν καρπους δωδεκα κατα µηνα ενα , εκαστον
αποδιδους αποδιδουν , , τον καρπον αυτου και τα ϕυλλα του ξυλου εις ϑεραπειαν των εθνων.
v.3 και παν καταθεµα , καταναθεµα , ουκ εσται εκει ετι , , και ο ϑρονος του ϑεου και του
αρνιου εν αυτη εσται και οι δουλοι αυτου λατρευσουσιν αυτω.
v.5 και νυξ ουκ εσται ετι εκει , ,
και χρειαν , , ουκ εχουσι εχουσιν , , χρειαν ϕωτος λυχνου και ϕωτος ηλιου οτι κυριος ο ϑεος
ϕωτισει ϕωτιζει , ϕωτιει επ αυτους και ασιλευσουσιν εις τους αιωνας των αιωνων.
v.6 και
λεγει ειπεν , , µοι ουτοι οι λογοι πιστοι και αληθινοι και ο κυριος ο ϑεος των πνευµατων ,
των , αγιων , προφητων απεστειλε απεστειλεν , , τον αγγελον αυτου δειξαι τοις δουλοις αυτου
α δει γενεσθαι εν ταχει.
v.7 και [και] ιδου ερχοµαι ταχυ µακαριος ο τηρων τους λογους της
προφητειας του ιβλιου τουτου.
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καὶ ἀκούων καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔµπροσθεν
τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός µοι ταῦτα. καὶ λέγει µοι ὅρα
µή σύνδουλός σου γάρ εἰµι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν
τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ ιβλίου τούτου τῷ ϑεῷ προσκύνησον. καὶ
λέγει µοι µὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ ιβλίου τούτου
ὅτι ὁ καιρὸς ἐγγύς ἐστιν. ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ ῥυπῶν ῥυπωσάτω ἔτι καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. καὶ
ἰδού ἔρχοµαι ταχύ καὶ ὁ µισθός µου µετ’ ἐµοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς
τὸ ἔργον αὐτοῦ ἐσται. ἐγώ εἰµι τὸ α καὶ τὸ ω ἀρχὴ καὶ τέλος ὁ πρῶτος
καὶ ὁ ἔσχατος. µακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἵνα ἔσται ἡ
ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς
τὴν πόλιν. ἔξω δὲ οἱ κύνες καὶ οἱ ϕάρµακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ ϕονεῖς
καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ ϕιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. ἐγὼ ἰησοῦς
ἔπεµψα τὸν ἄγγελόν µου µαρτυρῆσαι ὑµῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις
ἐγώ εἰµι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ δαβίδ ὁ ἀστὴρ ὁ λαµπρὸς καὶ ὀρθρινός. καὶ τὸ πνεῦµα καὶ ἡ νύµφη λέγουσιν ἐλθε καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω
ἐλθε καὶ ὁ διψῶν ἐλθέτω καὶ ὁ ϑέλων λαµβανέτω τὸ ὕδωρ ωῆς δωρεάν.
συµµαρτυροῦµαι γὰρ παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ
ιβλίου τούτου ἐάν τις ἐπιτιθῇ πρὸς ταῦτα ἐπιθήσει ὁ ϑεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς
πληγὰς τὰς γεγραµµένας ἐν ιβλίῳ τούτῳ. καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν

v.8 καγω , και , εγω , ιωαννης ο ακουων , και , λεπων ταυτα και , ακουων , και οτε
ηκουσα και εβλεψα επεσον επεσα , , προσκυνησαι εµπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος µοι ταυτα.
v.9 και λεγει µοι ορα µη συνδουλος σου γαρ , ειµι και των αδελφων σου
των προφητων και των τηρουντων τους λογους του ιβλιου τουτου τω ϑεω προσκυνησον.
v.10 και
λεγει µοι µη σφραγισης τους λογους της προφητειας του ιβλιου τουτου οτι , ο καιρος γαρ [γαρ]
εγγυς εστιν.
v.11 ο αδικων αδικησατω ετι και ο υπαρος , υπων , υπαρευθητω υπανθητω
,
υπωσατω
ετι και ο δικαιος δικαιοσυνην , ποιησατω , δικαιωθητω , ετι και ο αγιος αγιασθητω
ετι.
v.12 και , ιδου ερχοµαι ταχυ και ο µισθος µου µετ εµου αποδουναι εκαστω ως το εργον εστιν
εσται αυτου εσται , . v.13 εγω ειµι , το αλφα , α , και το ω αρχη , και , τελος , ο πρωτος
και ο εσχατος η , αρχη , και , το , τελος , .
v.14 µακαριοι οι πλυνοντες ποιουντες , ,
, ,
, ,
τας στολας εντολας
αυτων αυτου
ινα εσται η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ωης και τοις
πυλωσιν εισελθωσιν εις την πολιν. v.15 εξω δε , οι κυνες και οι ϕαρµακοι και οι πορνοι και οι ϕονεις
και οι ειδωλολατραι και πας ο , ϕιλων και ποιων ψευδος.
v.16 εγω ιησους επεµψα τον αγγελον µου
µαρτυρησαι υµιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειµι η ιζα και το γενος δαυιδ δαδ του , δαβιδ ,
ο αστηρ ο λαµπρος ο , και , πρωινος , ορθρινος , .
v.17 και το πνευµα και η νυµφη λεγουσιν
ερχου , ελθε , και ο ακουων ειπατω ερχου , ελθε , και ο διψων ερχεσθω , ελθετω , και ,
ο ϑελων λαβετω , λαµβανετω , το , υδωρ ωης δωρεαν.
v.18 µαρτυρω , συµµαρτυρουµαι ,
εγω , γαρ , παντι τω , ακουοντι τους λογους της προφητειας του ιβλιου τουτου εαν τις επιθη ,
επιτιθη , επ , προς , αυτα , ταυτα , επιθησαι επιθησει , , ο ϑεος επ αυτον τας [επτα]
πληγας τας γεγραµµενας εν τω , ιβλιω τουτω.
v.19 και εαν τις αφελη , αφαιρη , απο των
,
,
,
λογων του
ιβλιου
ιβλου
της προφητειας ταυτης αφελει αφελοι αφαιρησει , ο ϑεος
,
,
το µερος αυτου απο του
ξυλου
ιβλου , της ωης και εκ της πολεως της αγιας και , των
,
γεγραµµενων εν τω
ιβλιω τουτω.


















































































































































































































































































































































22:20–21

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

521

λόγων ίβλου τῆς προφητείας ταύτης ἀφαιρήσει ὁ ϑεὸς τὸ µέρος αὐτοῦ
ἀπὸ ίβλου τῆς ωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ τῶν γεγραµµένων ἐν ιβλίῳ τούτῳ. λέγει ὁ µαρτυρῶν ταῦτα ναί ἔρχοµαι ταχύ ἀµήν
ναί ἔρχου κύριε ἰησοῦ. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν ἰησοῦ χριστοῦ µετὰ
πάντων ὑµῶν ἀµήν.

v.20 λεγει ο µαρτυρων ταυτα ναι ερχοµαι ταχυ αµην ναι , , ερχου κυριε ιησου.
του κυριου ηµων , ιησου χριστου , , µετα παντων των αγιων υµων , αµην ,
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v.21 η χαρις
.
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